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A - A Ãnre DE ESTUDo. DEFTNT

A vasta Bacia Sedimentar do Paranã, localizada no cen
tro-'les te da Amãri ca do su'l , abrange uma ãrea de I 600 000 Kr2,
distribuidos pelos territórios de quatro países. A parte brasi
leira, objeto desta anãlise, atinge cerca de t 000 000 Km2 e es

tã compreendida entre os paralelos ì6o e 3zo de latitude sur ;
os meridianos 470 e 56o de longitude tl; a ãrea restante encontra-
-se assim distribuida: Argentina - 400 000 Kr2, paraguai
- l0O OO0 Km2 e Uruguai - I OO 000 Km2 ( F'i gura I ) .

0 contingente popul acional da porção brasi lei ra atin
ge cerca de 40 milhões, isto 6, perto de 1/l da população nacio
nal. A densidade varia de 50-100 habitantes /KnZ no Estado d;
São Paul o, 2O-50 habi tante s /K^2 nos Es tados do Paranã, Santa Ca

tarina e Rio Grande do Sul, a menos de ì0 habitantes /KnZ nos do

minios goiano, matogrossense e mineiro (IBGE , 1974).

Ão DE PRopõsrros.

A consti tuição 'litol6gica, os caracteres tectono-estru
turai s e a di spos i ção estrati gráf i ca das formações geoì 6gi cas ,

aliados ã configuração c'l imã'tica altamente favorãvel e privile
giada, fazem com que esta unidade hidrogeol6gica reserve para o

Brasi'l uma grande riqueza em recursos hidricos subterrâneos, prq
xirno ãs regiões reìativamente mais povoadas e economicamente mais

de;envol vi clas do País.

METODOLOGTA

-?-

ga quanto o proprì o povoamento.
dt,poços jã perfurados. Assinala-se uma profusa
tratarrdc de diferentcs aspectos da exploração das ãguas
neas .la ßaci a do Paranã, des tacando-se: HAUSMANN , 1956 , '1966;

LfINZ & SALLENTIEN, 1962; MEZZALIRA, 1967, 1974; ARID, ì970; PE

REZ et ô1.,1970; MAACK,1970; BRIT0 NEVES & TOMAZ DE ALBUQUERQUE,

1973 e DAEE, 1974, dentre outros. Não obstante, os recursos friaricos da

Bacia são conheci dos apenas a nivel prel iminar. Esta si tuação de

corre,fundamenta'lmente, do fato de que os milhares de poços não fornecem in

A exploracão das ãquas subterrâneas da ãreaexploração das ãguas

Avalia-se em dez mil

ô

o

tão anti
núme ro

bi bl i ografi a

subterrÂ
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formações sufi cientemente consistentes para o discernimento
resul tados prãt'icos ou ci entif i cos.

Ressal te-se ainda que, atã hã pouco tempo, a importân
cia e o grau de dependência das ãguas subterrâneas no Brasil es
tavam rel aci onados com o cl i ma e aumentavam com a ari dez. Face
ã abundãncia de mananciais de superfîcie na região, bem como ao
desconhecimento sobre os aspectos hidrogeo'l6gicos e de alcance
econômico dos recursos armazenados nos aqtlîferos, as ãguas su!
terrâneas não eram sequer cogitadas como importante fonte de

abas teci mento. Todos es tes fatos mui to têm concorri do para que
ainda se faça uma id6ia deveras pessim'ista sobre as possibilida
des dos importantes aqtlíferos da Bacia do Paranã. Apenas rece!
temente 6 que o seu aproveitamento em grande escala vem adqui
rindo importância cada vez maior no esforço de desenvolvimento
econômi co e soci al das comuni dades da ãrea. Isto decorre, em

parte, da aplicação sistemãtica, imposta pelos agentes financei
ros ' da anãl i se econômi ca no es tudo da vi abi I i dade dos projetos
de abastecimento. Esta forma de abordagem servi u para mostrar
ser relativamente mais vantajoso captar as ãguas subterrãneas pa

ra satisfazer as demandas de complexos industriais, bem como as

necessidades mais tradicionais do campo e atã de comunidades ur
banas importantes situadas dentro da Bacia.- Por outro lado, os

progressos real i zados nos domíni os das ciãnci as hi drogeol 6gi cas
e das técnicas de perfuração e bombeamento tornaram possivet a

obtenção de ãgua dos aqtliferos ricos e profundos que estavam fg
ra do alcance dos conhecimentos e dos meios de exploração tradi
ci onai s .

0 pri nci pal obieti vo do presente es tudo ã oferecer uma

abordagem metodolõgica capaz de preencher a grande 'lacuna de co

nhecimentos sobre as potenci al i dades dos pri nci pai s s istemas
aqlliferos da regiã0. Decidiu-SB,assim, desenvolver a anãtjse
em duas fases: a primeira corresponde ã anãlise dos traços carac
teristi cos dos pri nci pai s aqlliferos e a outra ã aval i ação dos

custos de produção do metro cúbico de ãgua. Enfocou-se os as

pectos hidrogeolõgicos da ãrea de um ponto de vista essencialmen
te quantitativo, uma vez que não existe, em geral, limitação de

-4-
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qual i dade. Desse modo, os dados
lativamente profusa receberam um

foram complementados com aqueles
damentalmente, a caracterização
dimensionais dos principais sistemas
tos de ordem têcnica e econômica das

No presente trabalho, ênfase especial serã dada ao sistema Botucatu. A extensão da anãlise a todos os demais aq6ífãros alongaria demasiadamente o tempo disponiveì e demandaria umacervo de dados que não di spomos no momento. Ressar te-se ai nda
9u€' pela sua extensão' caracteres faciolõgicos e condicionamento estrutural, apenas o sistema Botucatu muito se aproxima Oo,aqtliferos ideais imaginados peìos formuladores da hidrodinâmica
clãssica, o que permite uma certa generalização.

0s m6todos de estudo das condições de exprorabiridade
de aqtliferos de grande extensão, como o Botucatu, tem um desen
vol vimento mui to recente. Dentre el es , os mai s empregados con
sistem no estabelecimento de modelos númericos ou anal6gicos d;
si mul ação das condi ções de manejo õti mo, de acordo com um cri tErio adotado. Em vi rtude, por6m, do bai xo grau de expl oraçãoatual das ãguas subterrâneas da ãrea, ã prematuro desenvorver
tais modelos. por outro'lado, as informações necessãrias (parâ
metros dimensionais e hidrodinãmicos, atém dos aspectos econõmi
cos ) são, em geral , pouco numerosas e mal di stri buidas . Nerrul
condições, a apì i cação de mãtodos de anãr ise de tendências r pos
s i bi I i tando a i denti fi cação dos parâmetros de representati vi daderegional, tem um grande alcance prãtico e científico. De fato,
ao proporcionar um conjunto ordenado de hip6teses sobre a dis
tribui ção de parâmetros di versi fi cados, ao nivel mesmo de reco
nhecimento, conduzi rã a uma raci onal i zação das tarefas de ..rpo
e evitarã a acumulação de dados que pouco contribuem para o me
I hor conhecimento do probl ema.

disponíveis em bibl iografia
tratamento de homogeneização
por

dos

n6s col igidos, visando,
pa rãmetros h i drodi nâmi cos
aqüiferos , a I ãm dos as pec
expì orações.

-5-
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A tendência e a prãtica
subterrâneas na ãrea i ndi cam gu€,
boração de modelos de simulação do
terã se tornado uma necessidade.

atuai s de uti I í zação das ãguas
em futuro muito prõximo, a ela
comportamento dos aq0iferos

Urge, portanto, que os laborio



s0s controles de campo e inventãrio de dados bãsicos sejam de
senvol vi dos , desde jã, de manei ra raci onal .

Tendo em vista meìhor evidenciar o grande alcance ecg
nômico dos recursos hîoricos subterrâneos da região, tentou-se
uma avaliaçao dos seus custos de lavra.

A definição das potencialidades, não apenas em termos
de volumes armazenados ou disponíveis, mas em termos financeiros,
6 suscetivel de ser melhor entendida por todos. com efeito, as
potencialidades sendo rigadas ã noção do custo de produção do me
tro cûbi co de ãgua, possi bi I i ta a real i zação de um bal anço cus
tolbenefício e imediata caracterização da sua utilidade econôri
cô, social ou estratãgica. Assim, os setores onde os custos de
produção são relativamente os mais baixos, na medida em que as
boas condições de utilização forem reunidas, constituem as zonas
pri ori tãri as pa ra a real i zação dos i nves ti mentos . Ao con trãri o,
nos setores com custos elevados, a ãgua do aqüífero Botucatu pg
derã ter, em princípio, uma utiridade apenas social ou estrati
gica. Ressalte-se ainda que serã possîver, também, uma compara
Ção, do ponto de vista puramente econômico, com outras possibi
lidades de abastecimento.

Insi ste-se sobre os aspectos metodol õgi cos dos estudos
aqui desenvolvidos e ressalta-se que as configurações delineadas
repFesentam' apenas, as tendências das potencialidades dos aqlli
feros no domíni o bras i I ei ro da Baci a do paranã. Esses estudos
constituem subsidios de carãter geral que deverão ser continug
dos, na perspectiva de etaboração de modelos técnico-econômicos
de simulação das condições õtimas de exploração integrada dos
recursos hidricos da região.

-6-
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As condi ções h i drogeo r õgi cas de uma regi ão
nadas r pri nci pal mente , por fatores de o rdem cl i mãti ca
ca.

A geol ogi a i ndi ca , na mai ori a dos
e distribuição das estruturas armazenadoras
enquanto que o clima dita a abundância e a
real i mentação no tempo e no espaç0.

A combi nação des tes doi s fatores na ãrea propi ci a , de
manei ra gl obal , condi ções hi drogeol õgi cas aì tamente favorãvei se privi regiadas. As restrições rocais decorrem de feições topogrãficas e outros fatores que serão devidamente abordados.

0s fenômenos de popul ação - número, ati vi dade e di stri
buição - constituem tamb6m dados bãsicos para a compreensão d;
panorama hidroìogico de uma vasta ãrea ou região como a Bacia doParanã. Exi stem rer ações recíprocas entre popul ação e condi çõesde exploração das ãguas, popuìação e formas de uso da terra, po
pulação e estrutura econômica, que afetam o comportamento natural do ciclo da ãgua. A arteração de um dos termos da .qruçããgeral do bal anço hi dror 6gi co provoca modi fi cações nos demai s e,
em parti cul ar, nas taxas de i nfi r tração. por consegui nte , a uti
lização eficaz do potenciaì hídrico da região estã condicionada,
n0 campo puramente técní co, ao desenvol vi mento de pesqui sas i nterdisciplinares, necessãrias ã sua formalização, bem como ao
reconhecimento da necessidade de se real izar um esforço duradou
ro.

casos, a importância
de ãgua s ubterrânea,

vari abi I i dade da sua

são determi
e geol õgi

-9-

Limi tar-nos-emos ã anãl ise dos aspectos f isiocl imãt'icos,
com a finalidade de proporcionar uma visão adequada dos princ'i
pai s fatores que determi nam as condições hi drogeoì õ'gi cas da ãrea
cons i de rada .



A Bacia Geol6gica do paranã, pela sua grande extensã0,
apresenta diferentes tipos de clima, mercê das variações de tati
tudes que abrange (cerca de 200), das condições de relevo (alti
tudes de 100 até aproximadamente 1.800 m) e de fatores meteorolõ
gi cos di versos . Cerca de 7O'/" de s ua ãrea em terri t6ri o bras I I ei
r0 pertence ao cinturão tropical . 0 clima, portanto, 6 infl uen
ciado, notavelmente, por (a) centros bãricos de ação, (b) ci rcu
lação planetãria da atmosfera, (c) massas de ar de diversas orl
gens e ' fi nal mänte, (d) frentes atmosfEri cas (SERRA & RATISB0NNA,
1956). A formação e transformação desses elementos produzem o
tempo "ati vo" que se mani festa, principalmente n na produção da
precipitaÇão, nas mudanças bruscas de temperatura e no apareci
mento de ventos fortes.

A - QUADRo cLn"fÃTrco

chuva e grani zo consti tuem as formas princi pai s
precipitações. A 'importância da parcela que consegue se
trar no solo e subsolo depende, entre outros fatores, da
ci a e i ntensi dade das preci pi tações e da sua regul ari dade
paço e no tempo.

-10-

t - pneclplrnçÃo l,tÉo¡A ANUAL

0 mapa de isoietas (Figura z) mostra que a pluviome
tria m6¿ia anual (t931-1960) varia de z.4oo mm a 1.000 mm. 0 in
tervalo 1.200-1.400 mm abrangê,virtualmente,todo o domínio inter
tropical da bacia sedimentar. 0s valores superiores a 1.400 mm

formam figuras concêntri cas, atingindo o mãximo de 2.400 mm no
dominio das terras montanhosas do Paranã e norte de Santa Catari
na.

das
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0bserva-se ' no pl ano geral ,aumento de pl uvi osi dade com
a altitude. Certo aumento de pluviosidade manifesta-Sê, tambãm,
na direção norte, isto 6, na direção das regiões onde se origina
a massa de ar equatorial. 0bserva-se, finalmente, um efeito de
sotavento que se manifesta nos altos cursos dos rios Tietâ e pa
ranapanema, onde os valores são inferiores a 1.200 mm/ano.

Pode-se'dizer que a neve, praticamente, não desempenha
papel importante na ãrea. o granizo ã observado com mais fre
qllãncia, mas 6 de importância rocal. 0 granizo ã um fenômeno,g
ro que se verifica ocasionalmente em pequenas partes da frente
de aguaceiros. Por isso, o granizo escapa facilmente ã observa
ção nas estações meteorol 6gi cas e pl uvi omãtri cas.

2 - DISTRIBUI

ANUAL

0

turalmente,
necessãri o

Ão DAs cHUVAs DURANTE o ANo E VARIABILIDADE INTER

Ao se considerar os histogramas da Figura 2, ressaltam-se
imediatamente dois padrões de distribuição. Na parte norte da
ãrea predomina o carãter tropical rcom chuvas de aguaceiros no p9
riodo de novembro a março (primavera-verão) e "escassez plg
vial durante o resto do ano. A produção pluvial dos três meses
de verão 6 superior a 45% do total anual. para o sul, esse tipo
6 paulatinamente substituîdo por uma notãvel persistência da
pluviosidade durante todo o ano. Nesse domînio, não se pode fa
lar realmente de períodos chuvosos e secos. Assim, enquanto ao
norte do trõpico o ano hidrol6gico dura de tg de outubro a 30 de
setembro, na ãrea situada abaixo torna-se difîcit falar de um ci
cl o hi drol ógi co anual . 0bserva-se, no pl ano gera'l , escassez pl;
vi al n: i nverño (junho-agosto) .

Alãm da variação das arturas de precipitação num mesmo

-12-

valor anual mãdio das alturas de
i nformação general i zada, porque

pa ra s ua produção.

chuva cons ti tui , na

não indica o tempo



ano, observa-se, sempre e em

para ano.

rrsfìca
afeta,
ros .

A vari abi I i dade anual das
de grande importãncia para

0s dados referentes ã vari abi ì i dade rel ati va anuaì da
precipitação (desvio simples da chuva m6ata de um ano qualquer da
série em re'lação ao valor normal, expresso em porcentagem) indi
cam valores de 15% sobre, virtualmente, toda a ãrea (c0RDEIR0 et
ô1.,1969). Isso quer dizer que a quantidade de chuva de um ano
qualquer desvia-se de 225 mm do valor mõ'dio de 1.500 mm referen
te a uma sãri e de 30 anos . As mai ores vari abi I i dades rel ati vas
manifestam-se na ãrea compreendida entre o rio paranã e a linha
que passa por Londrina, Bauru e são Jose do Rio preto atã o rio
Grande . 0utra regi ao de mai or vari ab i I i dade reì ati va abarca as
ramificações ocidentais da serra da Fartura, fazendo parte da
bacia do rio Iguaçu. No pìano nacional, essas variabilidades re
I ati vas são das mai s bai xas ( REB0uçAs & MARI NHo, I 970 ) .

sobremanei ra, as ccndi ções de recarga natural dos

qual quer I ugar, uma vari ação de ano

precipitações 6 uma caracte
mui tas ati vi dades humanas e

- ¡J-

3 - rnEqUÊrucln E

Nos parãgrafos anteriores foram consi deradas a quanti da
de de precipitação e sua distribuição dentro do ano hidrol6gico
e no decorrer dos anos. Mas, essas i nformações são bastante ge
neral i zadas, porque a preci pi tação pode ser produzi da de forma iI
tensa dentro de reduzido intervalo de tempo ou atravfs de chu
vas mais fracas durante maior número de dias, com conseq¡ências
muito diferentes para os aqllíferos. Com efeito, a capacidade de
infiltração do solo, isto ã, a veìocidade mãxima possîvel da in
fittração de uma'lâmina de ãgua que o recobre, depende, fundamen
talmente, da sua permeabilidade. se a intensidade da precipita
ção ã superior a esta capacidade, a ãgua da chuva não conseguese
i nf i I trar e 'em conseqüênci a, escoa superf i ci a'lmente, provocando

aq üífe

I NTENS I DADE DAS PREC I P I TA ões



as enchentes violentas dos rios. por outro rador Sê a freqüên
cia das chuvas 6 baixa, boa parte da água que se infirtra vai
ser gasta para completar a parceìa de ãgua do solo que 6 perdida
durante o período de estiagem. A parcera que consegue se infir
trar atã o aqtlifero ã, por conseguinte,muito reduzida.

0s dados disponiveis (c0RDEIR0 et a'l . , op. ci t. ) reve
lam que, virtualmente por sobre toda a área, o número de dias/
/ano com precipitação intensa, isto ã, superior a t0 firr, situa-
-se entre 80 e .l00. por outro lado, os estudos reali.zados
por PFAFSTETTER ( j 957) revel am que a freqtlênci a de chuvas inten
sas atinge 50 a 60% do número total anual de dias de chuva.

No que diz respei to a-s quanti dades mãxi mas de chuva
produzidas durante 24 horas, a estatisti ca e incompleta
para a baci a. consi derando-se a mai or i ntensi dade das
chuvas em di ferentes perîodos de tempo, desde 5 mi nutos
atê 6 di as, encontram-se as segui ntes caracteristi cas:
l0-15 mm/5 minutos, ì30 nm/24 horas, t4s nn/Z dias , 205 mm/
/ 4 di as ' e 2!0 mm/6 di as (produzi das as três út ti mas i nten
si dades por vãri os aguacei ros ) .

No dominio das terras
Santa Catarina e Rio Grande do
cei ros ( ì 5-20 mm/5 mi nutos e

sistentes que produzem atã

-l4-

to
de

de

por uma I âmi na de ãgua

0 gradiente hidrãulico

permeabi I i dade da fõ'rmul a de Darcy i ndi ca a quanti da
de ãgua que el e pode absorver por 

^2 e por segundol
Nestes termos r consi derando-se que a permeabi 1 idade dos
solos da ãrea varia entre t0-5 m/s e l0-7 n/s, a capacida
de de infiltração por hectare serã delalo0l/s, istoê,
uma lâmina de 3 a 300 mm.

montanhosas dos Estados do paranã,
Sul, observam-se intensos agug
190 nn/24 horas) e chuvas per

320 nn/2 dias.

sendo igual a l, o coeficiente
num terreno que é recober
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0s demais aspectos climãticos são assim caracterizados:
As temperaturas médias anuais são superiores a zoo c na

maior parte da ãrea. As isotermas inferiores (atã r 4o c) esten
dem-se mais ou menos sobre a borda leste e dominios montanhosos
cujas al ti tudes são superiores a g00 m. As vari ações di urnas
absolutas de quase 400 c e,em termos de m6¿ia,de rso c, são sur
Dreendentes - Em conseqtlônci a, as classificações de c]ima que conside
ram unicamente a temperatura mã¿'ia anual ou uma derivação da mes
ffiâ, sem considerar essas importantes variações t6rmicas, devem
ser vi s tas com s uma cautel a.

Radiação solar - 0 sor õ a principaì fonte de energ¡¿ ps
ra a mãquina atmosf6rica que alimenta o gigantesco ciclo da ãgua.
Não foi possivel obter dados para a duração m6¿ta da luz solar
na bacia e conseqtlente radiação. por isso, ut.i lizou-se o mapa
genera'l i zado preparado por LANDSBERG ('l 965 ) . De acordo com esse
mapa, a duração anual mõdia de ìuz solar na ãrea atinge 2.000
horas/ano. Vale mencionar que no dominio do Poligono das Secas
a duração anual méd'¡a atinge mais de 3.000 horas/ano (RtB0uçAS &

MARINHO op.cit.).
Grande parte da energia sorar que ã transformada em ca

lor na superficie terrestre (.l8%) 6 usada para a evaporação da
ãgua e o processo de transpi ração das pì antas. 0bserve-se que
para evaporar um grama de ãgua são necessãri as 600 ca'l ori as .

Na faixa inter-tropical a radiação atinge .l90.000 ca1/r^2/uno
e 160.000 cal/r*2/uno na zona sub-tropical.

-t5-

Evaporação e Evapotransp'i ração - Es tes fatores têm i m

portãnci a econômi ca fundamenta'l . Segundo o ATLAS CL IMAT0L0GI C0

D0 BRASIL (1970) a evaporação anual m6¿ia (pIcHE) varia de 650
ã l.lOO mm. 0s valores mais baixos ficam c'i rcunscritos ãs ter
ras montanhosas dos Estados de São Paulo, Paranã e Santa Catari
ñô, possivelmente causados por temperaturas mais baixas, maior
nebul osi dade e umi dade do ar mai s al ta. No que diz respei to a

evapotranspiraÇão, isto 6, montante de evaporação física e trans
piração das pìantas, encontramo-nos frente a um problema que não
foi soì ucionado atã aoora, uma vez QUê, na rea'l i dade, a evapo



transpi ração somente pode ser medi cla i nili retamente. As fõrmul as
el aboradas para o cãl cul o da evapotranspi ração (Tl-l0RNTltttAITE &

MATHER' 1954) admitem a evapotranspiração como sendo diretamente
proporcional ã tetnperatura do ar e orrr.r.os parâmetros cl i mãti cos.
Fa.ce a grande variabiIidade dos elementos do clima da ãrea e, em
particular, das tempet'aturas, os valr)rcs assim obtidos devem ser
cons i derados com s uma ci rcunspecção. por outro I ado, pel os dq
dos do balanço de umidades hidrogrãricas, verifica-se que a eva
potranspiração real oscila entre BB? e 1.07ì mm/ano, ou seja,ce.l
ca de 60 a 70% das preci pi tações. 0s processos hi drogeol õgi cos
e ' por consegui nte, o potenci al hídri co subterrãneo da ãrea são
i nfl uenci ados notavel mente por iodos esses el ementos. A el abora
ção de pl anos de ôpruvei tamento raci onal necessi ta que todos se
jam identific,,,li¡s t: melhor precisados.

Uma di scussão compl eta dos aspectos fis i cos
das fi nal i dades des te trabal ho. Abordaremos , apenas ,
mento geral dos seus elementos fundamentais.

-l6-

A qualidade da cobertura vegetal 6 de suma importância
na hi drogeol ogi a e processos hi drol õ'gi cos de superfíci e. com

efeito, solo e cobertura vegetal constituem os primeiros obstÁ
culos encontrados pelas ãguas mete6ricas no seu caminho atõ os

aqtliferos. No amplo domínio da Bacia Sedimentar do Paranã hã uma

grande variação da cobertura vegetal, que vai desde extensas ãreas
de campos, intensamente uti'l izados para agricultura e pecuãria,
ã ãreas cobertas por densas matas virgens,'passando por zonas de

cerrado. A i nfl uência da variedade dos fãcies encontradi ços na
ãrea sobre as condi ções de recarga , somente poderã ser el uci dada

medi ante o desenvol vi mento de estudos i ntegrados de uni dades hi
drol69icas homogâneas.

B QUADRO Frsr-0c¡4lrco.

0s solos da bacia são, em grande parte, f6rteis, bem re
gados e drenados por s i stema hi drol 69i co favorãvel . Sob cl ima

es tã al 6m

o comporta



predomi nantemente saudãvel , as
atingem considerãvel extensão e

I os, a uni formi dade ã marcante.
da baci a, so I os I aterîti cos .

A anãr ise do quadro morforõgico, representado na escaìa
ì:2'500'000' mostra que o traço caracteristico ã seu delineamento em a'l tiplanos escaronados. partindo-se da costa, transpõem-
-se sucessivas linhas de escarpas que representam os degraus.l,lo
Estaåo do paranã esse aspecto ã muito nitido. Assim, tem--s€, de 'l este pal.a oeste, OS seguintes aìtiplanos. a Ser
ra do lrìar', o Pl ar:al to central e o pl anal to 0ci dental d;Serra Ger.al.

ati vidades agricol as e pastoris
intensidade. Com relaçäo aos so
Predominam, na quase totalidade

perfíci es pr
(Figura 3).
e de diversi
ções típi cas

Em te rmos

i nci pai
Esculp

f i cada

de seu

tes tem

racteri
es cal onados ,

necendo a ca

"cuestas" marcantes ou

de

-17 -

0 dominio hipsom6trico de 500 a g00 m, na sua forma ta
bul ar elevada' condi cionando a formação de uma festonada e erpressiva "cuesta", a chamada Serra Geral, corresponde ã erp.al
são dos extensos derrames basãr ti cos . pertence , tambêm ,a es ta
superficie,a "depressão perifãrica', (ALMEIDA,'1g64),cujo relevo
comporta mui tas vari ações de aì ti tudes, mercô da di versi fi cada
I i toì ogi a, correspondendo ã zona de afl oramento das di versas for
mações sedimentares que constituem os sistemas aq¡íferos contî
nados da bacia. No extremos norte da ãrea, destaca-se ainda o
planal to arenitico (Formação Bauru), dissecado peìa erosão re
gressi va dos ri os.

s

j

I

S

u

S

h i psometri a, podemos i denti fi car quatro s u
0-200 m, 200-500 m, 500-900 m e g00_l .200m:

d

i
AS

tol
s ub

hos

ica

em terrenos sedi mentares sub-hori zontai s

ogi a , es tas s uperfici es apresentam fei
s tratos: pl ataformas es truturai s, perfi s
tabul ares, mesas e formas afi ns, perma
de planaltos dissecados, terminando em

s uavi zadas .

n

t

A influôncia
zação das condi ções de

ços . Efeti vamente, os

do rel evo 6 mui to i mportante na caracteri
expl oração dos aqüiferos atravãs de po
nivei s d'ãgua dos aqüîferos I i vres tor
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nam-se profundos a muito profundos no dominio dos altiplanos e
serras ' enquanto ,,podem chegar a ser s ub-afl orantes nas zonas
deprimidas do relevo. 0s aqüíferos confinados, mormente o sis
tema Botucatu, apresentam condições de artesianismo nos domínios
hipsomãtricos situados abaixo de 500 m, em mãdia.

si
su

vi
de

Ar
(2

A rede hi
tema fl uvi a I do

erfici e compree
ento dessa gran
atinge 1.415.00
entina (920.000

,
5.000 Km') e Ur

S

p

m

C - HIDROGRAFTA E REGTME DOS

g

0

d

n

d

0

No domínio brasileiro, cumpre
hidrogrãficas princ'ipais: Bacia do Rio
cia do Rio Uruguai (365.000 Kr2).

ro
Ri

de

e

K

Km

gu

grãfica da Bacia do paranã faz parte do
o da Prata¡ um dos maiores do mundor cujô
cerca de 3.100.000 Km2. 0 maior desenvol

0s rios entalham a superfície do planalto arenítico ou
basãltico em profundos vales. Esse entalhamento obedecer ê¡ par
tê, a uma orientação imposta pela tectônica e pela direção das
juntas dos basal tos. 0 aspecto em patamares, apresentado pel a

mai ori a dos vales , é devi do, pri nci pal mente, ä at ternânci a entre
descontinuidades predominantemente horizontais e juntas verti
cai s 'que ocorrem nos derrames basãl ti cos , e a-s vari ações de

fãcies ou de teor de cimento calcífero dos arenitos Bauru-Caiuã.
As descontinuidades horizontais dão origem aos terraços estrutu
rais que se estendem por grandes trechos ao longo dos rios e que
Eo alternam com linhas de paredões ou de encostas ingremes prove
nientes do tectonismo. Ressal te-se que as ãreas de interftúvios
são mui to al ongadas e es trei tas ¡ com drãs ti cas i nft uênci as s obre
as condições de armazenamento das ãguas subterrãneas dos aqtlífe
ros livres.

-t9-

ãr

^2,)

ai

ea de drenagem verifica-se no Brasil, on
. A ãrea restante estã dividida entre
, Paraguai (41 O. OO0 Kr2) , Bol ívi a

( I s0.000 rr2 ) .

RÏOS

di ferenci ar duas uni dades
Paranã (890.000 rr2) e Ba

0 Paranã e, sem dúvida, o rio mais importante do siste



ma hi drogrãfi co
pel os di versos
tri butãri a.

Todo o Paranã superior, isto 6, acima das cataratas do
Guaira' encontra-se no Brasi l. Seu comprimento, incluindo seu
afl uente pri nci pal , o Paranaíba , ôti nge um totat de
1.850 Km.

do Prata, dev'ido ã magni tude da sua descarga e

aspectos dimensionais que caracterizam sua ãrea

0 Paranaiba e o Grande limitem a zona mesopotãmica cg
nhecida como Triângulo Mineiro e são os rios mais importantes de
todb a bacia superior do Paranã. Dentre os de importância secun
dãriar ffi€recem menção os rios Tietê e paranapanema. No trecho
em que serve de fronteira entre o Brasil e o Paraguai, o rio pa

ranã recebe o Iguaçu, célebre por suas cataratas.
0 leito do rio Paranã tem largura muito variãvel, isto

6, 4.000 m no represamento que precede as cataratas do Guaira at6 sonpn
te algumas dezenas de metros na maior parte do seu curso. outra carag

teristica do curso superior do rio ã o perfil escalonado do tei
to, que apresenta duas notãveis quebras da pendente nos saltos
de urubupungã e Guaíra. 0utras quedas menores e a presença de
rãpidos caracterizam o perfil longitudinal do Alto Paranã, mercô
da estrutura geoì õgi ca e seus aci dentes tectôni cos (BARCHA &

ARID, 1975).

0 rio Uruguai 6 o segundo sub-sistema fluvial em impor
tância no domínio brasileiro da Bacia do prata. como o sub-sis
tema anterior, o uruguai nasce, também¡ €m territ6rio brasilei
FO, na Serra Geral, com o nome de rio Pelotas. 0 curso princi
Pal do Uruguai apresenta algumas características dignas de desta
que. Em primeiro lugar, a direção E-t,{, que domina o trecho supe
ri or atã a saida do domíni o bras i I ei ro, converte-se deci di damen

te em NE-SO, ro trecho que serve de fronteira entre o Brasil e a

Argentina, para tomar imediatamente a direção N-S at6 sua co!
ftuãncia com o Prata. Em segundo lugar, observando-se as gran
des linhas de drenagem, verífica-se que os seus afluentes formam arcos con

cêntricos de raio crescente de leste para oeste, terminando com'

-20-



o a rco mãxi mo fo rmado pe I o Urugua i .

A bacia superior desenvorve-se sobre rochas de origem
vulcânica,onde escavou um profundo e estreito vaìe com desníveis
que alcançam, roca'l e ocasionalmente, mais de 600 m.

0 perfi r r ongi tudi nar é escar onado, dando ori gem a gran
de número de rãpidos e uma notõria quebra em salto Grande de
Mi ss i ones .

A forma domi nante de drenagemr Sobrepos ta ãs zonasde mai or fraqueza cla cobertura basãl ti ca, favorece o desenvol vi
mento de profundos grotões, oferecendo uma infinidade de bons lgcais para imp'l antação cle barragens. A capacidade de acumulação
destas atinge värias centenas de milhares de metros cúbicos de
ãgua por metro cúbi co de barragem. Neste dominio de aprovei tamento dos recursos hîdri cos, trabal ha_S€, contudo, ao nívet docotidiano' sem esforço de previsão das conseqüâncias dos usos.
A anãtise de viabilidade dos projetos, hidrelãtricos em sua maigria, tem-se orientado mais para a quantificação das possibirida
des locai s de ãgua e exeqüi bi I i dade físi co-f i nancei ra, sem , r=var em conta, porãm, as impt icações futuras desse tipo de uso
sobre os demaj s aprovei tamentos.

-21 -

I - HIDROGRAMAS DOS RIOS

0s estudos rel ati vos ã fl uviometria tem-se orientado,
basicamente, para a obtenção de informações de interesse imediato na aplicação de projetos hidrãulicos. 0s dados mais comuns
di zem respei to ao vol ume total de ãgua escoada durante um i nter
vaìo de tempo definido, ã variação de descarga e ã vazão mãxima
dos rios. As medidas relativas aos fluxos de base são pouco nume
rosas e' geralmente, menos precisas. Em conseqüência, a forma
de curva de recessão não pode ser definida adequadamente na maioria das estações



0s hi drogramas apresentados na Fi gura 3

caracterís ti cas do regi me dos ri os .

Pode-se verificar' mediante a comparação desses elemen
tos, que a variabilidade do regime 6 mais acentuada nas bacias
de drenagem situadas acima do trõpico, em concomitãncia, portan
to, com o regime tropicar das chuvas. 0 perîodo de artas ãguas
estende-se de dezembro a abril, com um mãximo em fevereiro. Ao
sul do trõpico, os hidrogramas revelam um

ticamente inverso, com estiagem no verão
'primavera, devido a maior persistência
o ano.

Ao se comparar os dados de deftúvio mãaio mensal e prs
cipitação mãdia mensal, observa-se que existe correspondãncia en
tre as zonas de mãxima precipitação e escoamento da bacia. Em

val ores rel ati vos , os defl úvi os mêdi os nos domíni os dos terrenos
sedimentares, para os rios Grande, Tietê, paranapanema e paranã,
entre a confluência deste último com o rio Grande at6 Salto do
Guaira, são de 30% da precipitaçã0. Ao sur do tr6pico, a persis
tência da precipitação e as condições geohidrolõgicas dão tugar
a um aumento dos deflúvios relativos, ou seja, de 35 a 40% da
preci pi tação.

re tratam
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E necessãrio mencionar
tidos para períodos longos e que
outro ou dentro do mesmo ano, em

condi ções de umi'dade dos sol os,

regi me di ferente r pFô

e enchentes no inverno-
da pl uvi osi dade durante

as

veremos, em segui da, a uti r i zação das curvas de reces
são para cãl cul o dos vol umes mã'di os das contri bui ções s ubterrâ
neas que participam do escoamento dos rios.

2- CURVAS DE DEPLEçÃO

0 fluxo de ãgua dos

tes pri nci pai s: o escoamento

que esses são valores
podem variar muito de

função do regime das

etc.

mãdi os ob

um ano para

chuvas rdas

rios ã integrado por
superfi ci al , ori undo

doi s componen

da s upe rfic i e



do solo e zonas imediatas,e o escoamento de baser guê é arimen
tado pelas restituições provenientes dos aqüíferos.

0 escoamento de base dos rios representa, portanto, a
guantidade de ãgua que se ínfiltrou nos terrenos de suas bacias
contribuintes durante o periodo de chuva imediatamente anterior.

De um modo geral,todos os rios da região possuem uma con
si derãvel descarga de base, mesmo durante os mai s prol ongados pe
ríodos de estiagem. Este fato indicar poF um lado, a presença de
importantes fontes de.recarga aìiadas às boas condições de armaze
namento subterrâneo nos terrenos em que foram esculpidas as u!
rias bacias contribuintes e,por outro lado, serve para indicar a
exi stênci a de grandes reservas de ãgua subterrãnea si tuadas aci
ma do nível d'ãgua dos rios. com efeito, o nîvel d,ãgua dos aqüí
feros I i vres da região acompanha o relevo r gêFôlmente ã pequena
profundidade, devìdo a sensível diferença entre a grande recarga
que ã proporci onada pel a abundante pl uvi ometri a e pequena velg
cidade dos fl uxos subterrâneos. Al6m disso, o movimento da ãgua
do subsolo sendo, êm geral, relativamente lento, as variações da
parti ci pação daquel a ãgua no fl uxo dos ri os sã0, usual mente, mui
to pequenas. com efei to, os cursos d,ãgua, por dependerem I ar
gamente das resti tui ções do subsol o para seu suprimento, tãm re
gime rel ati vamente estãvel .
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0s

DAEE (1e74)
de São Paul
2/l da desc

model os de bal anço hi drol 6gi co desenvol vi dos pel o
revel am guê, no âmbi to da região nordeste do Estado

o ' as resti tui ções subterrãneas representam cerca de
arga to ta I dos ri os .

A anãlise do ramo terminal da hidr6grafa de um rio per
mi te cal cul ar o vol ume de ãgua que prov6m das resti tui ções suq
terrâneas. Destarte, o nivel da ãgua subterrânea estando em

sua altura mãxima no fim de um perîodo de escoamento superficiaì,
se não ocorrer preci pi tação ul teri or atõ que o escoamento do
rio cesse completamente, a hidrõgrafa resuì tante, durante esse
período, representarã a curva de depl eção da ãgua
região de preci pi tação moderada ou a I ta, raramente
re um período continuo de es ti agem sufi ci entemente

do subsolo. Em

ou nunca ocol
prol ongado pg



ra que se possa obter o desenvolvimento de uma curva de depleção
perfeita. Entretanto, essa curva pode ser, geralmente, reconsti-
tuída a partir de certo número de segmentos de hidr6grafas, cada

um dos quais realizando a conexão de periodos sucessivos de es-
coamento superficial, conforme apresentamos na Figura 4ronde ang
lisamos a depleção de um ano úmido, mãdio e seco característicos.
Conforme ressalta HALL (.l968), a representação grãfica da curva
de depleção sendo uma reta admite uma solução da forma:

qt = 9o'e -ot'

onde qo = vazão do rio
de depl eção

= vazão do rio
em di as.

qr

e

ct

0 coeficiente caracteristico tem a dimensão do inverso
-tdo tempo T-r. Tendo em vista a magnitude das vazões mínimas dos

rios, os pequenos valores de (") indicam a importância dos gran-
des volumes proporcionados pelos aqtliferos drenados.

0 volume totat de ãgua armazenado nos aqtlíferos no ini-
cio da depleção (t = 0) pode ser calculado a partir da expressão:

base neperi ana

coeficiente caracteristico de esgotamento do subso-
lo.

no i nicio
I(m'/s).
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ao cabo de um periodo de tempo t dado

do desenvolvimento da curva

Como na construção grãfica adotada as vazões são dadas

em metros cúbicos por segundo e t em dias, temos que:

No Quadro l, apresentamos os

ni o das baci as contri bui ntes durante

[ = lîq dr = fãqo..-o,

vo=
qo x 86.400

ct

vol umes i nfi t trados no domi-

os periodos de chuva rmel



BACTA DO PARANA
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BACIA

Pa ra nã

QUADRO

ltete

POSTO

I - VALORES

ÃnEn Km2

Jupiã

Rio Grande

CARACTERfSTI COS

Lussanvi ra

47 2.A00

! = úmi do;

J. Am6ri co

ANO

VALORES

DA DEPLEçÃO

qo

r3/,

69.800

le3l (u)

1952 (m)

te55(s)

m = m6dio;

118.500

le50(u)

les5(s)

MEDIOS

5 .800

3. 700

2. 500

580

230

2.7 50

I .400

940

2.237

o

le2e(u)

1948(m)

le53(s)

S = SeCO.

0 ,009

0,005

0,006

0,005

0,005

0 ,009

0 ,004

0 ,008

o, o06

r3

v

(r06)

63.000

64.000

36.000

I 0.000

4.000

30.000

30.000

I 0.000

30.975

h

mm/ a no

133

l3s

76

143

60

2s0

253

85

142

I

^¡cn
I



di atamente anteri ores e a al tura da I ãmi na correspondente.

Esses dados servirão de base ã avaìiação das reser
ativas dos principais sistemas aqüíferos da Bacia. vale sal
tar que os coefi ci entes aqui encontrados i ndi cam, êfi mãdi a,
dições de armazenamento subterrâneo dez vezes superiores ã
I as encon tradas na regi ão nordes te do Bras i I ( REB0uÇAs, I 973

Ressal te-s€, ai nda, o fato de que aos anos mãdios per
pertencem os maiores valores relativos da lâmina, significando,
portanto, a mai or i nfi I tração que 6 propi ci ada. Ao contrãri o,
nos anos úmi dos e secos , veri fi ca-se menor recarga.

0 valor da lâmina m6dia atinge apenas l42 mm/ano, ou
seja' cerca de 15% da pluviometria; compatîvel, portanto, com a
capaci dade de i nf i 1 trações dos so'los .

Esses res ul tados i ndi cam os vol umes i nfi I trados nos
aqllíferos e que voltam aos rios no ciclo anual. parcela do que
escapa a esse mecani smo i nfi I tra-se nos aqtliferos confi nados,
tais como o Botucatu, e s6 reaparece ao cabo de perîodos de tem
po muito mais ìongos, mercê das baixas velocidades de percola
ção. Todavi a, devi do, sobretudo, ã pequena vel oci dade destes
fluxos subterrãneos profundos e ã grande extensão dos aq¿iferos,
estas resti tui ções são re'l ati vamente constantes no tempo.

0s rios situados abaixo do trõpico não apresentam pg
riodos de depl eção devi do a persi stênci a de chuvas durante, pra
ticamente, todo o ano.

As atitudes estruturais do aqtlifero Botucatu sugerem a
ocorrênci a rJe i mportantes vol umes que devem emergi r atravãs da
zona de afloramentos situada na borda sudoeste da bacia. Ao nî
vel atual dos conheci mentos geohi drol õgì cos, a aval i ação de
tais exud¡¡ções ã muito pouco precisa. para sua quantif.i cação,
torna-se necessãri a a anãl i se detal hada dos regimes hi dro'l õgi
cos dos rios que drenam a região, al6m da determinação de parâ
metros geot6rmi cos e hi droquími cos, dentre outros.

-?7 -

vas

i en

co!
que
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Por outro I ado, a f i'l tração verti caì ao I ongo das des
continuidades da capa basãltica, suscetivel de existir no domî
ni o de artesi ani smo do aqtlifero Botucatu, consti tui , sem duvî



da, o principal exutório das infiltracões
ção de todos esses fatos requer, contudo,
uma Eama de pesquisas interdisciplinares:
lõgicas e hidroquîmicas.

No decorrer
di ferentes parcel as
ãrea de estudo.

desta anãl ise tentaremos
que compõem os potenciais

profundas. A el ucide
o desenvolvimento de

hidrolõgi cas, hidrogeo
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quanti fi car essas
hidrogeolõgicos da
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Dentre os requi s i tos p16vi os necessãri os ã uti t i zação
efeti va das ãguas subterrãneas , um dos mai s negl i genci ados ,
sem dúvi da, ã o conheci mento da geol ogi a. Em consequânci a,
0s que se empenham em busca da resotução desses problemas são
embaraçados por opiniões desarrazoadas sobre o modo de ocorrê!cia, ci rculação e exprorabi t idade das ãguas subterrâneas.

Para bem situar o quadro do estudo,onde a geotogia 6
tão somente uma fonte de informação, assinale_se que uma exten
sa bibl iografia tem tratado de di ferentes aspectos georõgicos
da Bacia do Paranã.

A síntese aqui apresentada foi calcada na orientação
mais moderna e concentânea dos intêrpretes da geologia regio
nal : NoRTHFLEET et âl . , 1969 ¡ RAMoS, l970; FULFARo, l97I ; HULI,IANN
et alii. , 7914; nlJEee , t975; e SoARES, .l975.

vale salientar que o respaldo bibliogrãfico, aqui de
vidamente assinalado, tem demonstrado a necessidade de refo.mi
I ar cri t6ri os de contatos e defi ni ções de. al gumas das uni dades
I itoestrati grãfi cas apresentadas. Entretanto, poF não estarem
ainda concluídos, abstemo-nos de formalizar tais modificaçoes,
uma vez que não comprometem o escopo'deste'trabatho.

A - QUApRo cEolócrco
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No texto precisar-se-ão detalhes concernentes ã
blemítica hidrogeol6gica, mormente os aspectos litol6gicos
truturais, importantes no equacionamento das condições de
rabi I i dade dos aqüiferos.

| - FEtç0ES LTTOESTRATTGRAFTCAS

A porção
a(1.000.000 Km") 6

Gl obal mente, trata-se de uma baci a i ntracratôni ca, de

brasi leira da Bacia Sedimentar do paranã
o objeto pr.incipal deste estudo

pro
ee:

explc
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forma el ipti ca, com ei xo mai or de di reção NE-Sl^1, coi nci di ndo, a
proximadamente, com o curso atual do rio paranã. 0s sedimentos
acumulados nesta ampra e vasta sin6crise ('l .600.000 rr2) arcan
çam um mãximo de 7.825 metros de espessura total (Figura 5).são
rochas de natureza líto1õgica predominantemente clãstica, que dg
tam desde o si I uriano atê o cretãceo superior, conforme a coru
na ainda mais freqtlentemente adotada (N0RTHFLEET et â1., 1969).

A sedimentação do Si I uri ano ( Formação Iapó)
tuida de congl omerados ci nza arroxeados que repousam
dãnci a sobre as rochas do embasamento cri sta'l i no, de
-cambri ana. Ess a formação é res tri ta às partes mai s
da bacia. A idade da Formação Iapõ 6 baseada na sua
tratigrãfica.

Ap6s um curto período de erosão adveio a fase inicial
de assoreamento propriamente di to. Esta 6 representada por um
ci cl o sedimentar (LANGE & ptrRI , 1967 ) compos ta de uma seqüên
ci a predomi nantemente arenosa, de granul ação m6di a a grossei ra,
cores cl aras ( Formação Furnas ) , que passa, gradati vamente, a fo
lhelhos e si'ltitos escuros e pretos (Formação ponta Grossa). A

correìação dos dados de poços expl oratõri os da pETR0BRAS revel a

uma i nterdi gi tação verti cal e I atera'l entre as duas f ormações.
0 conteúdo t i tol 6gi co e fossi I îfero sugere uma sedimentação de
ori gem i ni ci aì mente continental ( Formação Furnas ) e pos teri ormen
te marinha (Formação Ponta Grossa). 0 Grupo paranã,de idade de
voni afìâ rêhgl oba as rochas sedimentares desta fase.

Ap6s o utro
a deposição do Grupo
i nstãvei s. Es te 6 de

6 cons ti
em di scor
i dade prã-
p ro fun das

pos i ção es

tos, si I ti tos vermel hos,
dos (Formação Aquidauana),passando a sedimentos de origem mari
nha, com folhelhos finamente laminados(Formação Itararã),ora de

ambiente parãl i co e del tãi co,representados por areni tos pardos
amarelados e loca'lmente calciferos(Formação Rio Bonito),ora ma

ri nho nerítÍ cos , consti tuídos de si I ti tos arenosos , ci nza esver
deados(Formação Palermo). A idade do pacote estende-se do Carbonífero supg

rior ao Permiano mãdio superior. Ressa'lte-se a extraordinãria varieda

curto periodo de I acuna ou erosão, advei o

Tubarão , em condi ções geol õgi cas bas tante
origem inicialmente continental,com areni.. 

^fothelhos vãrvicos e "1oess" intercala
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de de fãcies lateral e vertical que

conforme assinala FULFAR0 (197.l).

Sem aparente desconti nui dade, a sedi mentação do permi a

no super.ior prosseguiu com clara e gradativa transição do ambien
te marinho (Formações Irati e Serra A'lta) para o salobro (Formg
ção Estrada Nova) e, posteriormente, para o continenta'l (Forma

ção Rio do Rasto). 0 contato inferior 6 colocado na passagem dos

si I ti tos ci nza esverdeados da Formação Pal ermo para os fol hel hos
e argi I i tos pi robetumi nosos da Formação I rati . 0 fãci es sedi men

tar evoluciona para argilitos cinza escuros (Formação serra Al
ta) , caracteristì ca que é rel ati vamente constante em toda a sua
extensã0. Este, PoF sua vez, evolui para uma.sucessão de camadas
e/ou interdigitações de siltitos, calcãrios e arenitos, mistura
dos em proporções vari adas ( Formação Es trada Nova ) . Sobrej acente
a esta encontra-se a Formação Rio do Rasto, constituida por are
nitos verme'lhos, folhelhos e siltitos interdigitados. 0 Gru
po Passa uols engloba as rochas sedimentares desta fase de trarr
sição e 6 co'locado no Permiano superior

A etapa f i nal da sedi men tação na Bac'i a do pa ranã, mor
mente na porção brasileira, foi iniciada, possjvelmente, no Triãs
sico mõ¿'io inferior. com efeito, sobre a topografia esculpida
no Permi ano, ocorre um pacote de areni tos , s i I ti tos e fol heì hos
de ambiente aquoso continental (Formação pi ramboia e/ou santa
Mari a ) que passa a areni tos bem sel eci onados de ambi ente e6l i co
(Formação Botucatu).

chega a caracterizar o grupo,
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te s upe ri or
si co mEd'io

Em rel ação ã Formação Pi ramboi a, S0ARES (l 972 )
guê, .independentemente da deficiente caracterização deste
e da diversidade de conceitos envolvìdos na sua denominaç
esteve sempre associada ãs camadas sedi mentares de ori gem

aquosa, lacustre e/ou fluvial. A idade da Formação Piram
seada na sua posição estratigrãfi ca, ã atribuída ao Triãs
dio (STANF0RD & LANGE, 1960). 0 contato inferior õ uma

0s res tos fos s i I iferos de

da Formação Santa Maria
(B0RTULU77r & BARBERTNA,

réptei s encontrados na par
limitam a sua idade ao Triãs
ìe67).

concl ui
pacote

ão, es ta
sub-
arba
om6

sc0r

boi
sic
di



dãnci a erosi va escul pi da, êft grande parte, na Formação
Nova.

Aci ma desses
e amare I ados , fi nos a

trati fi cação cruzada

No si ncl i nal de Torres ( Fi gura 6 ) ,a seqüênci a apresenta_
-se mais complexa, tendo sido objeto de estudos litoestratigrã-
ficos detalhados por GAMERMANN (t97z) e BoRTULUzzI (1974,),
GAMERMANN (op.cit. ) englobou parte do Botucatu 'e depõ'sitos fl u

viais e lacustres das Formações Rio Pardo e Santa Maria numa úni
ca uni dade,que desi gnou de Formação Rosãri o do sul . s0AREs

sedimentos aquosos ocorrem areni tos róseos
mãdios, com grãos foscos e proeminente es

característi ca (Formação Botucatu) .

(.l975) confrontou as situações litoestratigrãficas descritas
GAMERMANN e B0RTULUzzT (op. cit) e conclui serem as Formações
ramboia e Rosãrio do sul ciclos geneticamente similares. 0
tato superi or da Formação Rosãri o do sul faz-se com areni tos
licos da Formação Botucatu (s.s.).

Sob os aspectos que mai s nos i nteressam, as contestações
sobre cri tõ'ri os de contatos e de defi nições destas unidades t i to
estratigrãficas são de pouca importância, uma vez que o conjunto
Botucatu, Piramboia e corre'latos funciona como um único sistema
aqllifero. Em conseqtlênc¡'a, no decorrer da anãlise hidrogeolõgi
ca'adotar-se-ã a denominação genérica de sistema aqtlífero Botuca
tu.

Associ ada ã sedi mentação eõl i ca, ocorreram. as i ntru
sões diabãsi cas e extrusões basã1 ticas da Formação Serra Geral ,
de modo que são comuns ocorrôncias subordinadas de arenitos in
tercalados. Estas ocorrencias não deixam dúvidas de que tal p;
cote de arenito ê contemporâneo com a atividade vulcânica.

0s derrames de "trapp"* da Formação Serra Geral documen
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Estrada

* Trapp: termo escandinavo que

va bãsica da Islãndia,

por
Pi

co!
eo

designa as espessas camadas de la
(MAACK, 1970).
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tam um dos maiores vulcanismos iã registrados no globo terrestre
(LtINz' t949). uma extensa anãl ise das' caracteristicas geoquími
cas desses derrames de lava bãsica,sob o ponto de vista da ,,trend
surface analysis", o que constitui uma das mais completas e re
centes contri bui ções ao seu es tudo , foi rear i zada por nuEee
(1975). As datações geocronoì6gicas aî referidas indicam idades
compreendidas entre lz0 e .l30 mithões de anos

0s

travasamen
mui to vari
ta e nove
ram atrave
Quadro 2.

de rrames
tos, forma
adas (LEIN
derrames,
ssados pel

A maior espessura atravessada foi de 1.s29 metros, ro po
ço PE-l-SP da PETR0BRAS.

deram-se atrav6s de um grande número de ex
ndo varias capas sobrepostas e de extensões
7 et alii, 1966). Em alguns locais,atã trin
com espessuras vari ãvei s entre 5 e ZS m, fc
os poços da PETR0BRÃS, conforme mostramos no

0s topos dos derrames apresentam-se vesiculares e am
loidais. 0s niveis piroclãsticos são pouco freqüentes. A
grafia inumada pelas Formações caiuã e Bauru (FRANGIpANI, tg
bem como aquel a dos domini os afl orantes, ã mui to aci dentada.

0s basaltos da Formação Serra Geral constituem a camada
confinante do principal sistema aqtlífero da Bacia do paranã. Em

conseqllãncia, a evol ução da sua espessura vai consti tui r fator
limitante das possibilidades de exploração daquele sistema aqui
fero, conforme veremos mais adiante. por outro lado, as ãguas
subterrâneas acumul adas nas desconti nui dades pri mãri as, Sêcundã
rias e interderrames são, freqüentemente, exploradas atravãs de
poços rasos e captação das inúmeras fontes

0 Grupo São Bento engl oba os sedi mentos Pi ramboi a , Santa
Mari a, Botucatu e os basa'l tos.

Assentadas em discordância sobre os terrenos mais anti
gos, mas , de modo especia I , sobre os basal tos, temos as Forma
ções Cai uã e Bauru. A col una estrati grãfi ca mai s frequentemente
adotada (N0RTHFLEET et ô1., 1969), situa os arenitos vermelhos
fluviais da Formação caiuã no cretãcec inferior. A Formação Bau
ru ã constituída por arenitos e siltitos, localmente calcíferos,
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c0r marrom avermel hada ,de ambientes'fl uvi al , I acustre e eõl i co,
atribuída ,do Cretãceo superior.

Da anãlise dos dados dos poços e nos reconhecimentos de
campo destacam-se trãs I i tofãci es pri nci pai s: um superi or, essen
ci al mente e6l i co, mui to cal cifero, consti tui ndo os espi gões topt
grãfi cos com fat 6sì as abruptas; um I i tofãci es m6di o, síl ti.o-ui
gi I oso, ri co em passagens ou camadas mai s arenosas , e6l i cas , fl u
viais ou lacustres; e, finalmente,um I itofãcies inferior, de gra
nulação mais grosseira e variada, de ambiente essencialmente flu
vial. A ocorrência do fãcies inferior parece restrita ã zonas
mais deprimidas da topografia inumada do substrato basãl tico.

Nestes termos, o arenito basal, não obstante sõ aflorar
n0 extremo oeste, junto ao vale do Rio Paranã, preenche as de
pressões mais pronunciadas da topografia do basalto. Este com
portamento vai influenciar, sobremaneirar rô potencialidade aqUi
fera do pacote de sedimentos sobrepostos.

A ausência do cretãceo guperior na metade sul da bacia
estaria I igada ao funcionamento da sutura geotõgica que coincide,
virtualmente, com o curso atual do rio paranapanema (FuLFAR0,
1e74).

0s depõsitos mais recentes tôm representatividade muito
local, fugindo assim ao escopo imediato deste trabalho. 0correm,
em geral, tìô forma de reta]hos erosivos realçados, terraços esca
lonados e estreitas planicies aluviais.
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tenso ou outra fei çao caracterîsti ca.

As deformações estruturais mais importantes foram pro
duzidas por movimentos diferenciais verticais. Esses movimentos
envolveram grandes blocos ou estao relacionados aos eixos dos
grandes arqueamentos regionai s, conforme i I ustram os el ementos
apresentados na Figura 6. A sedimentação, quase toda de carãterdetritico, atinge a espessura de 5.000 metros, êtrì m6dia, esten
dendo-se a ãreas de centenas de mithares de quirõmetros quadra
dos' A grande extensão e pequena espessura das camadas denotam
9uê' em grande parte da histõria georógica da bacia, estes movi
mentos tectônicos diferenciais nunca atingiram considerãveis amplitudes verticais. As condições de deposição em ambiente .ol
ti nental cresceram no decorrer do tempo, denunci ando o aumento
progress i vo da es tabi I i dade do seu embasamento.

Na coì una es trati grãfi ca ( Fi gura 5 ) i denti fi cam-se qua
tro grandes periodos de ascensão general i zada, separados por
três perîodos de subsidência. Esse comportamento ã documentado
pela sucessão alternada de sedimentos detríticos arenosos, sepS
rados por fãcies períticos de ãguas mais profundas. Esse compor
tamento tem uma grande ímportância na caracterização das condi
ções hi drogeol 6gi cas da baci a. Com efei to, as fases de ascensão
general izada correspondem ãs unidades de composição
temente arenosa, as quais constituem os principais
feros ¡ ao contrãri o, os fãci es pe I îti cos cons ti tuem
des regi ona i s .
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A estrutura de afundamento progressivo constitui fator
determi nante das precãri as condi ções de ci rcul ação. Em consg
qllência, nas camadas predominantemente arenosas da sequência pg
leozõica, afogadas que foram pela última grande transgressão ,!
rinha, situada no Permiano superior, as condições de ocorrência
de ãgua doce ficam restritas ãs zonas perif6ricas da bacia, cor
respondentes aos setores que foram I avados pel as i nfi I trações de
ãguas de origem meteórica.

Existem i ndícios de movimentações contemporâneas com
as deposi ções . As movi mentações havi das produzi ram uma seqllên

predomi nan

sistemas aqtlí
os aqtliclu



ci a sedi mentar caracteri zada por rãpi das mudanças I aterai s de
fãci es. A grande vari abi I i dade de condi ções de ci rcul ação decor
rentes ã evi denci ada per as di ferenças de sal i ni dade das
recuperadas nos testes de formação de poços bem prõximos,
veremos mai s adi ante.

Do quadro geotõgico aqui suscintamente descrito, depre
ende-se que diferentes formaçoes são suscetîveis de se comporta
rem como aqlliferos. Esta vocação estã intimamente relacionada
com a hi s tõri a geol õgi ca da baci a , cuja evol ução se caracteri zou
pela alternância de períodos de rãpida subsidência e de períodos
de maior estabilidade. 0 primeiro caso condicionou a acumulação
de espessas camadas de sedi mentos cl ãs ti cos grossei ros , êñguanto
9uê, nos periodos de es tab i I i dade, ambi en tes mi s tos ou mari nhos
de ãgua rasa proporcionaram a sedimentação de ctãsticos finos.

Esta evolução da sedimentação, sêgundo uma seqllência rí
tmica, aliada ã geometria da estrutura em forma de bacia subsi
dente, pFopiciou a formação de aqüîferos livres e confinados, a
partir das bordas em direção ao centro.

0s recursos hidricos subterrâneos da Bacia do paranã
são conhecidos apenas a nível preliminar. Foi preciso um estudo
de base' compreendendo um inventãrio das informações e determina
ção das caracteristicas hidrodinãmicas da cada aqllífero ou gru
po de aqlliferos. Mal grado a far ta de dados, foi possível estabe
lecer uma sintese bastante elucidativa das condições hidrogeolõ'
gi cas regi onai s . Em segui da ,foram defi ni das as condi ções e mãto
dos de exploração dos principais aqüíferos da ãrea e os suosí
dios para pré-aval iar os custos de lavra da ãgua subterrãnea.Com
isto ã possível uma comparaçã0, do ponto de vista puramente eco
nômico, com outras,possibilidades de captaçã0.

Tratando-se dos poços, cujo número ã avaliado em cerca
de dez mil,sendo que perto de so% se encontram no Estado de são

B - AS ÃGUAS SUBTERRÂNEAS
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Paulo, desejar-se-ia farar perfuntoriamente sobre as suas quari
dades tãcnicas. Inicialmente, saliente_se guê, em sua maioria,
não fornecem dados têcnicos construtivos, pêrfis georõgicos e de
mais informações hidrogeot6gicas fundamentais. Em segundo rugar,
em sua maior parte, foram locados, perfurados, testados e equips
dos em atendimento ãs conveniências dos proprietãrios ou das em
presas de perfuração. Em termos de rocação, observa-se, po;
exemplo, que a localização preferencial de poços nos pontos topg
grãficos relativamente mais elevados tem como conseqllências prii
cipais: maior quantidade mãtrica de perfuraÇão, maior custo de
construção e, por um lado, maior profundidade de nivel estãtico
e' p0r outro' menor possibilidade de rebaixamento, reduzindo asperspectivas de boas vazões e acarretando grandes despesas de
bombeamento. vale ressalvar que se explica tal comportamento co
mo decorrência da prõpria forma de fixação das populações nos
espigões topogrãficos, porêm, isto não se justifica. Finalmente,
0s testes realizados não satisfazem, ñâ maior parte das vezes,âs
condições t6cnicas necessãrias. Em conseqüência, as vazões assi
naladas não representam a capacidade mãxima de rendimentos dos
poços ou aqllíferos. A posi ção do nîvet dinâmi co referi do nas
fichas tã'cnicas coincide, com freqüência, com o comprimento da
coluna da bomba, do emulsor ou do injetor. Arém dos problemas
de construção, a influência mais direta refere-se ao mal dimen
sionamento e operação dos equipamentos de exproração. por todos
esses fatos, os dados de produtividade dos poços deverão ser con
s i derados com s uma ci rcunspecçã0.

I - CON CE ITOS FUN DAI,IENTA I S

Face ã grande di versi dade de si gni fi cados atri bui
dos pelas traduções dos termos tãcnicos especializados, e, para
maior clareza, situamos alguns conceitos fundamentais:

Aqtliferos - são formações geolõgicas ou camadas guê,
por suas propriedades fisicas (porosidade e permeabilidade), ati



tude €, condições normais de pressão hidrostãtica, possibití
tam o armazenamento e circuìação de rmportantes vorumes de ãguu.
A palavra deriva do ratim,onde aqui, 

'qua = ãgua e fero, de
ferre = suportar, levar. As formações predominantemente areno
sas da Bacia do paranã constituem bons exempros.

Aqlli cr udes - são formações geor 6gi cas ou camadas capg
zes de armazenar grandes quantidades de ãgua, mas que sõ p..ri
tem uma circulação extremamente lenta ou praticamente nuìa. 0
sufixo cLude ã derivado da forma ratinô, eLaud,ere = p'€nder. As
camadas essencialmente argi losas consti tuem bons exemplos.

Aqtlitardes - 6 a denominação hidrogeorõgica mais re
cente para as camadas que armazenam importantes voìumes de ãgua,
mas sem condi ções s i gni fi cantes de ci rcul ação; são r portanto,
terrenos semi-permeãveis. 0 sufixo tard.e õ ratino e significa
tardio, que chega com grande atrazo. As formações síltico-argi
losas pertencem, com freqüência a esta crasse. vaìe satientar
que tal classificação tem um significado muito relativo e 6 res
tri to ao contexto hi drogeol õgi co consi derado. Ademai s, as i n
terações dos parâmetros dimensionais (espessura, extensão e geg
metria), hr drodinâmicos (coefi cientes de permeabi r idade, trans
missividade, armazenamento ou porosidade eficaz) e potenciais hi
drãulicos em jo9o, têm uma grande importãncia na avaliação ¿os
terrenos para produção de ãgua subterrãnea. com efeito, uma ca
mada muito espessa mas pouco permeãvet (aqüitarde) poderã oterã
cer maiores possibi r idades hidrogeor6gicas do que uma outra aqllÍ
fera, porõm, muito menos espessa. Do mesmo modo, uma formação
que se comporta como aqtlífera dentro de um contexto hidrogeotõ
gi co pode passar, num outro di ferente, a consti tui r um aqll.i tar
de.
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Armazenamento, s (s.D.) - caso de aqüífero confinado,
representa o volume de ãgua que ã liberado por um prisma verti
cal de aqtlífero de seção uni tãria e ar tura iguar a- espessura da
camada, para um abaixamento de pressão piezom6trica de uma atmos
fe ra

&) _representaa re
lação percentual entre o vorume de ãgua gravitacionar, isto õ.,
ãgua que flui no meio poroso saturado sob a ação da gravidade,
em rel ação ao vol ume total do materi al . 0 coefi ci ente de porosi
dade efetiva ou coeficiente de restituição interpreta a quant.i
dade de ã9ua suscetivel de ser bombeada de um volume unitãrio
de aqtlíf ero I i vre.

Vazão es pecífi ca , Q/S, 1 l3r- I r- I ,vel de ser obtida de um poço por unidade de
vel . El a ã, geral mente, expressa em 

^3 
/n/^

da ãgua, I i vre ou sob pressão ,no
do terreno naquel e ponto, antes

Nivel es tãti co

do nível da ãgua dentro do
tìo r pa ra um bombeamento ã v

do de tempo definido.
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Nível d

ãgua, livre ou sob pressão,
men to .

I namt co

NE (!)

Poco artesiano - quando o seu nível piezomãtrico fica
acima da superfície topogrãfica.

Nível pi ezomõ'tri co

- s i gni fi ca a pos i ção do nivel
poço r êm rel ação a- s uperf íc i e

do bombeamento.

- i ndi ca a pos i ção es tabi I i zada
em relação ã superficie do terrg
constante e ao cabo de um perio

Poco semi-artesiano - poço com ã'gua sob
nível piezomãtrico fica acima do limite superior
fera, porãm,abaixo da superfície do terreno.

N q

p

a

-eavazão susceti
rebai xamento de ni
ou em 1/sln.

G)
oço

zão

nívei s pi ezomãtri cos
acima da superficie

- significa a

num poço, antes

Zona de ar:tesianismo - dominio

al ti tude do nível da
de qual quer bombea

de um determinado sistema aqüífero ficam
topogrãfi ca.

pressao, cujo
da camada aqüí

geogrãfico no qual os



substrato hi drogeol õgi co - formação geol õgi ca ou cama
da rel ati vamente impermeãver (aqüi cr ude ou aqüi tarde) s i tuada
na base de um aqüífero e sobre a qual vêm se acumular as ãguas
de recarga do sistema.

Aqtlífero r ivre - quando as íguas aí acumuradas encon
tram-se em contato com a atmosfera em toda a sua extensão
atravãs de uma zona de aeração e em condições normais de pressã0.

Confi nante - formação geol 6gi ca ou camada rel ati vamen
te impermeãvel (aqtliclude ou aqtlitarde) que recobre o aqllífero
numa grande extensão r CôpôZ de consti tui r uma desconti nui
dade hi drãul i ca e ' conseqüentemente, engendrar pressão de confi
namento.

trato hi drogeol õ'gi co e um conf i
Pressão de confi namento - pressão a que fi cam submeti

das as ãguas armazenadas nos aqtlíferos confi nados. Tat pressã0,
superior a- pressão atmosfãrica,6 engendrada pela influência das
estruturas no comportamento dos fìuxos, ariada ao peso da camada
confi nante e afi ns sobrepostos.

Horizonte aqüífero - dominio hidrogeoìõgico muito ex
tenso, Coincidindo, êffi geral, com rrnidades litoestratigríficas
cu jas condi ções aqllíf eras são rel at.i vamente homogâneas.

Zonas aqtlif eras - são domíni os aqtlîf eros pouco exten
sos ' encerrados em contextos I i toì õgi cos ,cujas permeabi ì i dades
são muito variáveis, e que pode chegar a ser praticamente
nulas em parcelas muito importantes.

Essa di ferenci ação tem uma grande importãnci a prãtí ca.
Com efei to, PoÇos impl antados num hori zonte aqtlífero encontra
rão ãgua com certeza, podendo-se mesmo garanti r as suas vazões
e qual i dade. Ao contrãri o, poços que expl oram zonas aqülferas
têm resul tados mui to al eatõrios, podendo, com freqüência, serem
secos ' quando atravessam as parcel as do terreno com permeabi I i da
de prati camente nul a. As condi ções cie ci rcul ação sendo mui to
compl exas ê, por vezes, nu'l as, as ãguas são ¡ c0¡1u¡lente, , mui

Aqüífero confi nado

- 44-

aqtlífero encerrado entre um subs
nante.



to sal i ni zadas. 0s

to no que se refere

2 - OS AqufrEROS

0s reservatõrios de ãgua s

drogeolõgicas caracteri zadas: por par
são, espessura e geometria), que são
tratigrãfica e estrutural; por parãm
missividade, armazenamento ou porosi
dos padrões faciolõgicos; pelas cond
e pel as va ri ãvei s de es tado q

aqtlifero em cada i nstante (superf íci
das. reservas, aspectos da qualidade,
A fim de bem operar o sistema aqüife
necessãrio d'ispor-se de todas essas
tos de ordem tãcnica e econômica.

resul tados são,
as vazoes quanto

PRINCIPAIS

portanto, imprevisiveis,
a- qual idade das ãguas.

0 sistema aqüifero mais importante da região, fê.presen
tando cerca de 807 do potencial hidrogeotõgico da Bacia Geolõgi
ca do Paranã, é o aqtlífero Botucatu. 0 conjunto arenoso Botuca
tu, Pirambdia - Rio do. Rasto 6, em sua quase totalidade, confi
nado e mergulha em direção ao centro da bacia, subjacente aos
derrames de "trapp" da Formação serra Geral. De segunda impor
tãncia, do ponto de vista do potencial de exploraçãor aparecem
as zonas aqtlíferas da Formação Serra Geral e o sistema formado
pelas.Formações Bauru e caiuã. Aqüiferos de menor importãncia,
como as Formações Furnas, Patelmo e Rio Bonito, al6m de passa
gens arenosas da Formação Estrada Nova e demais seqtlências predo
minantemente peliticas, encontram-se restritos a algumas zonas
no dominio dos afloramentos. As possibilidades de exploraçãotor
nam-se rapidamente proibitivas, devido ãs grandes profundidades a que

são projetadas'na medida que se caminha para o centro da bacia. Fi
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nalmente' as características faciolõgicas das seqllências encai
xantes e condições de circulação fazem com que as possibilida
des de ocorrência de ãgua de boa qualidade sejam muito ateati
rias. As sal inidades são, geralmente, elevadas e apresgntam um

forte chei ro de gases. De modo geral , as mel hores possi bi I i da
des ficam restritas aos dominios aflorantes.

Nos terrenos pertencentes ao embasamento cristalino
regional, de idade prã-cambriana, as possibilidades hidrogeolõ
gicas são ligadas a características locais e excepcionais - zo
nas fraturadas e/ou muito intemperizadas. são, portanto, possi
bilidades que somente poderão ser definidas e precisadas atrg
vãs de estudos de detalhes¡ escapam, assím, ao objetivo e esca
I a des ta anãl i se.

No presente trabalho, ênfase especial serã dada ao
sistema Botucatu. A extensão da anãlise a todos os sistemas
aqtlíferos alongaria demasiadamente o tempo disponivel e deman
daria um acervo de dados que não dispomos. Não obstante, a im
portância econômica dos sistemas Bauru e Serra Geral e suas in
fl uências sobre as potencial idades do sistema Botucatu impõem
uma anãlise do conjunto, mesmo que preliminar.

Por outro I ado, a I i teratura hi drogeor 69i ca arrol a

alguns estudos pré'vios que apresentam uma boa quantidade de da
dos sobre os aqtlíferos Bauru e Serra Geral, sinal evidente de
sua importãncia regional.

0s parâmetros dimensionais foram obtidos atravõs de
anãtise das seções geolõgicas e perfis dos poços, de modo espe
cial daqueles pertencentes a PETR0BRÁs, tendo em vista que os
demais são parcialmente penetrantes e oferecem dados pouco con
sistentes ou não oferecem informação nenhuma.

As caracterís ti cas geomãtri cas dos pri nci pai s aqtlífe
ros são apresentadas nas Figuras 7 e 8, anexas.

As caracteristicas hidrodinãmicas foram obtidas atra
vãs de anãlise dos perfis geolõgicos dos poços, dados de nível
pi ezomãtri co, testes de bombeamento, anãl i ses granul omãtri cas ,
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determinações de permeabil idade
de di agraf i as el ãtr.¡ cas .

Todos os dados apresentados na bibtiografiajeto de anãlise e interpretação complementar, tendo em
obieti vos es pecífi cos do presente traba I ho.

2.I - O SISTET1A BAURU - CATUA

0 sistema hidrogeol6gico Bauru assenta_se, na quase
totalidade da sua extensão, sobre os ,,trapps,,da Formação SerraGeral. Ele 6 constituîdo por um pacote arenoso de granuração
muito variãvet r cobrindo uma superfície de 31s.000 Kr2, ou ,.ju,cerca de 3lf" da ãrea estudada (Figura l).

Recobre as regiões sur e reste do Estado de Mato Grosso (ls0.oo0 rr2), sul de Goiãs (30.000 *rãi,;;;-;; ;;r;;';.;;;;
(20.000 rr2) r ñoroesre do paranã (r r .00; ;å;-; ;;r;. da SãoPaulo (104.000 rr2).

0s estudos hidrogeolõgicos,arrolados na bibliografia,
tratam quase que excrusivamente da parcera paurista, sinar evidente de sua importância para a vida econômica desse Estado.-
com efeito, essa parcera representa 42"Á do Estado de São pauro
ou 2/l da sua ãrea curtivada e oferece, ainda, er,l argumas rocaridades' concentrações de calcãiio de certo valor econômico. 

---':

0s três r i tofãcies domi nantes, ou sejam, areni tos carciferos no topo, arenitos sirtíco-argirosos de granrr.ra.-irr.-;
muito fina ,no meio, e arenitosr âFgiras e congromerados mistu
rados em proporções variaieis na base, tãm comportamentos r¡idrãoeol6gicos muito distiprns.

Nos mirhares de poços (perto de cinco mir), dos quais
cerca de três mil somente no Estado de são paulo, a espessura
dos litofãcies superior e mãdio (Formação Bauru) varia, confor
me a localização topogrãfica, de zo atã cerca de 300 m. 0 litofãcies inferior (Formação caiuã) tem apresentado espessuras que
vão desde l0 m at6 perto de r 50 m. A espessura mõ'¿ia do conjun
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to ã ¿a ordem de I 00 metros.

Em termos puramente hidrogeolõgicos, o sistema de ar
mazenamento subterrâneo abrange a capacidade da zona saturada
que atinger €n m6dia, g0 metros de espessura.

0 profundo retalhamento da superfîcie do planalto ars
nitico, mormente nas ãreas em que a erosão ã mais ativa, ou sgja, prõximo ãs bordas nordeste e leste da bacia e nas proximidades
dos grandes rios' ocasiona o seccionamento dos dominios de acu
mulação. Por outro lado, observando as grandes linhas da rede
de drenagemr vêrifica-se que os interflúvios sã0, de maneira ge
ral, estreitos e alongados. Em conseqüência, a maior parte da
infi I tração de ãguas pl uviais,que chega ao aqtlífero como recar
9â, volta a sair do solo como escoamento de base dos riosr ¡u¡r
ciclo anual. De fato, a maioria dos poços sofre, de forma mal
cante e imediata, os efeitos das variações pluviomõ'tricas ou
do regime de exploração, jã que os interflúvios ou espigões de
arenitos são demasiadamente estreitos para formarem um reserva
t6rio apreciãvel . A sua rear imentação ã, contudo, mui to impor
tante- Trata-se de uma recarga facilitada pelas for¡nas tabula
res ou suavemente onduladas do relevo e pel¿ câpacidade de infil
tração relativamente grande dos solos (k < l0-5 m/s) aliada ;
uma pluviometria abundante (t.300 mm/ano, em mãdia¡. por outro
lado, local e ocasionalmente,6 possîvel certa infiltração indi
reta proveniente dos mananciais de superfîcie e do intercâmbio
com aqtliferos vi zi nhos. As contri bui ções mai s importantes na
região sã0, sem sombra de dúvida, as recargas de origem pluvial.
Devido a- sensivel diferença entre essa grande recarga e o flu
xo subterrâneo lento, acumulou-se, no passado hidrogeolõgico,
muita ãgua no aqtlifero,o que ocasionou a subida do nivel de ss
turação at6 pr6ximo ã superfície, onde oscila de acordo com a
periodicidade cl imãtica.
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0 sistema aqüifero Bauru ã principarmente r ivre¡ corr
os níveis I igados aos rios que drenam a regíão. A superfície
pi ezom6tri ca acompanha o rel evo, gÊral mente ã pecuena prof uncli cla
de, de tal forma que os divisores cre ãguas subterrãneas e supe.^ficiais praticamente coincidem.

Local e ocasionalmente, observa_se uma certa pressãr,
de confinamento, proporcionada pelas intercaìações argilosas oL;
ocorrênci as de bancos cal cíferos. Aqlliferos suspensos ocorrem
com certa freqllôncia e são explorados atrav6s de cacimbões. As
entradas d'ãgua nos poços profundos correspondem a-s modificações
da permeabi I i dade dos di ferentes nívei s areno-argi r osos , sir ti co--argiìosos ou a-s passagens mais ou menos ricas em cÍmento calci
Tero.

A ãgua acumur ada no si stema aqüífero Bauru ft ui r ê'
sua maior parte, para os rios, al imentando o seu escoamento de
base, €''QUanto apenas uma pequena parcela infiltra-se no substrgto basãl tico, s€9undo a caþacidade de transmissão de suas zonas
aqtlíferas. Assim, os exutõrios principais do sistema são os rios
e a recarga profunda , ar 6m da evapotranspi ração efeti va , sobretu
do importante nos dominios onde o nivel estãtico torna-se muitã-
raso.

Pela mera inexistôncia de dados, as infittrações pro
fundas não podem ser avaliadas.contudo,representamum volume reìati
vamente pequeno comparado com os outros componentes do ciclo hi
drolõ'9ico e cuia participação no balanço anual deverã ser rela
ti vamente cons tante r conforme fri sou-se em I I , C, Z.

Não se pode falar em dados nrãdios aritmãticos, auferi
dos de poços os mai s di versos , de di ferentes profundi dades , detg
lhes de construção, locação e testes de vazãor sêm incorrer em
sãrios ri scos. t,lão obs tante, são os úni cos val ores di sponivei s
e não se pode ignorã-los.
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rede de cincoenta e quatro poços
(março, 1967 - março, '1969), indi
sendo 0170 m e 3,40 m os valores

As I ei turas mensai s de pos i ção do nível es tãti co numa
(ARID, 1 970) , durante doi s anos
cam uma amplitude mã¿ta de Z n,
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dos poços observados tinham profundidades compreendidas
17e20m.

0 valor m6dio de 3 m para a variação de niver das
ãguas subterrãneas foi encontrado peìo IGG,na bacia hidrogrãfica
do Rio São Jos6 dos Dourados (MEZZALIRA et alii, lgl6, no prelo),
sobre uma meia centena de pontos observados durante o periodo de
dois anos (1914-197 5),e pelo DAEE (t974), no domínio da região
administrativa ng 6ronde perto de uma centena de poços são obser
vadas quinzenalmente.

DURANTT (ì965, Quadro 3) apresenta dados de nove
cinco poços,cuja anãlise revela que o nîvel estãtico mõ¿io
ã de 28 m' sendo que 5g1o apresentaram valores iguais ou in
res a l0 m. As vazões variaram entre lg,z r3/h-.1,3 m3/h,
do a mãdia de .|9,6 r3/t. Contudor êm S4f, dos poços, as v
foram iguais ou inferiores a l5 13/n. 0s rebaixamentos var
entre 4 e 86 m, sendo o valor m6¿to de 36,6 m. A vazão esp
ca mã¿ta atinge cerca de 0,5 ^3/n/^r sêrdo que 0,03 e 6,00m
são os valores extremos e ss% apresentam valores iguais ou
riores ã mõ¿ia.

LEINZ &

e sessenta e trãs
ram obtidas em 3l%
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Por outro ìador ênì 80 poços no municîpio de São José
Rio Preto (sP), cujas profundidades variam entre g0 e t40 m,
vazões ficaram compreendidas entre t5 e ?0 *3/h (ARID, 1970).

0s dados
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situadas entre 5 e l0 ,3/t.
(duzentos e cincoenta e

20 ,3/t.
0s poços com vazões inferiores

considerados como secos. A freqüência de
a 3% no total.

tes tes
1e7 4) ,
tas e

dicam

No que diz respeito aos parâmetros hidrodinãm
de poços de uma qual idade tãcnica satisfatõria
bem como os dados de permeabiridade obtidos sobr

quatorze amostras no laboratõ'rio (DURANTE, 1g66,
permeabi I i dades que vari am entre I 0-6 e I O-5 n/ s .

nove ) ,

0s varores da porosidade efetiva situam-se entre s% el5r" e as condições de confinamento incipiente são evidenciadaspelos valores do coeficiente de armazenamento de r0-3.
A falta de critõrio tõcnico tão patente, tanto na ìoca

ção quanto na construção e, sobretudor ño dimensionamento do
equipamento de exploração, muito tem concorrido para que se faça
uma idãia deveras pessimista, por vezes, sobre as possibitidades
hidrogeolõgicas do sistema aqllífero Bauru.

Nos poços totalmente
27% lograram vazões

a I 
^3/n são,geralmente

ocorrãncia ã inferior

penetrantes
entre I 0 e

atravesse

ções de NE

Ção, a teo
possível o

e 8o r3/t
ja I ocado,
ni cos adeq
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A tituto apenas indicativo,consideremos um poço que
uma espessura de aqüífero saturado de g0 m e em condi
que permita um rebaixamento de atã 40 m. Nesta situaria e a experiência mostram (HUISMAN, 1972, p. lg5)ser

bter-se vazões compreendidas entre rs ,3/t (K=r0-6m/s)
(K= l0-5 m/s). para tanto, ã necessãrio que o poço seprojetado' construido e equipado segundo crit6rios tãc
uados

como veremos mais adiante, a produtividade de um poço
ã mel hor .grpreendida qu-lndo expressada em termos de custo de pro
dução do ,3 de ãgua 

-'r' Yveqvs -'r' vsr

0s crit6rios de rocação de poços no sistema Bauru de
vem visar, fundamentalmente, a captação da mãxima espessura aqüifera saturada e em condições de nîver estãtico o mais raso possi
vel ' Isto pode ser obtido mediante a integração dos condiciona

icosr os

(DAEE,

e sei scen
1968), in



mentos faci of õgi cos mai s favorãvei s, i nerentes ao pacote sedimen
tar. e infìuãncia da evorução da topografia do soro e do substrg
to basãltico. Com efeito, nos domînios relativamente mais depri
midos do substrato basãl tico, pode-se captar as maiores espessg
ras saturadas e tirar proveito dos fácies inferiores relativamen
te mais permeãveis

A captação de fontes de depressão e de contato ou, tão
simpl esmente, ressurgãnci as di fusas que ocorrem ao I ongo dos en
talhamentos mais profundos. do relevo, são tambãm uma forma plau
'sivet de utilização dos recursos hîdricos do sistema aqüifero
Bauru. A utilização de galerias em curva de nîvel ou a implanta
ção de drenos radiais afiguram-se como os mãtodos mais ade
quados aos ti pos- de fontes ou ressurgênci as encontradi ços na
ãrea.

Em termos de potabi I i dade, as ãguas do si s tema aqüife
ro Bauru apresentam uma mineraìização total, na maioria dos po
Ços¡ que não ultrapassa 200 ng/l e com pH de 4,3 e 7,5. Excepcio
nalmente, dada a influência do cimento calcífero, as ãguas poaem
apresentar uma dureza excessiva. vale ressaltar quer €f, se tra
tando de um agtlífero I ivrer êXiste risco de poluição se medidas
preventivas não forem adotadas. Neste particuìar, sINELLI
(1974)e o DAEE (1974) jã assinararam vãrios indicios.
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Em termos de nitratos,jã se observa acentuada po
(30r) dos poços locarizados em centros urbanos (DAEE, r974

2.2

A grande importância econômica da Formação Serra Geral
decorre da reconheci da ferti ì i dade da ,,terra roxa,' , ori unda da
decomposição dos basal tos e base do grande desenvol vimento agro-
-pecuãrio caracteristico da região.

ZONAS IJ ÏFE RAS

b6m se

0 intenso aproveitamento hidroetãtrico verificado tam
encontra associado aos cond.icionamentos favorãveis (topo

FORI'1A SERRA GERAL

urçao



grãficos e geot6cnicos) a- implantação de grandes barragens.
A importância hidrogeorõgica da seqüência de ,,trapps,,

decorre da relativa explorabil idade das suas zonas aqüíferas pe
los meios tãcnicos e financeiros disponíveis, aliada a- uma.onrf
guração cl imãtica al tamente favorãver e pri vi r egiada, bem como
devido a- grande extensão do seu domínio de ocorrôncia (Figura 7).
A ãrea coberta pela Formação Serra Gerat õ de cerca de 2a0.000
KmZ em terri tõri o bras i I ei ro, sendo que 56% afl oram de forma pra
ticamente contínua. No contexto gtobal da Bacia do paranã, . .,
tensão de "trapps', atinge cerca de, ì.000.000 K*2, sendo, portai'
to, um dos mais importantes do mundo.

As restrições locais decorrem do desmantelamento engen
drado pela ação'erosiva dos rios e outros fatores a serem devida
mente abordados.

Devi do a esses fatos , justi fi ca-se pr enamente o estudo
das ãguas subterrâneas nessa formação geol õgi ca, não se devendo,
para tal , poupar esforços para um conhecimento mais preci so das
condições hidrogeolõ9icas e das possibilidades de aproveitamento.

0s milhares de poç

três mil) têm uma profundida
não apresentam¡ €m geraì, in
gi cas como hi drogeol ógi cas.
estudos geotãcnicos para imp
ses concretas para o discern
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tifi cos .

As informações assim obtidas revelam que os derrames
de "trapps" são compactos e impermeãveis, sendo o armazenamento
de ãgua subterrânea I imi tado a-s zonas maÍ s i ntensamente f ratura
das, contatos i ntertrapps e ocorrências de sedimentos inter ou
intratrapianos.

A variedade de matriz e de estruturas constituem, por
tanto, os aspectos geolõgicos mais importantes gËe condicionam
0s comportamentos hidrogeolõgicos. A Formação serra Geral ã
constituida por uma sucessão de derrames basílticos de espessura
unitãria mãdia da ordem de algumas dezenas de metros. Ainda
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muito pouco se conhece sobre a extensão ìateral
s i vos derrames .

Em geral, em cada derrame de "trapp" pode-se diferen
ciar dois tipos texturais mais importantes. Basaltos vesicula
res ou amigdatõides ocorrem preferencialmente no topo e na base
dos "trapps",€nquanto basaìtos compactos microcristalinos consti
tuem o corpo central. Esta "estratificação" fica acentuada na
seqüôncia de derrames pela ocorrência de arenitos ou siltitos in
ter ou i ntra-trapeanos ' cujas fei ções vari am de total mente fri ã

veis atã extremamente sil icificados. Preenchendo as amîgdalas,
quase sempre aparecem quartzo, calcedônea e terra verde.

Deve-se notar a quase ausôncia de bombas ou cinzasrevi
denciando a não'ocorrôncia de fases explosivas importantes.podem
ocorrer' contudo, brechas ou congl omerados de basal to, com ma triz
siltosa ou arenosa e aìteração profunda nos topos dos derrames,
sugerindo que as efusões foram separadas por intervalos de tempo
rel ati vamente prol ongados.

Quanto a-s estruturas, atãm das descontinuidades de con
tato jã referidas, temos a destacar os fraturamentos. Estes se
guem, êffi geral, dois padrões distintos. Nas bordas dos derrames
predomina um fraturamento horizontal, enquanto que no corpo cen
tral ã preferenciaìmente verticaì. Estes dois tipos parecem ge
neticamente ligados ã prõ'pria formação do derrame, sobretudo pe
la combinação dos esforços de fluxo e de resfriamento. 0 basaì
to, ao longo das fraturas, apresenta tonalidade vermelha ou mar
rom' enquanto a rocha f resca apresenta-se verde escura, cri pto a-

m6dio cristalina.
Ressal te-se 9uê r enquanto as desconti nui dades de contg

to são, em geral, de grande abertura (de 0,1 atã r0 cm)r as fra
turas verticais encontram-se, na grande maioria dos casos, preen
chidas, ou melhor, soldadas por materiais rigidos que têm sido
i denti fi cados como sendo argi I o-mi nerai s montmori I oniti cos, cal
cedôneas e cal ci ta.

m6¿i a dos suces
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Por outro lado¡ êm vãrios ìocais de implantação de bar
ragens têm sido observadas descontinuidades horizontais de tão



grande importância quanto os contato
juntas-falhas por cUIDICINI & CAMp0S

se estender por vãrias centenas de m

ca fenda atã uma faixa extremamente
de atingir de .|,0 ã 2,0 m.

0s fal hamentos regi onai s associ ados ao tectoni smo da
Bacia do Paranã (LEINZ,1937,1949) vêm, muitas vezes,associados
a diques de diabãsio e são, em geral , preenchidos por minerais
secundãrios. Não obstante, a caracterização hidrogeotõgica re
gional pode ser feita com base nos eixos tectônicos, conforme
ressal ta HAUSMANN ( I 966 ) , mercê das i ntercomuni cações dos si ste
mas horizontais assim engendrad.as.

Na escãla dos derrames, as possibilidades hidrogeol69i
cas são, sobretudo, condicionadas pela importância das desconti
nuidades de contato, das ocorrôncias de sedimentos inter ou in
tra-trapeanos e desenvolvimento das juntas horizontais. Na ,;
triz compacta o comportamento 6 de microfissuras. Na textura ve
sicular ou amigdalõ'ide as condições de circulação são muito va
riãveis, face ãs injunções decorrentes do preenchimento por mine
rais secundãrios e/ou da falta de intercomunicação entre os va
zi os.

s, que

( t e68

etros
fra tu r

foram denomi nadas de

). Essas juntas podem

e variam desde uma úni
ada, cuja espessura ps
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Emg
nas zonas de d

contatos,e nos

LEINZ, 1 953 e

As anãlises do comportamento da permeabilidade ao ar
de alguns basal tos (FARJALLAT , lgl4) revelam valores de l0-3 a-

-El0 ' m/ s para as estruturas de contato e juntas-falhas horizon
tais de grande extensão. As estruturas verticais, isto ã, dii
cl ases de pequena extensão, acusaram permeabi I i dades í nferi ores

-Ta l0 ' m/s. No Quadro 3 apresentamos os varores disponíveis,
cuja m6¿ia atinge l0-5 m/s.

eraì, aS condições mais favorãveis
ecompos i ção ,associ adas a fraturas
primeiros 100 m de profundidade

MAACK, I 970).

As condições gerais de ocorrências das ãguas subterrã
neas são de aqtlíf eros 'l i vres. Nos poços mai s prof undos evide!
cia-se, contudo, uma tendência de evolução para uma ocorrência

são observadas
horizontais ou

(HAUSMANN, I 966;
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essencialmente confinada e restrita aos contatos e juntas
zontais. 0s aqlliferos que estas estruturas abrigam podem

mais ou menos independentes, conforme as juntas verticais
os interligam sejam mais ou menos permeãveis.

Dentro da ãrea
nha o papel de confi nante
substrato hidrogeol õgico
mentos inter-trapeanos 6

seqtlênci a de derrames .

Na ãrea recoberta pelos sedimentos Caiuã e/ou Bauru os
poços que perfuram o basalto captam direta ou indiretamente o

conjunto aqtlifero, de tal forma que se torna impossivel, al6m de
ser desprovi da ile senti do prãti co, qual quer tentati va de di feren
cíação.

de estudo, o pacote de "trapps" desempg

do aqtlíf ero Botucatu e consti tui o

do si stena Bauru. A ocorrência de sedi
mai s f reqtlente no domínio i nf erior da

A zona aqtlifera dos basaltos nada mais 6 do que um pro
longamento em profundidade do aqtlífero Bauru/Caiuã sobrejacente.
Este fato tem grande interesse prático, pois, onde a capa sedi
mentar ã pouco espessa ou descontinua, não oferecendo condições
de captação' constitui um meio aqtlífero de transferência de ãgua
para a zona fraturada. Esta contri bui ção aumenta, al i ãs, quando
se bombei a. 0s poços nessas áreas apresentam , i nvari avel mente ,
duas entradas de ãgua, a primeira correspondendo ao recobrimento
sedimentar e a outra ao condicionamento da zona aqüifera.

Por outro lado, nas ãreas de pequena espessura ou ao

longo das ruturas regionais mais importantes engendradas pélos
sistemas de falhas, õ possiveì que ocorram contribuições ascen
dentes , pFopi ci adas pel o aqllífero Botucatu subjacente, desde que

os niveis piezom6tricos deste sejam relativamente muito mais ele
vados. Esse fenômeno pode explicar as temperaturas elevadas da

ãgua de alguns poços mais profundos do basaìto, bem como de fon-
tes, e a compos i ção quimi ca semel hante. Aqu i , os cri t6ri os de

locação são idãnticos ãqueles preconizados para o sistema Bauru,
isto 6, devem visar fundamentalmente. a captação da mãxima espe:
sura aqttifera saturadar €m condições de nivel estã'tico o mais ra
so possível.
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Nos dominios aflorantes, a observação do tipo de rocha e sua textura, do grau de desenvol vimento do r.nto de i ntem=peri smo, dos processos de di sjunção e conseqüentes i nterr i gações
das estruturas aqüíferas, torna-se de suma importãncia. 0utro aspecto importante a ser observado dlz respeito ao grau de entarha
mento da superfici e topogrãfi ca. Esse enta r hamento veri ¡i.._rãao longo das faixas mais fraturadaS,por se constituirem caminhospreferenciais para os escoamentos superficiais e subterrâneos.
Tal condicionamento 6 bem evidenciado pela predominãncia o. 

-'r1
terfl úvios al ongados e estrei tos. por outro I ado, o profundo entalhamento produz o seccionamento das estruturas aqüîferas, determinando¡ colll isso, a impossibilidade de acumulação de volumesimportantes. Ademais, a circuração no sistema segue caminhospreferenciais d; elevada permeabilidade e é, genericamente, dirigida em direção ao centro da bacia, coincidindo, poisr co¡l o sentido das ãguas superficiais. Em conseqüência, a maio.iu ¿ur;;;tes descentes secam praticamente durante os períodos de esti.g;;mais prolongados e os poços acusam viorentas variações de nîver.

0s fenômenos tectôni cos que
0s aspectos texturais assumem, assim,
n0s condi c i onamentos h i drogeol óg i cos .

A produtividade dos poços, naturalmente, varia mui to,
em função da compr exa i nterrer ação dos condicionadores das zo-nas aquiferas' Não ie deve falar em dados m6dios aritmãticos deproduÇão, auferidos de poços os mais diversos e de diferentes prgfundidades, detalhes de construção e locaÇão, sem incorrer em sõrios riscos.

0 nível estãtico 6, em geral, pouco profundo para adisposição fisiogrãfica do aqüifero, mormente em seu domînio aflcrante. 0 pararer ismo acentuado que apresenta com a superfîcietopogrãfica ã um comportamento típico de aqüifero de acentuadaanisotropia.

0s dados referentes a uma centena de poços
dos por HAUSMANN (r966) indicam niveis estãticos que
0'32 m atã t30 m de profundidade. 0 varor mã¿.¡o ã de

atingiram os ,,trapps', 
e

papel de primei ra grandeza

relaciona
va ri am de

l5 m, sen



do que 65% apresentam NE

poços varia entre 3l m e
431l são menos profundos.

Ante a grande irreg
namento e pr:odução, bem como

cos na locação (a grande maio
veniências do proprietãrio),
(Q/s ¡ regi strados poderão mel

dade.

Nos noventa poços do
por HAUSMANN (.l966), as vazões

aa 37,7 nu¡h¡n, isto ã, num inte
10.000. 0 vaìor m6dio ã de ?,4
ri ores. Por outro I ado, MAACK

e três poços que apresentam vaz
entre 3,5. lo-3/n/^ e 4 m3/n/n.

s uperi o res a mãdi a ..l90 n, sendo a mãdia

ularidade das condições de. armaze
da fal ta de cri tãrios hidrogeoì õgi
ria foi I ocado em atendimento a con
os i nterval os de vazão específi ca
hor servi r a- aval i ação da produti vi

No tstado de São Paulo,os levantamentos bãsicos siste
mãticos em real ízação pelas equipes de hidrogeõlogos (DAEE,l974)
indicamr PôFâ cento e dezoito poços da região administrativa ng
6, uma vazão específica que varia de I a z ^3/n/^. 0s testes
de bombeamento real i zados i ndi cam val ores de transmi ss i vi dade de
t0-3 ^2/, e l0-5 n2/s, isto ã, com intervalo de variação de I a
100.

A profundidade dos

de 84 m, e apenas
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Rio Grand

espec¡1rc
rval o de,)
7 m" /h/n,
(1970) re
ões espec

0s desvios menores observados são determinados
maior número de dados disponîveis.

e do Sul, relacionados
as variam de 4. ì o 

-t^'/nl^
prati camente, I a

sendo que 81% são i nfe
I aci ona cento e sessenta
íficas m6dias variando

. Lamentavelmente, dentre os milhares de poços jã perfu
rados, grande parte foi locado e executado por gente desprovida
de quaisquer conhecimentos sobre os detal hes tõ'cni cos que di fe
renciam um poço construido de uma simples perfuração. Em conse
qtlência, fal tam todos os dados sobre os aspectos construti vos e,
quando existem, são desprovidos de qualquer consistôncia. Nestas
condições, face a- importância sempre crescente das ãguas subter
râneas para o progresso geral , torna-se necessãrio o controì e das
perfurações por hidrogeõlogos competentes, a fim de se obter
bases concretas para o di scernimento dos resul tados prã'ti cos e

peìo
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" trapps',
dentre

= 5r5 a

Ressa l

supe

Em termos de potabilidade, as ãguas dos
(HAUSMANN,1966; LEINZ,1953; MAACK, tgtO; DAEE, tgt4,
outros) revelam ãguas com forte tendôncia alcalina (pH
6'5) e mineral ização total sempre inferior a- 300 ng/1.
tam-se os teores em síl ica relativamente os mais eleva
riores a 30 mg/tr €rn mãdia.

0 úni co el emento restri ti vo ã o ferro, cujos teores o:
cilam entre 9,8 ng/1 â 0,1 mg/r, porãm possîvel de eliminação por
simpl es aeração.

dos,

considerando conjuntamente os valores da vazão especî
fica' verificamos^que estesr râ maioria das vezes (7s%), estão
prõximos de 0,5 n3/n/n. Este valor poderã ser considerado, com
certa margem de segurança, para aval iação das potenciaì idades das
zonas aqtlíferas dos derrames de,,trapp', da Bacia do paranã. Nes
tes termos, para os poços projetados e construídos segundo cri
tãrios tãcnicos adequados e com rebaixamento da ordem de 30 m,
pode-se conseguir produções de l5 ,3/r,.

captação de fontes de depressão 6 tamb6m uma forma
uti I i zação dos recursos r¡idri cos dos derrames de

utilização ficar contudor corìdicionada pelo valor de
amplitude de variação sazonal. Não se dispõe de um

mesmo prel iminar, que possibiì ite uma estimativa do
como manancial.

ci entífi cos.

MAAcK & SpITZNER (r946), HAUSMANN ('1966) assinatam que
as vazões das fontes apresentam-se mui to vari ãvei s, de al guns I i
tros por hora at6 lB n3/n. Elas acusam uma grande amplitude de
variaçãor v€rificando-se interrupção de fluxo nas menores e redu
ção de atã' mais de S0% nas mais importantes.

dos con
produção
gue as

Não obstante o carãter extremamente aleatõrio
dic.ionamentoshidrogeolõ9icosroSpoçospermitemuma
mais importante e, sobretudo, mais constante no tempo do
fontes.

A

pl ausível de
t'trapp". 

A

sua vazão e

i nventãri o,
seu a I cance



2.3 - O SISTEIÍA AQT'fFERO BOTUCATU

Corresponde ã espessa seqtlência sedimentar integrante
das unidades I i toestratigrãficas conhecidas sob a denominação
de Formações Botucatu, Piramboia, Rio do Rasto e outras crono
.correlatas, tais como Morro Pelado, Serrinha, Santa Maria e Ro

sãrio do Sul.

Vale ressaltar que, enquanto o arenito Botucatu ã ca
racteri zado pel os val ores excepci onai s de permeabi I i dade e porg
sidade, tipicos de uma formação de origem eõlica, bem seleciona
dâ, com grãos arredondados, com, geralmente, pouco ou nenhum
cimento e diagãnese fraca, as formações basais, de ambiente fl!
vio-lacustre, apresentam variações facio-l itolõgicas extremas,
com interdigitações nos diversos sentidos e com presença de ca
madas lenticulares de arenitos. Conquanto neste sistema coexis
tam formações compl etamente di ferentes, as rel ações hi drãul i cas
reciprocas estão intimamente ligadas, bem como a problemãtica
exploratõria de cada uma, de forma que a conceituação de siste
ma aqllîfero único 6 plenamente justificada.

Este grupo 6 apresentado nas Figuras I e g de forma
indivisa, dada ã relativa descontinuidade e/ou delgada espessu
ra das formações basais e escala do trabalho.
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Importa ressaltar que,face ãs grandes
que atinge e por imposição da camada basãttica
ticamente impermeãvel, as ãguas armazenadas no

Botucatu apresentam temperaturas relativamente
poucas referênci as di sponívei s i ndi cam val ores
medidos em profundidade. Nos poços jorrantes
Paraguassu,assinalam-se temperaturas de 7Oo

Funciona como capa deste sistema aqüífero o pacote de

"trapps" e, como nível basal relativamente impermeãvel, as cama

das argilosas da Formação Estrada Nova. 0 aqüifero origina-se
livre na estreita e perturbada faixa de afloramentos, longitudi
nal ã escarpa da Formação Serra Geral, e confina-se, gradativa

profundi dades
confinante, prg
sistema aqüifero
el evadas.
de at6 I zoo

de Três Lagoas
8oo c,

As

c,
e



mente, para o interior da baciar €m função do mergulho regionaì
e por imposição das rochas basãlticas relativamente muito menos
permeãve i s sob re j acen tes .

A seqtlôncia aqtlífera atinge espessuras, no domînio bra
sileiro da Bacia do Paranã, de atã 843 m, conforme dados do poço
da PETR0BRÃS apresentados no Quadro 4.

A extensão territorial abrange uma ãrea de 818.000 Kr2,
sendo que cerca de 700.000 Km2 encontram-se confinados pelos ba
saltos da Formação Serra Geral, cujo comportamento ã ilustrado
atravós da Figura B.

Sua alimentação como aqttifero é feitar €m geral, pela
infiltração direta das chuvas que caem nos domínios aflorantes,
isto ã, sobre cerca de 98.000 KmZ. Trata-se de uma alimentação
preiudi cada ,em sua mai or parte, pel a posi ção topogrãfi ca abrupta
e pela estreita, conquanto alongada, faixa de afloramento ao lon
9o da escarpa basãltica e pelos patamares que desta avançam sobre
os sedimentos sotopostos. Por outro lado, localmente, onde as
espessuras do basalto tornam-se praticamente nulas ou onde os
fendi I hamentos profundos ati ngem o topo des te si s tema aqüífero ,
desde que os niveis piezomãtricos do basalto e outros aqtlîferos
afins sejam superiores ãqueles do aqüifero confinado, ã possîveì
certa fi I tração vertical descendente. Inversamente, onde os n!
veí s pi ezom6tri cos do si stema Botucatu confi nado sobrepujam aque
les dos sistemas aqtliferos sobrejacentes, verificam-se fluxos
ascendentes.
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A ci rcul ação da ãgua i nfi I trada no si stema
Botucatu 6 dirigida para o centro da bacia, no sentido
I ho das uni dades geol õgi cas. A medi da que percol am no
fero, as ãguas ai armazenadas são submetidas a pressões
tes de confinamento, proporcionadas pelo peso do pacote
co e afins sobrepostos. Este comportamento faz com que
ma se constitua um importante potenciaì geotãrmico de

al cance econômi co e soci al .

0s nivei s de ãgua .mai s el evados do si stema aqtlíf ero
encontram-se no centro da faixa oriental de afloramento (at ti tu

aqtlífero
do mergu

mei o aqtli
cresce!
basãl ti

o si ste
grande



des de 800 a t.000 m, no tnecho paranã - Santa Catarìna). para
o norte as altitudes abaixam-se para 800-s00 m para o sul, che
gam a atingir 200 m. As flutuações sazonais dþ nivel de ãgua
são de 2-3 m nos domínios afrorantes. 0 gradiente muito pequeno
ã, de maneira geral, dirigido da periferia para o centro da be
cia, por imposi ção das estruturas geol 69i cas. pel a mera i nexi s
tência de poços em número suficiente e convenientemente distri
buidos' rão ã possívet se conhecer a evolução da sua superficie
piezomEtrica. Por outro lado, os dados em apreço são pobremen
te registrados e os poucos disponiveis provêm de poços de carac
terísticas e profundidades as mais diversas. Apenas os poços
da PETR0BRÃS atravessaram toda a espessura aqüífera,mas não fo
ram desenvolvidgs para produção de ãgua. Assim,os dados dispo
níveis devem ser considerados com ordens de grandeza pessimistas
A utilização das referências de jorro feitas pela pETROBRÃS,quan
do da perfuração dos poços, bem como das referências de nível
d'ãgua na zona de afloramento, permitem avaliar um gradiente hi
drãulico da ordem de apenas 2 metros por quilômetro. As reterên
cias disponiveis indicamr poF exemplo,uma coluna piezomãtrica,
acima do solo, de 2s m para-o poço de Lins e de ll0 m

ços de Pa.raguaçu Paul ista e Três Lagoas,com vazões
450, 600 e 1.000 r3/f,, respectivamente.
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0s dados inventariados pelas equipes do DAEE - São
lo indicam um gradiente de I a ? nlkn.'Vale salientar que
ãrea estudada (Região Administrativa 6) cobre, virtualmente,
minios de afloramento do sistema aqtlîfero Botucatu-piramboia.

A transmissividade relativamente baixa de todas as for
mações, os baixos gradientes e a carência de saîdas de drenagem
prõximas para o sistema aqtlífero Botucatu não possibilitam um
fluxo subterrãneo intensivo, comparado com a abundância da recar
ga.

As caracteris ti cas hi drodi nâmi cas deste si stema são
ainda muito pouco conhecidas pela mera inexistência de testes.
Afora as explorações nas suas ãreas de exposição e imediatas,não
houverpFôticamente, a necessíria demanda capaz de justificar a

para os po

iniciais de

Pag

a

dg



real ização de testes. suficientemente ìongos ou bem dimensiona-
dos para determinação de suas vazões potenciais ou¡ tão sim
plesmente, garantir a eficiência mãxima dos poços. At6 o momen
to, apenas no Estado de São Paulo, tem-se procurado reaìizar pg
ços que forneçam o mãximo possível de vazão. Infelizmente, o

número ã ainda muito limitado.

0s dados de poços, total e

coligidos para o sistema Botucatu, no

cia do Paranã,

uma dezena de testes interpretados, mormente no Esta
do de São Paul o, i ndj ca val ores de permeabi I i dade de I 0-4 ,¡,
para a Formação Botucatu propriamente dita e de 2.t0-5 m/s para
a Formação Piramboia, ou seja, uma mã¿ia de 6.10-5 m/s. 0s coe
ficientes de armazenamento variam de 2.10-ì ,a l0-t nos seus ¿orî
nio em condições de aqtlîfero livre e de t0-3 a l0-6 dependendo
do grau de confinamento.

0s dados disponíveis são ainda pouco numerosos em re
I ação ã grande extensão terri tori al do si stema aqtlîfero. porãm 

,

o condicionamento geral, I itolõgico e estrutural do sistema Bo

tucatu mui to se aproxima dos aqlliferos i deai s imagi nados pel os
formuladores da hidrodinâmica clãssica. Em conseqttãncia, justi
fica-se na escala do presente trabalho, a adoção de valores m6

dios representativos de permeabilidade e armazenamentorsuficien
tes para definir as vazões especificas potenciais. De fato,com
base nos dados de espessura fornecidos pelos poços da PETRgBRÃS,
principalmente, e dos valores de permeabilidade obtidos pelos
testes de bombeamento de formação consignados no Quadro 4, foi
possîvet adotar um valor mãdio de ì.10-5 m/s para a permeabiìi
dade do conjunto. Esses aspectos serão me'lhor discutidos mais
adi ante, quando tratarmos da anãl i se de tendênci as dos parãme
tros dimensionais e hidrodinâmicos do sistema aqllîfero Botucatu.

A expìorabilidade desse sistema não estã restrita ape
nas ao longo e nas imediações de sua ãrea de afloramento. No

i nteri or da baci a, desde que se di sponha de um mapa pl ano-al ti

atingem uma meia centena.

parcial mente penetrantes ,

domin i o brasi I ei ro da Ba
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m6trico de boa precisão, aì iado ao bom conhecimento dos fatores
tectono-estruturais e afins condicionantes, pode-se locar excg
ìentes sitios de perfuração de poços para exprorar o sistema aqüi
fero Botucatu a níveis econõmicos. com base nos mapas p.lano_
-altimãtricos na escala de l:1.000.000, foi possível delinear os
domínios geogrãficos com condições de artesianismo. Estes cor
respondemr ptôticamente, aos setores cujas cotas topogrãficas
são i nferi ores a 500 metros. Nos domíni os com cotas superi ores
a 500 metros, as posições da superfície piezom6trica poderão va
riar de subaflorantes a mui to profundas. Nas ãreas montanhosas
do Paranã, Santa catarina e Rio Grande do sul, os poços per
furados acusam níveis de at6 400 m. Esta observação tem gran
de alcance prático, conquanto, na medida em que o nível estltico
dos poços se torna profundo, diminuem as possibilidades de viabi
I i dade econômi ca das vazões expl orãvei s. por outro I ado r os
equi pamentos de expl oração normal mente di sponîvei s no mercado
não permitem o bombeamento de vazões importantes em niveis supe
riores a 100 m.

A vi abi I i dade t6cni ca e econômi ca de expl oração do Bo
tucatu estã, PoFtônto, intimamente I igada a-s condições estrutu
rais e morfot69icas. No primeiro caso,temos que levar em conta
a posição geogrãfica, o que vai determi nar a espessura do basal
to e afins sobrepostos e, conseq0entemente, indicar a possibiti
dade de ser o aqllifero suficientemente penetrado com o equipamen
to de perfuração disponivel. Atualmente, a capacidade das son
das utilizadas no Brasil para ãgua 6 de no mãximo 2.000 metros.
Por outro I ado, o ütaì hamento excessi vo r com desnívei s que chegam
a superar os 600 m, permi te, I ocal e ocasi onalmente, umapossível exploração econômica das ãguas nestes dominios topo
grãficos mais realçados.

0s estudos de locação devem visar preferencialmente os
pontos maís baixos do relevo, na perspectiva de um acesso mais
fãci t ao aqtlifero sotopos to e obtenção de nivel pi ezomãtri co
artesiano ou o mai s raso possivel . por outro I ado, I evando-se
em conta os altos investimentos necessãrios ã captação do aqlífe
fo Botucatu, torna-se imprescindível a execução de poços conve



nientemente projetados,

A

tulEs trada
areas ¡ 0[de ressurgênci as di versas congregam-se para dar
ori gem a cursos de ãgua. Fal ta, contudo, um i nventãrio, mesmo pretiminar, que possibilite avaliar o alcancJ
dessas fontes como manancial para abastecimento püblico,
i ndustri al ou agricol a.

A quar i dade quimi ca, fîsi ca e bacteriorõgi ca dasãguas subterrãneas do Botucatu 6, via de regrar âdequada ao consumo humano e i ndustri a.l , segundo os padrões
de potabi I i dade vi gentes. A mi nerar i zação totat ã, naniaioria dos casos, 'inferior a 200 mg/r. Em casos muitoraros assi nar a-se a presença de ferro e manganôs. A suautilização para irrigação necessita ser anarisada¡ ôo nîvel dos projetos o devido ã abundãncia de sõdio.

0 sistema aqüífero Botucatu, sendo o mais importante reservatõrio subterrãneo da Bacia do paranã e qul_
ça do Brasiì, serã o objeto fundamenta.l dos capitulos
segui ntes . Nas anãl i ses que se segui rão, des taque es
peci al serã dado aos aspectos de custo de produção.
Assimr os potenciais hidrogeor6gicos serão definidos em
termos de var or fi nancei ro do metro cúbi co de ãgua r oque possi bi 1 i tarã o desenvol vimento de anã.1 i se custo/Bene
fícío e, conseqtlentemente, definição do valor econômico
de suas reservas expìorãveis.

captação de fontes nas ãreas de contato Botuca
Nova tambãm ã bastante promi ssora em certas

vi sando uma mãxi ma efi ci ônci a.
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Tambêm serã possivel uma comparação, do ponto de vis
ta puramente econômico, com outros mananciais de ãgua e, por
consegui nte, o desenvol vi mento de anãl i ses de al ternati vas ¡ ltâ
perspectiva de uma exploração integrada e racional dos recursos
hídri cos da ãrea.

As caracteristicas fundamentais dos principais aqllífe
ros são apresentadas no Quadro 5.

I . ASPECTOS FUÌfDAMENTA I S

A Bacia do Paranã constitui, sem dúvida, a mais impor
tante provincia hidrogeolõg'ica do Brasil, em função da sua apti
dão em armazenar e liberar grandes quantidades de ãgua e pelo
fato de se encontrar nas proximidades das regiões r.elativamente
mais povoadas e economicamente maìs desenvolvidas do país.

A avaliação quantitativa das reservas, conquanto a ní
vel prel imi nar, 6 de fundamental importânci a para o pl anejamen
to da expl otação dos aqtlíferos.

De forma praticamente unãnime, consideram-se as re
servas dos aqtlíferos sob três aspectos pri ncipai s:

C - AVALTAQÃO DAS RESERVAS
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na de f I utuação (anual ou sazonaì ) do nive'l de saturação.
respondem ao volume da realimentação anual ou estacional, ou
ja rrepresentami o "ativo" do sistema.

Reservas regul adoras, i sto é,

fero situada abaixo da zona de flutuação anual ou estacional.
Nas condições naturais,este volume varia somente em intervalos
de tempo geolõgì co; representa o seu "passivo". Assim,enquanto
as reservas permanentes dão uma idé'ia da grandeza de volume de

ãgua armazenada no aqüifero, as reservas reguladoras indicam as

Reservas permanentes -

o vol ume de ãgua da

vol ume de ãgua da parte do aqtli

zo

cor
se
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s uas con d i ções de re ca rga .

A capacidade de armazenamento de um aqtlîfero pode ser
fraca ' mas seu rendi mento cons i derãvel se s ua al i mentação 6 asse
gurada. Inversamente, as reservas permanentes podem ati ngi r di
mensões considerãveis, mas ser fracamente real imentadas. A
grandeza dos recursos explorãveis poderã ser superior, igual ou
inferior ao valor da recarga dos aqtlîferos no seu estado natural.
Por outro lado, o bombeamento de ãgua de um aqüífero qualquer pro
v0ca um aprofundamento do seu nive'l e, conseqtlentemente, aumento
dos gradi entes hi drãul i cos. Se o regi me de fl uxos ai nda permane
ce linear, isto é, obedece; lei de Darcy, a vazão de escoamento
aumentarã proporci onal mente ao i ncremento dos gradi entes h i drãu
I i cos. Tai s efeì tos são sobretudo sensívei s nos aqtlíferos I i
vres.

Recursos explorãveis -com base nestes valores e nos da
dos tãcnicos e econômicos dos projetos, torna-se possível auq'liar os recursos explorãveis. Nesta avaliação deve-se conside
rar que estes recursos podem variar no espaço e no tempo, em fun
ção das condi ções hi drogeo'l õgi cas, do efei to das expl orações so
bre o regime de fluxo nos aqüíferos, da disposição e concepção
das obras de captação e dos equipamentos de exploração, dentre
outros fatores. Nestas condições, a diferença que existe entre
os aqtlíferos prof undos ou conf i nados e os aqtlíferos I i vres e rs
sos tem i nft uênci a nao somente sobre as previ sões relati vas ã

sua explotação, bem como sobre a maneira de estudã-los e os ob
jeti vos a ati ngi r em cada caso. com efei to, os aqtlíferos 'l i
vres e pouco profundos apresentam,normalmente,um "ativo" muito
importante em rel ação com o "passi vo". Em conseqtlânci a, torna-
-se prioritãria a aval iação precisa das reservas reguladoras e

s uas fl utuações . A metodol ogi a adotada pel o estudo reconhece,
também,QUê toda e qualquer expl oração de um aqtlifero I i vre en
gendra um abaixamento dos niveis de ãgua e, conseqtlentemente,i!
duz maiores taxas de recarga. Ao contrãrio, os volumes armazenados nos

aqtliferos confinados, como o si stema Botucatu, prati camente não va
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riam. Este comportamento pode provir do
râneo ser mui to I ento. põr consegui ntè,
praticamente não sofrem as perturbações
de tempo extremamente longo¡ efi reìação
cl i mãti cas.

0 coeficiente de realimentação - relação entre c ',ati
vo" e o "passivo" - bem caracteriza as condições de recarga do
aqllifero Botucatu, conf orme veremos mai s adi ante.

Nestes termos, no estudo das condições de exploração
do aqtlifero Botucatu para produção de ãgua, prioridade deve ser
dada ã determinação das caracterîsticas dimensionais e hidrodinâ
micas e condições limites. Estes dados servirão para avaliar as
condições de explotaÇão, mediante o estabelecimento de modelos
de gestão técni co-econômica. 0 escoamento deverã ser evi dente
mente estudador[lôS¡ podemos nos contentar com um conhecimento e:
quemãtico, tendo em vista precisar as condições limites e o regi
me hi drãut i co do s i stema aqllífero em ques tã0.

Ressal te-se ainda guê, atualmente, o conceito clãssico,
segundo o qual não se devia explorar alãm das reservas regulado
ras ou ativas, torna-se desprovido de sentido. Com efeito, toda
e qualquer exploração dos sistemas aqlliferos livres ou confina
dos vai se traduzir por uma nítida queda dos seus níveis piezomõ'
tricos e, portanto, por uma inevitãvel redução de suas reservas per
manentes e modificação das condições de recarga. A única respos
ta possível consi ste na real i zação do model o de gestão atrav[s
das tãcnicas de anãl ise de sistemas, as quais permitem o exame
sistemático de um grande número de diferentes alternativas para
atingir um objetivo, pFocurando aquela que 6 considerada õtima,
de acordo com um crit6rio adotado.

fato de o fluxo subter
as condições de estado

ou as acusam num lapso
com as curtas fl utuações
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2 . RESERVAS REGULADORAS

A quantidade de ãgua subterrânea que flui atrav6s de

um aqlJifero depende da sua geometria, das suas características



hi drãul i cas e das condições de recarga e descarga. No caso dos
aqlliferos I i vres este escoamento encontra seu cami nho no exte
rior, alimentando os rios e outros exutõrios, num ciclo anual,e!
quanto nos aqllíferos confinados o lapso de tempo 6 muito mais'lon
go. Nestas co4dições, os aqtliferos alimentam, na estiag€fi, o

fl uxo de base dos ri os com seu pr6pri o armazenamento.

' Seguindo este modeìo, apresentamos uma estimativa pre
I i mi nar das reservas ati vas de ãgua s ubterrãnea dos pri nci pai s

sistemas aqtliferos da ãrea.

2.I - AQIJf FERO BOTUCATU

A al imentação do mais importante sistema aqüífero da

ãrea é real i zada segui ndo doi s mecani smos pri nci pai s: i nfi I tra
ção di reta através da sua zona de afl oramento e, i ndi retamente,
atrav6s das formações sobrepostas. De fato, as Formações Serra
Geral e Bauru-cai uã podem funci onar, I ocal e ocasionalmente, co
mo reservatõrios intermediãrios, os quais, depois de saturados,
permi tem que parte de s uas reservas , ass i m manti das , mi grem con

tinuamente atã o aqtlifero Botucatu atrav6s das descontinuidades i!
tra e i nterderrames mai s ou menos i mportantes e re'l ati vamente
permeãveis. Tais contribuições verificam-se em todo o domínio
geogrãfico onde os niveis p'iezom6tricos dos aqtliferos superiores
sobrepujam aquel es do aqtlifero Botucatu, i sto 6, em cerca de

50% da ãrea de ocorrência dos basaltos confinantes.
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Tomando-se por ba

aos rios, ou seja, 15% da

cai nas ãreas de afloramen
tas ati ngem cerca de:

No es tãgi o atual
tas são mui to di ficei s de

se o va'lor da rest'i tu'ição
pluviometria m6¿ia (.|.500

tto ( 98. 000 Km') , as i nfi l

22.109 r3/uno

de conheci mento, as i nf i'l trações i ndi rg
se avaliar. Pcide-Se, de uma maneira

específi ca

mm/ano) que

trações di re



geral, tratar somente de estimã-las, baseando-sê, principalmen
tê, em caracteris ti cas mõdi as de permeabi'l i dade e di ferença de
potenci ai s hi drãul i cos. Adotando-se um val or de permeabi I i dade
de lç = 5. I0-8 m/s , um var or m6di o de di f erença de potenci ar de
100 m' espessura m6¿ia de camada filtrante de 400 m e com base
na equação de Darcy, o volume da infi'l tração indireta atinge cer
ca de:

1 38. I o9 *3/uno

. 160'109 *3/uno

Por outro lado, nas ãreas onde os niveis piezomãtricos
do aqtlífero Botucatu são mai s er evados do que aqueles dos aqllí
feros sobrepostos, vêrifica-se fluxo ascendente. Considerando-se
que as áreas de admi ssão e emi ssão são prati camente equi val en
tes, pon6m com diferenças de carga de apenas a metade, as tro
cas entre os aqtliferos devem se verificar na proporção de dois
para u[ìr excetuando-se, tal vez, o Bauru,que contri bui mai s do
que recebe. Em conseqtlênci a , o fl uxo s ubterrãneo que ati nge a

zona de descarga di reta, mercê das di ferenças de al ti tudes , de
ve corresponder ã parcel a que se inf i'l trou nas zonas de af I ora
mento, mais cerca da metade da recarga i ndi reta, ou seja:

t I 3. l 09 n'3/uno

Tendo em vista as características dimensionais e hidro
di nãmi cas do s i s tema aq tlífero Botucatu, esta descarga pode ser
consi derada como constante, num ci c'l o anual .

A adoção de um valor de permeabilidade relativamente

As reservas ati vas totai s sã0, portanto, de:
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bai xo para o conjunto confi nante, êm

pontuais disponívei s, justjfica-Se,
racterís ti ca dos bas a I tos .

comparação com os dados
face ã grande anisotropia ca



2,2 - AQUfFERO BAURU

A avaliação de recarga efetiva ou ',ativo,' deste sistema
aqtlífero ã di fici I de ser real i zada ,devi do, sobretudo, ôo grande
retalhamento engendrado pelos ciclos erosivos e variabilidade de
característi cas I i tol 6gi cas. Apesar di sso, consi derando o com
portamento da rede hidrogrãfica associada, os cãlculos baseados
na restituição específica oferecem maior segurahÇô, pelo menos
rel ati va.

A anãl i se das curvas de depl eção mostram guê, para os
domíni os hi drogrãfi cos escul pi dos predomi nantemente nestes sedi
mentos, temos ur¡ta resti tui ção m6di a anual equi val ente a lB% - da
pìuviometria (1.300 mm/ano), ou seja, uma lâmina de 234 mm/ano.

'A ãrea de ocorrãncia do sistema aqtlîfero Bauru sendo de
315.000 Kr2, o valor da reserva ativa atinge cerca de:

-7 4-

va'le ressal tar que ,nos domini os de af I oramento dos
bros m6di o e i nferi or do pacote sedi mentar, os estudos do
(1974) indicam uma restituição de at6 30% da pruviometria
(.|.400 mm/ano), refletindo, ên1 parte, a sua melhor aptidão
armazenar e liberar grandes quant'idades de ãgua em re'lação
membros s uperi or e m6di o, mai s ri cos em ci mento cal cífero
componentes argi I osos.

7 4.109 r3/ano

0s dados apresentados no Quadro 'l ref I etem
mento do conjunto de sedimentos, basal tos e terrenos
que ocomem nos dominios hidrogrãficos contro'lados pelos diferen
tes pos tos , fl uvi om6tri cos .

A reserva assim aval iada corresponde aos vol umes de

ãgua s ubterrãnea q.ue são res ti tuídos aos ri os no ci cl o anual . A

outra parcel a que se i nfi'l trou mai s profundamente s6 reaparece

me!

DAE E

m6dia

em

aos

e/ou

o comporta
cri stal i nos



após períodos de tempo muito mais
te.

A adoção dos dados de variação de nivel de ãgua dos po

ÇoS, cuja m6¿ia atinge 3 m, não se justifica, tendo em vista a

grande variação faciol6gica do pacote sedimentar, o pequeno núme

ro de dados sobre a fìutuação dos niveis e, sobretudo, a extrema
variabi'l i dade das caracteristi cas construti vas dos poços observa
dos.

Não foram incluidas nestas avaliações as reservas das

zonas aqtliferas da Formação Serra Geral, pois não se pode defl
nir, na escala deste estudo, a extensão e localização das zonas
armazenadoras. A alimentação ã realizada pelas chuvas e rios,
di retamente, atrâvãs do fraturamento exposto e, i ndi retamente,
atravãs da cobertura dos sedimentos das Formações Bauru-Caiuã, ou

do manto de intemperismo e dos aluviões. Daî porque, a captação
destas reservas, âtravãs de poços tubulares, sempre apresenta
duas entradas de ãgua: uma mais rasa, correspondente ã base do

recobrimento, e outra, mais profunda, correspondente ã zona aqtlí
fera do basal to.

longos, porãm de forma constan

A avaliação adequada da recarga efetiva
t6ri os somente serã possíveì medi ante o estudo de

I 6gi cas homogôneas.
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3 - RESERVAS PERHANENTES

A parti r do conheci mento das caracterís ti cas di mensi o

nai s e hi drodi nâmi cas dos aqtliferos , foi real i zada uma esti mati
va preliminar das reservas permanentes de ãgua subterrânea dos

dois sistemas aqüiferos mai s importantes da ãrea.

destes reserva
unidades hidro



3.1 - AQrlf FER0 BOTUCATU

As reservas permanentes do si stema aqllifero Botucatu
são aqueìas quantidades de ãgua armazenadas nas rochas e susce
tivei s de serem resti tuídas por gravidade (ãgua de saturação),
mais o volume de ãgua acumutada sob pressão.

0 volume de ãgua de saturação do aqüífero 6 avaliado
tendo-se por base os seus parãmetros dimensionais e coeficiente
de porosidade efeti va. Sendo admitida para os g00.000 Km2 do
sistema aqllifero Botucatu uma espessura média de 300 m e porosi
dade eficaz de 20%, obteremos:

0 volume de ãgua sob
base a extensão do dominio em

respondente espessura m6di a e

camada aqtlifera.

-7 6-

0s dados^di sponivei s permi tem a adoção de uma superfí
cie de 700.000 Km2 com ãgua sob pressã0, espessura mãaia da ca
mada de 300 m e coeficiente de armazenamento de l0-4. Teror,.i-
tão:

48.lol2 t3

As reservas totais permanentes
tanto r c€FCa de:

pressão 6 determinado tendo-se por

condi ções de confi namento, a cor
o coeficiente de armazenamento da

ft=
p

2l.l09 *3

48.02.l bi t hões de rn3

do Botucatu ati ngem,por



3,2 - AgufFER0 BAURU

As reservas
aquel as quanti dades

do nivel de vari ação
das por gravi dade.

Sendo a espessura m6dia saturada de BO m, a porosidade
eficaz de 1O% e a extensão de cerca de 300.000 KrZ,obtemos:

RP = 2'4' lot2 t3

permanentes do sistema aqlJifero Bauru são
de ãgua armazenadas nos sedimentos abai xo

peri6dica e suscetiveis de serem restitui

0 coefi ciente de real imentação do aqllífero
do de 3.t0-3 contra 3.lO-2 p..u o sistema Bauru, bem

as suas condições fundamentais de ocorrência.

4 . RECURSOS ExPLoRÃVEIs

A fração do volume totaì de ãgua armazenada nas
que pode ser uti I i zada, dentro dos I imi tes de vi abi I i dade
ca e/ou econômica, constitui as reservas explotãveis ou os

-77-

sos de ägua

0s I i mi tes de expl otabi I i dade são bastante vari ãvei s, o

que torna relativamente dificil estabelecer a quantidade global
de ãgua realmente capaz de ser explorada para uma ãrea tão exten
sa.

Teori camente, as reservas ati vas correspondem ãquel as

quantidades de ãgua que podem ser exploradas sem que ocorram per
turbações hidrolõgicas no quadro geral da região. A utilização
das reservas permanentes implicaria em um progressivo esgotamen
to dos aqtliferos. Tratando-se de aqüiferos confinados, admite-
-Sê, também, guê a exploração não deve provocar declínios de ni
veis d'ãgua abaixo do teto da formação aqüífera.

subterrãnea da ãrea.

Botucatu se!
evi denci a

rochas
técn i
recur



Na prãtica, tendo em vista, sobretudo, as formas dos co
nes e o regime de fluxo continuo nos aqlliferos, torna-se impossî
vel captar o vol ume total das reservas regu'l adoras. No caso de
baci as hi drogeol õgi cas rel ati vamente fechadas como o nosso, a

experiência tem demonstrado ser possîve1 captar at6 cerca de
2/g das recargas.

A parcel a efeti vamente exptorãvel por poço serã função
do nível dinãmico adotado e do tempo de exploraçã0. As condi

ções t6cnicas de exploração sugerem niveis dinâmicos de 100 m e

de 50 m respectivamente, para os dominios confinado e livre. Nes

tes termos, o vol ume expl orãvel por poço pode ser aval i ado

atravãs das equações de THEIS (1935), considerados os valores
dcs coeficientes'hidrodinâmicos dos aqtliferos, jã referidos ao

I ongo desta anã'l i se .

Empregando val ores de campo, a equação de THEIS
ser expressa p0r:

-7 8-

em

le

s = I hJ (u) ou q =
4nT

que s ã o rebaixamento em metros, q

gral
da do

o coeficiente de transmissividade
exponenci a'l denomi nada "f unção de
po r:

,=R2s
4Tr

em que R 6 a distância em metros do poço de observação ao poço
de bombeamento, S 6 o coeficiente adimensional de armazenamento
e t é o tempo de bombeamento em segundos.

Para efei to dos cal cul os , adotamos um ft = I 0- | m, equi
valente ao raio da porção com filtros; t de z0 anos, correspon
dente a- vida mõ¿ia do poço; T = 5..l0-3 e S = '10-4,pu.u o aqüif;
ro confinado;e,T = ì0-3 es = 5..l0-2 para os domínios livres.

ã a vazão
t

em m'/s e l,J

poço". 0

pode

do poç

(u) ê

rg ume

o ar ,37r,
a inte

nto u 6



Nestas condições, a vazão explorãvel
me de bombeamento contínuo, serã de 763 m3/h,

6,1. l06 m3/ano

para o aqtlîfero conf i nado, e de 6l ,3/h r ou,

0,5. lo6 r3/uno
para o aqtlifero livre.

As posições dos cones são apresentadas na Figura 9
onde se pode verificar que o raio de influãncia do poço que cag
ta o aqtlifero I i vre ati nge ci nco qui I ômetros. No caso do aqUife
ro confinado temos guê, a dez quilômetros de distância do poÇo,
iã se observa uni rebaixamento de 22 metros. Este valor represen
ta a interferência, isto 6, o acrõ'scimo de rebaixamento que se
ria provocado pela exploração de um segundo poço de produtivida-
de equivalente e situado a 20 km do primeiro. Vale mencionar que,
em se tratando de um aqtlifero com grande pressão de confinamento,
a perturbação engendrada pelo bombeamento em um ponto qualquer
do domini o propaga-se rapi damente, devi do ao el evado grau de elas
ticidade do sistema.

Constata-sê, aliãs r QUê o raio de influência do poço si
muìado atinge perto de 300 km ao cabo de um ano de bombeamento.
Nes tes termos , torna-se i mpossivel atender ãs condi ções de não
interferência que eram preconizadas de forma tão peremptõria pe
los clãssicos da hidrogeologia. Atualmente, o espaçamento õtimo
6 definido pela condição de equivalência entre o valor adicional
das despesas de bombeamento, gerado pelas interferências, e a re
dução dos custos de adução e rede elãtrica. Esta condição de
equivalência varia, ño espaço e no tempo, êm função dos progres
sos real i zados no campo tecno I ógí co ou econômi co.

Por outro I ado r sob o efei to da expl oração continua e
outras causas arti fi ci ai s , as reservas regul adoras podem vari ar.
De maneira geral, o abaixamento do nivel ã mais acentuado duran-
te os pri mei ros anos , enquanto não se estabe'lece o novo eql.ilíbrio di

por poço r em regi
ou seja,

-79-
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naml co

ção em

res e rva
anuai s ,

do s i s tema aq llífero. por todos es tes f atos ,
escal a regional é extremamente di fîci I .

Numa primeira aproximação,pode-se admitir
explorãvel como sendo equivalente a 1/3 das
ou seja,

80. I o9 m3/ano

Tendo-se adotado, s i stemati carnente, grande margem de
segurança nos cãlculos, os volumes encontrados podem ser encara
dos como ordens de grandeza pessimi stas.

Não obstante, do exposto,observa-se que os recursos disçponiveis são cerèa de vinte vezes superiores a- demanda da popula
ção atual (40 mi I hões ) , considerando-se a taxa ,,per capi ta,, de 300
litros/habitante/dia, ou seja

4. l09 *3/.no

A caracterização de tão abundantes recursos não
ser tomada como um convite ao desperdîcio. A necessidade
adoção de medidas que visem o uso e a conservação de um conte¡<
to h i drol õ9i co eq ui I i brado vem se tornando um desafi o cada vez
maior no Brasil e no mundo.

No Quadro 6 apresentamos os valores das reservas hidro
geol69icas da Bacia do paranã. consideradas as vazões pote!
ciais dos poços para que os nîveis dinãmicos de lo0 m e de s0 m sejam
atingidos ao cabo de 20 anos, respectivamente nos sistemas aqllí
feros confinados e livres, torna-se possível explorar cerca de
20'000 poços¡0u¡ulll número muito maior, proporcionalmente aos me
nores valores da vazão explorada em cada poço.

uma aval i a

um valor de

recargas
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Si s tema

aq llíf e ro

QUADRO 6 - RESERVAS DOS PRINCI PAI S AQIJIFEROS

BAURU

Reservas

regul adoras

7 4 .109

160. I 09BOTUCAT U

Reservas

permanentes

2 .400. I 09

48.021 . t 09
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Reservas Núnero

explorãveis de. poços

24.109

56. I 09

I 2 .000

8.000



ANÃLISE DE TENDÊNCIA

E HIDRODINÂMICOS DO

CAPTTULO IV

DOS PARÂMETROS DIIUENSIONAIS

SISTEMA AQÜÍFERO BOTUCATU



Num es coa
ti ção dos potenc i a i

,i* 1r* $l +

com;

x, y, t = coordenadas de um ponto do dominio [t]
Tx' Ty, Tz = coeficientes de transmissividade nas dire-

ções x, y e z = [trt-t]
g = coeficiente de armazenamento [S, Dl

9 = vazão entrando (+) ou saindo (-) do sistema [ttt-l
þ = potencial hidraúlico do ponto observado [t]

A - Aspgcros l,tutooolÕcrcos

mento tri di me

s obedece a e
d

ãv (Tv #) +

Essa equação, na sua forma deri vada parciar, não pode
ser resol vi da, di retamente, na mai ori a dos casos. Adota-se,com
freqllência, uma solução aproximadar QU€ consiste em substitui-
-la por uma equação ã diferenças finitas, isto 6, uma equação
na qual as derivadas parciais de uma quantidade em relação ã
uma das variãveis, são substituîdas pela relação de duas dife
renças fi ni tas .

Na prãtica, o dominio de estudo é ¿iscretizado atra
v6s de uma malha, cujas dimensões devem ser suficientemente pe
quenas para que se possa considerar gu€, em cada cãtula centrg
da sobre um ponto (i, j) e de lados Ax, AV, Lz, as condições de
homogeneidade e isotropia säo satisfeitas. Assim, ao invãs de
procurar conhecer o val or das i ncõ'gni tas em todos os pontos do
dominio, podemos nos 'l imitar aos n6s da matha.

A equação gerar apresentada nada mais 6 ao que o argu
mento da lei de conservação do fluxo:

ns

qu
a

ðz

ional no meio
ação segui nte

1r.$l =g
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poroso a

ah¡r tq

repar

-os seis termos do primeiro membro representam o f'l uxo
que entra ou que sai pelas seis faces da cã'l uta considerada;

aQ primeiro termo do segundo membro representa o arma



zenamento especifi co da c6l uì a;

de

vas

-o segundo termo
recarga ou. descarga do
(+), bombeamentos (-).

0btãm-se, portanto, se N õ o número de cãruras, um
tema de N equações com N inc6gnitas; as incõgnitas sendo osres de h se o potencial não 6 fixado e q se o potenciar 6
Cada equação comporta , ass i m, sete i nc6gni tas .

Para resolver esse problema impõe_S€, em geral, os valores dos parâmetros hidrãul icos nos pontos observados e simula-se,
atrav6s de modelos matemãticos ou analõgicos, o comportamento dosfluxos no aqüifero. compara-se a pÍezometria carculada com aquela observada no campo e repete-se a operação atã obter uma boaconcordânci a.

Essa fase de aferimento serã tanto mais curta quanto
maís consistentes forem os dados de entrada. Regra geral, trabalhos complementares de campo tornam-se necessãrios, acarretando
grandes despesas e perda de tempo. Nessas condições, a identifi
cação prãvia dos valores dos parâmetros dimensionais e hio.rotrã
mi cos de representati vi dade regi onal à i ntroduzi r em cada mal ¡¡a
do model o, tem um grande a'r cance prãti co e ci entifí co, mormente
quando se tratar de domínios extensos e com pequena densidade de
dados experi mentai s. por outro I ado, a obtenção de representa
ções ordenadas sobre a di stri bui ção e aval i ação da qual i dade dos
dados disponivei s, ao nîver mesmo do reconhecimento, conduzi rã a
uma racionalização das tarefas de campo, evitando-se, ainda, a
acumulação de dados que pouco ou nada contribuem para o melhor
conhecímento do problema.

As variações dos parâmetros podem ser visualizadas atrg
vã's de I i nhas de contorno que se apoi am nos val ores numõri cos
da variãvel em questãoo corocados no ponto de observação. são
m6todos de avariação visuar e por conseguinte, sujeitos a um ere
vado grau de subjetividade. Diferentes pessoas construirão li
nhas de contorno diversas, a partir dos mesmos dados.

do segundo membro

meior poF exemplo,
representa a vazão

i nfi l tração de ch u ,

-85-

sis
valo

fi xado.



-86-

0 procedimento estatístico permite uma anãlise objetiva' Dentre os mótodos estatisti cos recomendados, ressal ta-se o
"Trend surface Anarysis". A superfîcie de tendência pode ser definida como a forma de tratamento que pe.rmite separar os dados de
representatividade regional daqueles de importância local. 0s valores identificados peìa anãlise de tendãncia apresentam uma uu
riação sistemãtica sobre todo o dominio de ocorrência. As fr;
tuações em menor esca'la e aparentemente não sistemãtica, poae¡1 sel
i denti fi cadas atrav6s da anãl i se dos residuos, i sto 6, desvib
do valor de tendência em reração ao observado

No dominio da hidrogeoìogia, o problema geralmente apre
sentado consiste em se determinar a distribuição de um varor p

(parâmetro geomótrico ou hidrodinâmico) que 6 função das coorde
nadas cartesianas x e y. Trata-Sê, de fato, de mapear a superfi
cie que melhor se ajusta aos valores P num espaço bidimensional.
0 argumento tem a segui nte anotação:

isto 6, o valor do parâmetro p observado num espaço bidimensio
nal ã igual ao valor de tendãncia, mais o componente de alEatorie
dade ..¡j .

Ao se interpretar os resultados de uma anãlise de ten
dências deve-se ter em mente que a superfície corresponde ã ,ru
equação de um determinado graur €m um sistema tridimensional de
coordenadaS X, Y e z, uma superfîcie de primeiro grau é um pla-
î0, cuja equação 6:

P (xi,Yj) = p (xi,Yj) +.ij

E,
Uma superfici e de segundo gra

uma superfície gerada por uma parãbo
sistema de coordenadas cartesianas )

contida no mesmo pìano e cuja equaç

l=A+Bx+Cy+DxZ+

num

não

A equação da superficie
zero, pri mei ro e segundo , e mai s

I = A + Bx + Cy.

u

I

e um para
a (equação
que se mov

o 6:a

de 39 grau cont6m os termos de
quatro termos cúbi cos

Exy + ry2

bol
de

es

õi¿
2A

ob re

e, isto
grau

outra



(Gr3 + H^2y + rryT + ¿y3). pode-S€, assim, obterpresentativa de uma superficie de grau qualquer,
cionando-se os termos da expressão porinomiar de
do correspondente.

A determinação do grau da superfície de merhor ajuste6 feita com base na densidade de amostragem e nos varores dos parâmetros estatístìcos fundamentais, tais como: porcento da somatotal dos quadrados, desvio padrão e coeficientes de determina
ção e correlação

vale sal ientar que H0hlART (1967) ao ana'l isar vãrias dístribuições de dados gerados ao acaso, preconizou certos critãrios para a apricação do m6todo de ,,Trend surface nn.ivrir,,] ;;tabelece, p0F eximpro, que o número de dados deve ser r.ar;..;;superior ao número de coeficientes da superficie; o porcento dasoma totar dos quadrados deve ser superior a 16,2%, pois varoresmais baixos podem estar I igados as distribuições não sistemãticas.Assim, tendo em vista o pequeno número de dados (34)restringiu_
-se a apricação da t6cnica a superficie de grau 3.

por outro rado AMARAL (rgr6) preconisa o varor da por
centagem da soma totar dos quadrados com o parâmetro mais sensîvel ' Para o número de dados disponiveis esse varor deve ser superior a 3l%.

0s cãrcuros foram rearizados em computador, a partir deum programa escrito em linguagem F0RTRAN IV, adaptado aos equipamentos Burroughs B 6600/B 7 roo, do centro de computação da universidade de são paulo. 0 programa "TRENDu desenvolvido por
AMARAL ('1975 ) desenvor ve as matri zes at6 o gg grau, e car cur a osparâmetros estatîsticos destinados a avar iar o níver de ajustedas vãrias superfîcies obtidas. 0s por inômios sao tratados pero
mãtodo dos mínimos quadrados e as matrizes são resolvidas pero
mãtodo de Gauss, com refinamento de sorução e dupra precisão, detal forma que os coeficientes obtidos tem erro inferior a 0,s%.

a equação rg
simplesmente adi
grau mais eleva

-87 -

Atravãs de uma sub-rotina, os mapas
as superficies de lg ao Bg graus, são diretamente
computado r.

correspondentes
impressos pelo
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A anãrise dos resíduos serve para orientar
nhas de campo com vi sra ã obtenção de ¿.¿o, ;;;;;;;.1:r.r. 

t;t;å
gueno nümero de parãmetros disponiveisr êrn reração com a extensão do domínio, não permite uma anãrise estatîstica ,.r, .r;;;;odada. O enfoque realizado visou, tão somente, chamar a atençãodos interessados sobre o grande alcance cientifico e prãtico dessas t6cnicas - na abordagem hídrogeorõgica regionar. 0 assunto ãmuito vasto e foge ao escôpo irnediato dessa anãlise, preferindo--Sê, assimr voltar a ele oportunamente.

I - supeRrfcle oE TENoÊHclR

B - axÃlrsn DAs supnnrfcrss or rr¡loÊNcïA

A aUfreno

Quando se pretender explorar a vazão mãxima doro' os poços deverão ser totarmente penetrantes, isto é,atingir sua base. 0 conhecimento p16vio da profundidade
captações 6 de fundamental importância para elaboração doto do poço e avariação dos meios t6cnicos e financeirosrios ã execuçao da obra.

BOTU CATU

0 mapade "Trend surface,, para as profundidades (Figura l0) indica dois maiores aprofundamentos, correspondentes'ã;;
pressão de São paulo e ao sinclinal de Torresr sêp.ru;;;-;;.-r;;
sela na altura do Arco de Ponta Grossa. A tendência dos valores
mãximos É de lg00 ã lg00 metros. A evoìução gerat das profundi
dades reflete, sensivelmente, a geometria geral da bacia. 0 valor do porcento da soma totar dos quadrados de 49 e ao .o.ri.i.1=te de correlação superior a 70%, indicam o bom grau de ajuste dasuperfíci e obti da.
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2 - SUPERFICIE DE

A evolução das espessuras do sistema aqüifero Botucatu,isto ã, do conjunto predominantemente arenoso situado entre a capa basãl ti ca e os sedimentos argi rosos da Formação Estrada-N;r;;p:apresentada na Figura il. verifica-se que as espessuras aumentam da periferia para o centro. 0 porcento da soma total dosquadrados õ de 3g,g% e o coeficiente de correração ê superiora 62%' o que indica um rerativo ajuste da superfície.
Esse quadro ã I i gei ramente di ferente do anteriormentedescrito, sobretudo no que diz respeito a evorução da forma ovglõide cujo eixo principal tem direção norte sul, no domînio dadepressão de são paulo, e passa a sudoeste-nordeste na zona situada ao sul ' A comparação dessas formas com aquela encontradap0r FULFAR0 (197t), referente as isõpacas da Formação Botucatu s.

s . ' i ndi ca que o fãci es sub-aquoso deve representar a parcel amais importante do pacote aqüîfero. Existe, com efeito, uma boa
concordância entre o mapa da Figura rr e a faciorogia dessas for
mações, isto 6, as partes mais espessas ocorrem, Dô rear idade,
nas ãreas onde os depõsitos exibem as caracteristicas de deposi
ção sub-aquosa mais marcantes. Esse cicro curminou com o assq
reamento quase compreto do ambiente de sedimentação. A evorução
do contexto geral deu-se no sentido da aridez, o que favoreceu oretrabalhamento pelo vento dos sedimentos aflorantes e desenvof
vimento de uma drenagem endorrôica; num quadro em muito semelhante as regÍões desãrticas atuais. 0 aumento da deposição eõr ica
estã associado com os derrames de lava basãltica. 0 fãcies Botu
catu s.s. parece ser, tão somente, o produto do retrabalhamento
e6l i co dos sedi men tos de depos i ção s ub-aq uosa sotopos tos .

0 conhecimento da evorução da espessura da camada aqüífera 6 de suma importância, tendo em vista a sua grande influõn
ci a sobre as transmi ssi vi dades e conseqüentemente, sobre as pg
tenci al i dades hi drogeol õgi cas dos fãcies.

TeuoÊHcIR oR EsPEssURA A ürr¡nn
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I - SPESSURA DO EASALTO

0s basaltos da Formação Serra Geral constituem a cama
da confinante do grande sistema aqüîfero Botucatu e, por suas
caracterÍsti cas de dureza e espessura, mui to oneram as despesas
de exploração, Pois os custos de perfuração nos basaltos são de
três a quatro vezes superiores ãqueles dos sedimentos. por tc
dos esses moti vos torna-se de fundamental importãnci a o conheci
mento da espessura da camada basãrtica para eraboração do proje
to dos poços e realização da estimativa dos custos de perfuraçã0.

0 padrão dessa superficie (Figura lz) 6 muito semelhan
te ao da Fi gura'l 0, sugeri ndo, poFtanto, a retomada de um desen
volvimento tectônico interrompido durante a deposição da Formg
ção Botucatu s.s. A superfîcie gerada mostra um ei xo de maior
acumulação orientado de nordeste para sudoeste, no dominio da de
pressão de são Paulo e depois de norte para sul. 0 mãximo de.i
pessamento verifica-se na parte central da bacia, ôo longo d;
rio Paranã. uma redução encontra-se bem marcada na artura do
Arco de Ponta Grossa. 0 porcento da soma tota't dos quadrados
sendo de 55 e o coeficiente de correlação superior a l4% indicam
o grau de ajuste dessa superfÏcie.

0 padrão geral 6 ligeiramente diferente daquele encon
trado por FULFAR0 (lg7l). Nas ãreas de maior espessamento per
manecem os retalhos da última fase de sedimentação corresponden
te ãs Formações Caiuã e Bauru. Esse comportamento serve para in
di car a tendônci a de mai or subs i dãnci a nessas ãreas.

-9?-

4 - supELrfc¡E oe rENDÊNclA Do coEF¡clENTE DE

(to-3 
^2 

/r)

Esse coeficiente interpreta as aptidões do aqgîfero em
transportar a ãgua nele armazenada. 0 seu conhecimento é de fun
damental importância para estudo do comportamento gerat dos flg
xos e ava I i ação da produti vi dade dos poços. uti I i zando-se as

TRANSHISSIVIDADE
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= 74%.
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t6cnicas dos modelos de simu'lação, a imposição do coeficiente de
transmi ssi vi dade, representati vo em cada c6l u'l a de di screti zação
do domini o, permi te cal cu'l ar, com rapi dez e segurança , os fl uxos
de transferênci a dos aqüiferos. A resol ução do probl ema di reto
consiste €il, com base nos va'lores de transmissividade T, gerar
0s mapas dos potenciais h, inicialmente em regime permanente

.âh
at

0 coefi ciente de transmi ssi vi dade, cuja evol ução 6
apresentado na Fi gura 'l 3, 6 i gual ao produto da espessura ( Fi gu
ra lt) pela permeabitidade. 0 valor de l0-6 nls é geratmentã
usado com o limi!e inferior que classifica um material como per
meãvel. 0s valores encontrados variam de l0-3 a l0-9 m/s. A anã
I i se comparati va dos el ementos dessas fi guras mostra uma tendên-
cia de aumento da permeabilidade, do centro para a periferia. um
tal comportamento vem corroborar os modelos de evolução faciolõ
gica definidos por FULFAR0 ('1971 ), segundo os quais os componen
tes arenosos dos sedimentos aumentam nessa direção. 0 porcento
da soma total dos quadrados 6 de 33%,o que indica o bom ajuste des
sa s uperfíci e.

=Q e depoi s em regi me transi tõri o.
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5 - SUPERFfC ¡ E DE TENDENC I A DA VAZÃO ESPEC TF I CA

Em mui tos casos, especi al mente ao nivel dos estudos de
reconhecimento, as propriedades hidrãu'l icas dos aqtlíferos podem
ser esti madas a parti r da vazão especiri ca. vat e ressal tar, to
davi a r Qu€ sendo as 'vazões específi cas dos poços sens i vel mente
afetadas pel os fenômenos de penetração parci al , perdas de carga
e condições limites, os coeficientes de transmjssividade assim
aval i ados representam, ôpênas , ordens de grandeza pess i mi s tas .

Por outro lado, como a vazão especifica varia com o

logarítmo de l/s, resulta pouco precisa uma avaliação do coefi
ciente de armazenamento, €m comparação com os pequenos erros re
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I ati vos ã ava i i ação do coefi ci ente de transmi ss i vi dade. consìde
re-se, con tudo, que a vazão especifi ca se aprox.i ma do val or do
coeficiente de armazenamento com o tempo, sendo praticamente ìgua1
para períodos de bombeamento contînuo superior a lg0 d.i as, con
fo rme demonstra l,,lALT0N ('l970).

A superfícìe de tendêncìa apresentada na Fìgura l4 re
vela um comportamento muito semelhante a e vo r ução das transmissi
vi dades, em concordâncj a, portanto, com os prìncípìos bãs i cos da
hidrãulica subterrânea. O a umen to sensível das espessuras, da pe
rifer.ia para o centro da bacia.,compensa de forma remarcãvel a re
dução dos val ores da permeab il i dade que 6 engendrada pe.l o urr"n
to gradati vo do componente argi I oso. Esse compo rtamen to serve
para ilustrar a fragìlidade das avar'i ações hidrogeoìógicas que
são baseadas nos val ores da permeabi I i dade. Em termos prãtì cos
e ci entifÍcos deve-s e sempre consi denar o coefi ci ente de trans
m'ì ssividade. com efeìto, uma camada de sedimento de 300 metros
de espessura e com permeabi I j dade de apenas l0-6 m/s õ melhor
aq üífera do que uma outra com permeabi I i dade dez vezes ma.i o r mas
c0m apenas 100 metros de espessura. Quando se tratar de um aqLlí
fero livre, o prìmei ro,caso iem a.i nda a seu favor a possìbj
lìdade de um major reba ixamento e conseqüentemente maj on va zão.

6 - SUPERFfc IE DE TENDÊNc IA DOS cUSTOS DE PRODUcÃO

SUBTERRANEA

A evol ução da s uperficì e de tendência apresentada na
Fi gura l5 indi ca a i mportâncì a do fator cus to de cons trução dos
poços na composição das despesas. Com efeito, não obstante po
der-se ter as maiores vazões na zona centräl da bacia, tendo em

vista as condí ções mai s favorãvei s de níve r es tãt ico, os custos
de produção são ainda os mais elevados. Em termos relativos, os
custos de produção mai s erevados ten'r ainda condições de concor
rer com as demais fon tes de abastecimento da ãrea. com efeìto,os
aqilíferos ' em te rmo s de vor umes armazenados e custos,são mais do

M3 DE AGUA
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que sufi ci ente para atender as demandas. Sob o pl ano quat i tati
vo a importânci a das ãguas subterri¡¡eas 6 ai nda mai s evi dente.
com efeito, as ãguas superficiais sã0, no seu estado naturaì, im
próprias para o consumo humano. As despesas de purificação e de
transporte são mui to el evadas e tanto r:lai s di fîcei s de rentabi I i
zar quanto as demandas são f:.acas ou mui to di spersas.

Em defi ni ti vo, as ãguas subterrâneas da Baci a do para
[ô, por aprésentarem a dupla vantagem de me]hor se adaptarem a
estrutura da demanda e de não exigirem tratamento ou transporte,
tem um papel muíto importante nas estratãgias de desenvolvimento
raci onal dos seus recursos hîdri cos.

No que diz respei to a al imentação humana, ressal te-se
QUê, na medida em qie a demanda não ultrapasse a capacidade de
produção dos poços ou que não se encontre em condições de renta
bilizar os elevados custos das instarações de tratamento das
ãguas superficiais, as ãguas subterrâneas constituem o recurso
hídri co por excel ônci a.
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Fi gura l5 - Superfície-de tendência
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A - cARACTERfSrrcas rÉcurcas GERATS DAS CeeraçõES

A avaliação das reservas de ãgua acumuladas'nos aqlife
r0s constitui subsídio fundamental para o planejamento da gestão
dos recursos hídricos de uma região. por seu intermãdio pode-se
preparar modelos de aproveitamento õtimo, integrado com os
tros mananci ai s , o q ue representa um es tãgi o mai s avançado
caminho do desenvolvimento racional dos recursos hídricos

Em virtude do baixo grau de exploração atual das ãguas
subterrâneas, 6 prematuro desenvolver modelos para o manejo 6tl
mo dos sistemas aqlliferos da Bacia do Paranã. por outro lado,
visto que o seu prìncipal sistema aqtlîfero se encontra confinado
sob uma espessa seqllãncia de derrames basãr ti cos, a sua exprora
ção ã bastante onerosa e depende de fatores e limitações diver
sas' Na determinação da disponibiìidade de ãgua subterrâneu .oi
sideram-se essas limitações, tais como: dificuldades t6cnicas d;
perfurações ¡ pFofundidades de captaÇão, posição dos niveis piezo
mãtri cos ' capaci dade I i mi te dos mei os de bombeamento, bem como os
aspectos financeiros. Portanto, a di sponi bi I i dade de ãgua não ã
definida como a quantidade mãxima existente no aq6ífero, mas ca
m0 a quantidade disponível para utilização em forma de explora
ção pl anejada. Ressal te-se, ai nda,que tai s potenci ai s não são
valores numõricos constantes, poiS, podem variar em função das
condições econõmicas dos projetos, da evolução da tecnoìogia de
exploração, do aumento da demanda de ãgua e da existência ou não
de fontes al ternati vas

A prãtica e a tendência atuais de captação das ãguas
subterrãneas na área, bem como o resul tado das aval i ações dos
custos de produção, indicam QU€, de modo geral, a exploração do
sistema aqllifero Botucatu 6 viãvel, mesmo em grandes profundida
des ' caso seja apl i cada a tecnol ogi a recomendada. A expl oração
dos outros sistemas aqüíferos e sensivelmente mais baixar coilpô
rada ao Botucatu.

-l0t-
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I - FUNDAMENTOS PARA O PROJETO E CONSTRU

As condições de ocorrôncia' do sistema aqtlífero Botuca
tu são rel ati vamente especi ai s , devi do a exi s tônci a de uma cama
da basãl ti ca consti tui ndo o seu confi nante e cuja espessura cres
ce da periferia para o centro, onde pode atingir mais de .l.500 

m.

Esta si tuação tem como conseqtlôncia onerar,substancial
mente, os custos de perfuração dos poços, tendo em vista, sobretu
do, a importânci a dos diãmetros necessãrios ã exploração das
grandes vazões potenciais do sistema aqüîfero subjacente.

Geraìmente, o objetivo fundamental do projeto do poço
6 consegui r a mel hor combi nação poss ivel entre efi ci ãnci a ou ren
dimento, vida util e custos razoãveis. No caso de poços rasos 6
aconselhãvel, com freqtlência, sacrificar a eficiência hidrãulica
ou a vida útil, a fim de reduzir os custos. Em se tratando, to
davia, de poços muito profundos, como é o caso, vida ütil e efi
ci ãnci a mãxi ma são condi ções fundamentai s ã vi abi I i zação econôn¡j
ca da exp'loração.

0 projeto e cons trução de poços , segundo especi fi ca

ções tãcni cas adequadas , acarretarão, sem dúvi da, mai or despesa
ini ci al. 0corre, porém, e a experiênci a tem demonstrado, serem
estes ac16scimos francamente compensados pela maior eficiência e

vida útil. De fato, Êrguanto a maior eficiência vai contribu.ir,
de modo sensivel, para a redução das despesas anuais de manuten
Ção, menor cons umo de energi a e mai or I ongevi dade das bombas , a

maior vida útil do poço vem proporc'ionar valores de amortização
anual dos investimentos iniciais,bem mais baixos. Finalmente,efi
ciência e vida útil mãximas significam utilidade econômica mais
el evada do 13 de ãgua.

Ão Dos Po 0s

-102-

Estes aspectos sã0, i nfel i zmente,
dos no nosso meio t6cnico e administrativo;
lha-se, em gera'l , ao nivel do cotidiano.

0 projeto e construção dos poços devem se apoiar,
tanto, sobre dados de natureza vari ada: característi cas do

ai nda pouco di fundi
neste domín'io, traba

p0r
qua
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dro hi drogeol õgì co, cond'i ções técni cas de cons trução e bombeamen
to, bem como de as pe ctos de o rdem econôm.i ca.

Para o p ropõs i to de projeto, um poço que se desti na ã
produção de ãgua do sjstema aqtJífero Botucatu consjste de três
partes princ ipaì s: uma parte superior, at6 uma profundì dade de
150 m, ou cãmar
las condi ções de trabalho dos equipamentos de expì oração que ,.
espera instalar; uma parte mêdi a, ou co luna de rqyestimento, que
'I iga a câmara de bombeamento a seção 'i.,rf".@
0s seus d.iämetros são definìdos em função das vazões pot.n.ìui, do
aqtlífero ou projetadas pa ra a captaçã0, tendo em vista evi tar ex
ces s i vas pe rda s de carga.

As espËci f.i cações tãcnj cas da zona de adm.i ssão ou se
ção de f.i I tros , deverão ser defi ni das em função das caracteris t.i
cas faciolõ9.ica e g r a n u ì o rné t r i c a s do mate ri a i aqr)ífero, tendo-se
tambóm como preocupação evi tar excessi vas perdas de carga e car
reamento de areia,fenômenos esses tão comuns nos poços da reqiã0.

Com efei to, ao abai xamento de nivel que se veri fi ca
num p0ço quando se bombeìa, vem se juntar as perdas de carga,
cuj o efeì to prìncìpal 6 reduzir a performance da obra de produ
ção de ãgua. Es tas são efetivamente de trôs ti pos prìnc.i paìs:

J I - Perdas de carga engendradas pelas grandes dife
renças de vel oc idade entre as condições de fr uxo natural no aq üí
fero e aquelas provocadas nas proximjdades dos poços. Esjes fg
nômenos são tanto ma is ì mportantes quanto mai s confi nados e ex
tensos são os aqüíferos expi orados. Nos poços que expl orem o

sistema aqLlífero Botucatu nas suas ãreas de grande cohfinamento,
eSS-è.5 perdâs de ca rga não deverão ser negl i genci ãve i s. Dado " con
tudo " o carãter 1 ì tol õgi co predorni nantemente quartzoso das for
mações e di fi cul dades técni cas para rea 1ì zação de um desenvolvi
mento peìos n6todos clãssicos, devido ãs grandes pressões e pro
fundidades, ser"ã praticamente impossível reduzí-l as.

J 2 - Perdas de ca rga engendradas peia passagem dos flu
xcs atravãs dos filtr^os. Esse tipo é possível de ser m.i nimizado
rnediante um adequado dimensionamento e colocação dos fi l tros ou,

camara de bombeamento, cujos djãmetros são impostos pe
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eventual mente, p16 fi I tros.
J 3 - As perdas de carga provocadas pera fricção daãgua ao longo da coruna de tubos de revestimento. Este tipo egeralmente negl i genci ado quando os poços são re'l ati vamente rasos,devido ãs pequenas dimensões da coruna. No caso presente, faceàs suas grandes dimensões, torna-se de fundamental importância

que este tipo de perda de carga seja convenientemente minimizado.Ela ã função, fundamentalmente, das velocidades de fluxo e dosdiãmetros ' para um determinado tipo de material de revestimento.

das segundo
(.l953), cuja

J = BQ + C Qn

onde: J = perdas de carga totais
BQ = perdas de carga da formação

cQn= perdas de carga impostas peìa quaridade téc
n i ca do poço.

0 coeficiente B depende das características hidrogeo
I õgi cas da formação aqt!ifera expl orada, o coefi ci ente C depende
da maior ou menor adequação t6cnica do poço ãs condições de exploração e n 6 um coeficiente que varia segundo o tipo de capta
çã0. Admi te-se que, €'ì gera'l , n ã' vi zi nho de Z, para poços que
exploram aqlliferos muito extensos e confinados como o Botucatu.

0 coeficiente c situa-se, normarmente,em torno de 5 para poços bem construídos.

As perdas de carga J 2 e J 3 são minimizadas quando certos ì imites de velocidade de fluxo são respei tados. Assim, a
experiãnci a e a teori a mostram que as veroci dades da ãgua atra
vãs dos filtros não devem urtrapassar 0,03 m/s e as u.iocidao.r=
de fl uxo dentro da col una de revestimento deverão ser i nferi oresa 1,8 n/s.

A abertura do filtro sendo definida em função da granu

As perdas de carga dos tipos J r e J 2 podem ser avaria
os mãtodos preconizados por JAc0B (r946) e R0RABAUã
expressão ã a seguinte:
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I ometri a da formação aqüífera, a seção úti I de admi ssão de ãguaque satisfaz as condições de verocidade para a vazão potenciarou projetada serã obtida, a miúde, pera combinação entre diãmetros, comprimento e qual i dade dos fi I tros.
A coruna de revestimento 6 definida com base, fundamentalmente, nas velocf dades I imites, para obtenção da ,.ra.- ;;;;cial ou projetada atravãs da seção do tubo. vale sarientar quea utilização de um diãmetro menor engendra aumento das perdas decarga e conseqüente redução da eficiôncia do poço e dos equipamentos de expìoração

No Quadro r apresentam-se,os di ãmetros adequados dacoluna de revestimento e respectivas perdas de carga,para a gg
ma de vazões potencìais mais importantes do sistema aq¡ifero Botucatu.

Quanto aos fi I tros, os ti pos fabri cados no país com
di âmetro de zoo mi r ïmetros , tôm capaci dade expressada em metroscübicos por hora por metro linear, que varia de 3,9 ; ;; ;är;;;,considerada a verocidade de admissão iguar a 0,03 m/s..

A câmara de bombeamento deverã ser dimensionada combase nas caracterîsti cas do equi pamento de exproração a ser instaìado. Recomenda-se uma fo'rga de 4 polegadas entre o diâmetrointerno da cãmara e o diâmetro externo da turbina. 0 comprimento ou profundi dade da câmara deverã ser di mens i onado, tendo-se emconta a posição do níver dinâmico no fim da vida útir mãdia dop0ço.

Do exposto constata-se que exi ste uma grande di ferençaentre um poço projetado e construîdo de uma simpìes perfuração.
A não observânci a de uma especi fi cação tãcni ca ua.quada ã responsãvel pelo grande desperdicio de recursos financeiros e hîdricos
que ora assistimos.

Z . cRRRcTERfSTI cRs crRRI s DAS BoMBAs

0s equi pamentos de bombeamento podem ser diversos, des
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tacando-se as

mersas, dentro

Não nos pareceu recomendãvel , ao nivel dessa anãl i se,apresentar cãl culos econômicos, tendo em vista estabelecer oequi pamento meì hor adaptado ãs condi ções de expr oração dasãguas dos sistemas aqlliferos mais importantes da Bacia do paranã-

Em funçã0, portanto, dos nossos objeti vos, adotou_se
como sor ução adequada a uti r i zação de bombas turbi nas de ei xoprolongado, aci onadas por motores el ãtri cos. As caracterîsti casdas bombas variam em função da vazão projetada e da artura manom6trica de recarque (profund'idade do níver dinâmico, mais pe;;;;
de carga do sistema).

As perfomances dos equi pamentos vari am de um fabri cante para outro, masr €lr seu principio gerar, utirizam a forra ..r-tnifuga desenvolvida por uma turbina girando em alta velocidade.A pressão desenvolvida depende da velocidade e do diãmetro do
ro to r.

A ti.tur o de exempr o, apresenta -se no Quadro g as caracteristicas tãcnicas das bombas ESCo, adequadas ã explr;.;;r-";;;
ãguas da ãrea, considerando níveis dinâmicos de 50 e t00 m.

Ressarte-se que o nîver dinãmico de r00 metros e vazãode I OOO 
^3/n representamr pF.ticamente, no momento, os îimitesda capacidade de trabarho dos equipamentos disponiveis no merca-

do nacional. Ressarte-sê, aindar gu€ o aquifero Botucatu tem potencialidade bem superior a r.000 m3/r,e que, sobre cerca de r/gda ãrea de es tudo ap resenta condi ções de artes i ani smo. c.ontudo,
c0m0 a todo nivel constante corresponde uma vazão variável no temp0, e como o utilizador, em geraì, necessitade uma vazão .onltante, importa computar os equipa.mentos e despesas correrpona.ltes de exploração, ôo nîver desta anãrise gerar. E evidente gu€,
ao nivel dos projetos , a condi ção de artes i ani smo proporci onarãsensivel economi a, mormente durante as etapas i ni ci ai s da uti r i
zação.

bombas turbina de eixo prorongado e as bombas sub
o ut ros

-107-
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B - AVALIAçÃO DOS CUSTOS DE PRODUçÃO DO M3 DE ÃGUA

0s custos de expìoração das ãguas
ção das suas di sponi bi I i dades I ocai s e das
bilidade aos meios tãcnicos,de perfuração e
veis.

Nas condições gerais de ocorrência do sistema aq¡ife
ro Botucatu, os investimentos são sensivelmente influenciados pe
las característi cas tãcni cas das captações, compativeis com a
sua produtividade potencial e com a ocorrência da camada de ro
chas basãlticas constituindo o seu confinante. sobre todo o
dominio deoocorrênci a do sistema aqüifero Botucatu (perto de
800 000 Kr') as suas ãguas podem ser captadas, salvo as limitg
ções de profundi dade de nîve1 que , I ocal e ocas i onal mente , são
impostas pela topografia.

0s custos aqui referi dos compreendem as despesas rer ativas ã construção do poç0, ã aquísição do equipamento de expro
ração, ao consumo de energia e as despesas de manutenção.

com base na produtividade do poço e das despesas e amor
tizações anuaís correspondentes, avar i a-se o custo de produção
do m' de ãgua liberado na boca do poço.

subterrâneas
condi ções de

bombeamento,

-109-

I - !!_q_!ENT0s pE B4sE pARA os cÃLcuLos

são frn
acessi

di sponí

t. t - custo or corustnuÇÃo oos poÇos

0s cãl cu'los
'dos pel as companh i as

* Preços abri I , 1976: l'. USg = t 0 cruzei ros

real i zados basearam-se nos
de perfuração que operam no

preços prati ca*
Brasi l.



A variação de preços encontrada nos permite avaTiar umpreço mãdior poF metro linear de poç0, para as condições encon
tradas no dominio brasileiro da Bacia do paranã. 0s vaìores aaãtados compreendem: custo de perfuração, revestimento, fi I trosl
cimentação, p16-fi r tros e desenvor vimento (eventuarmente). A rea
lização de um teste de produção (vazão de exproração e níver di
nâmico correspondente) e supervisão técnica são tamb6m inclui¿ol.

As condições de ocorrência das ãguas subterrâneas da
ãrea de estudo sugerem a construção de poçoi .o* profundidades
que podem variar de cerca de 100 até 2.000 metros.

As profundi dades i nferi ores a zoo metros podem ser
adotadas para expìoração de ãguas subterrãneas em condições deaqllifero I i vre,e, d; 500 a 2.000 m para os poços que expl orem o
sistema Botucatu,nas zonas com ãgua sob pressão ou artesianas.

No Quadro 9 apresentam-se oS custos de construção dos
p0ços e o valor da prestação que amortiza os investimentos, ìstoé, capital obtido a juros de 7% a.a. e à ser recuperado ao rongo
de uma vi da úti I m6¿i a de ZO anos .

ti cado

re75).

-il 0-

A taxa de juros adotada corresponde
pel o BNH para as di ferentes condições

0 val or da prestação anuar ã dado per a expressão:

P = C. a-ì

li
onde, C = capi tal i ni ci al

i = taxa de juros por período (ano)

n = número de periodos (anos)

De uma tabel a fi nancei ra reti ra-se a-l que

nado de fator de recuperação do capital.
Assim, nos termos considerados o

rã aplÍcado aos investimentos com vida útil

ao valor mãdio prs
de empr6stimo (BNH,

(FAR0, 1970)

coefi ci ente 0 ,lZ se
m6ata de zo anos.

6 denomi
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!,2 - cusT0s D0s EQUIPAT4ENTOS

daeda
dade do

tre 20 e

e .l00 
m,

0s preços das bombas variam em função da vazão projeta
al tura manom6tri ca de recatque correspondente ( profundi
nÍvel dinãmico mais perdas de carga do sistema).

Por outro
ESC0 (abri I , l9t6) ,
zer face ãs despesa
-sê, ai nda, as ¿es

ço do equipamento.

No caso presente, consideram-se vazões compreendidas enlllrlvs,.VfgqJ

1.000 m"/h:pôFâ níveis dinãmicos correspondentes de 50
com perdas de canga totais sendo inferiores a r0%.

Ressalte-se gu€, tendo o poço uma vida mãaia de 20anos
e os equi pamentos apenas 7 anos, torna-se necessãri o contabi I i
zar os custos de trâs equi pamentos.

ìado, os preços adotados referem-se as bombas
cujos valores foram majorados de ZS%,para fa

s com instalação do equipamento. consideram-
pesas c0m manutenção, avatiadas em S/" do pre

A compra anteci pada das três gerações de bombas ã uma
operação desaconselhãver ,do ponto de vista financeiro, pois, não
somente acarreta mai or desembol so fi nancei ro i ni ci al como onera
desnecessariamente o custo das parcel as de amortização.

Por outro lado, as caracterîsticas das duas gerações
de bombas subseqtlentes serão t i gei ramente di ferentes, tendo emvista a natural evor ução dos níveis dinãmicos no tempo. A reari
zação de medidas regulares de nîvel,durante as sucessivas fases
da exploração constitui tarefa fundamental para o adequado dimen
sionamento dos equipamentos necessãrios.

As nivel dos projetos os equipamentos seriam adquiri
dos a intervalos de 7 anos. para efeito da avariação, torna-se,
portanto, necessãrio considerar os seus varores atuais, o que
6 feito utilizando o fator (t + i)-n; sendo i a taxa de juros
compostos vigorante por periodo (7% a.a.) e n o número de períg
dos (anos), isto 6, 7 e l4 anos, respectivamente, para a segunda
e tercei ra bombas.

-11 2-



com base
p0ços, ou

0 val or da amorti zação anual passarã a ser aval i ado
no periodo total, correspondente ã vida útil m6¿ia dos
seja, 20 anos.

ri os ã

zação

de (l
0,96 e

comp r
nual,
i)-n

0,92,

No

a

Quadro I 0 apresentam-se os i nves ti mentos
a dos equipamentos e respectivas parceìas de
considerada a taxa de juros de 7% a.a. 0s
são obti dos de uma tabel a fi nancei ra r ou

res pecti vamente, para 7 e I 4 anos .

+

1.3 - DESPESAS DE BOITBEAT'ìENTO

0 consumo de

trabal ho mecâni co que 6

de ãgua ã altura de um

Em se trat
com uma densidade de

col una manométri ca H

expressão seguinte:

-ll3-

energi a consumi da 6 cal cul ada com base no
real i zado ao se el evar um metro cúbi co

me tro .

ando de

I .000
(m), a

necessã
amo rt i

val ores
seja,

bombas que devem descarregar ãgua
Kg/m3, ã vazão de q r3/, . contra uma

potãncia requerida em Kw 6 dada pe'l a

onde d =

No Quadro 'l 1 apresenta-se o consumo anual de energia
em Kwh, admitindo-se que as bombas funcjonem g0% do tempo real.
A despesa correspondente foi aval i ada tendo-se por base o preço
unitãrio mé¿io do Kwh de Cr$ 0,045/Kwh.

p = dg q H Kw

I000 e

g=
fl =

densid
acel er
al tura
etlcle
va zão

e=
q=

0 preço do Kwh ã

da potênci a i nstal ada e da

a

a

de da ãgua ('l .000 kg/m3)

ção da gravi dade (9,81 nls2)
manom6tri ca (m)

cia do sistema (%)
3

m /s)
n

(

i nfl uenci ado peì o val or da demanda,
energi a cons umi da por ano. Cons i deran
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EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO INSTALADOS E

A¡4ORTIZAçÃO ANUAL

CUSTO EQU I PAMENTO
BOMBEA14ENTO

(x ì 000 cruzeiros)

144

?01
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QUADRO 'I I - DESPESAS DE BOMBEAMENTO

a " RENDIMENTO 
coNSUMo c0NSUM0 ANUAL DESnESA ANUAL(E)*3/h tr] I sIsTEl'14 Kw l*ióôó r*r1 1 (xì0c0 cruzeìros)

20 55

50 55

I00 55

200 52

300 54

400 52

500 53

600 53

700 54

800 53

900 54

'I 000 55

20 103

50 105

100 t 04

200 103

300 i 06

400 ì 04

500 105

600 I08

700 104

800 .l05

900 ì 06
.l000 
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ÊA

t 40

280

529

871

107 4

1407
.l656

I858

2??4

2403

?7 53

3

7

i5

27

44

q¿.
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il5
125

144

5

t4

28

ct
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I66

ì86
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do-se a gama de equi pamentos
trabalho, adotou-se um valor
Cr$ 0,10/Kwh.

I,4 - DESPESAS DTVERSAS

Es te i tem comp reen de, f und amen ta I men te, o cus to de ins
tal ação da re de e r ét.i ca at6 os poços , respectì vos tra n s fo rma do
res e compl ementos geraì s. Com base nos preços prati cados no
Estado de São Pau1o, o custo das instalações el ãtri cas, pa ra um
comprimento de jinha de at6 5 km, atinge cerca de Cr$ 400,000,00,

0 tempo de anortização sendo de 20 anos, as despesas
di versas,aqui des i gnadas pela letra D,atì ngem cerca de
Cr$ 3B,000,00 por ano.

2 - CUSTOS DE PRODUÇÃO DO ¡3 O¡ ÁCUN

_ll6_

e, tendo em vj sta os objetìvos do
médio, para efeito dos cãlculos de

Com base nos e I ementos
1.l, o custo de produção do m3 de
do peìa expressão seEuinte:

onde: P -

D

6=P+B+E+D
V

é o valor da prestação anual que amortiza o
capi ta l i nves t ido para construção do poço;
6 o val or da prestação anual que amortì za o
capi ta ì investìdo para compra das bombas;
despesa anual com energia para o bombeamento;
valor da pres tação anual que amorti za as des
pes as di vers as;
vol ume anua ì expl orãve l do poço (m3¡.

referì dos nos Quadros 9, l0 e

ãgua s ub te rrânea po de ser obtì

E-
D-



No Quadro l2 apresenta_se os
tro cúbi co de ãgua, para as diferentes
de,dos principaìs aqLljferos da ãrea.

C- A¡iÃiTSE DAS CONDICÕES DE

A sol ução de qualquer prob lema começa com o seu conhe
cimento. Assim, o primeiro passo cons.i st.i u ern enfatizar os da
dos essenciaìs que, ao nosso ver, condicionam a equação permanen
te do probl ema do uso naci onar dos recursos hidri cos subterrã
neos.

As potencjal j dades preci sam ser aproveì tadas. So se
pode fazê- ì o, sem perder de vista a rea.l i dade, através de um pìa
neiamento racional e flexivel que permit¿, a partìr de metas e
objeti vos bem defi ni dos, a i den t ifi cação de provìdôncias e ações
conduzentes ã obtenção de melhores resultados,no prazo mais cur
to possivel.

Em problemas essenc.i ajmente d.i nâmicos desse tipo, as
s o1 uções devem vìsar sempre o atendimento permanente, de modo que,
ao 1 ongo do tempc, mantenham-se resol vi dos e equaci onados os
probì emas.

A eficìência comprovada do esq uema do Si stema Fjnancei
ro do Saneamento, que é constituîdo pelo BNH _ como órgão cen
tral, no rmat i vo e control ador - e pe ros governos e enti dades que
a ele I i vremen te aderi ram, permi tì u evoluir, de ações tímÍ das , e
parcìais ' para programas g.l obais que visam a extinçao do ',deficit,,
e o permanente eqüi I ib.i o futuro entre deman da e ofe rta , no cam
Do do abastec'i mento de ãgua no pais.

A Cì ferença fundamental do processo propos to pa ra os
usuais ó o fato de que as condi ções de viabilidade são previamen
te estabelecidas para todo o programa e não pesquìsada ',a posterìorì', tg
ra cada parte. A ciefinìção de uma po1ítica tarifãr.i a justa e rea
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cus tos de produção do me

condi ções de explorabi I j da
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lista, base para toda a equação financeira do problema, estã
ainda longe de ser alcançada, apesar do progresso jã obtido. E

necessãrio que ela produza receita suficiente para cobrir as der
pesas fi nancei ras , opêraci onai s e de manutenção, permi ti ndo, i n

clusive, a renovação e a ampìiação dos sistemas.

De acordo com a orientação emanada do Banco Nacional
de Habitação, a ãgua não poderá custar mais do que 3% do salã
rio mînimo regional, para um consumo minimo de l5 r3/rãs.

Adotando-se, por exemplo, o preço de um cruzeiro por
metro cúbi co, pode-se si tuar nos grãfi cos das Fi guras t 6 e I 7
as condições de prã-viabil idade das ãguas subterrâneas. Assim,
para um poço de, '1.000 m de profundidade a vazão mínima que pré-
-viabiliza a captaçã0, e de apenas 120 m3/rr, para um nível dinã
mico de 50 m (Figura 'l 6) e de apenas '150 r3/rr quando o nivel di
nãmico for de 100 m (Figura t7).

Tai s vazoes sao extremamente modestas,em relação com ãs

potenci al i dades do aqllifero em gera'l , pois jã oferece vazões de
a16 t.000 m3/n.

No caso em que se fixar a vazão, pode-se
radas as condições locais de expìoração, os custos
decorrentes. Por exempl o, um poço bem construido
(profundidade de captação de t.000 m), ao explorar
tenci al do aql.lifero r propi c'i arã ãgua a um custo de

te e cinco centavos o ,3.

- I l9-

Entre as conci'l iações,com vistas a viabiridade, a ati
tude mais adequada, do ponto de vista tãcnico e econômico, co!
siste em procurar atender as demandas vizinhas. Evitar-se-ia,
assi m, a proì i feração de poços, de conseqüênci a danosa para o

sistema aqtlífero,devido as interferôncias. Do ponto de vista
econômico, lograr-se-ia a obtenção do mãximo de produtividade
por m3 de ãgua disponível, alem de evitar desperdício de recur
sos fi nancei ros.

Infel i zmente, as sol uções adotadas, com maior freq[ên
cia,consistem em sacrificar o rendimento ou eficiência, a fim
de reduzir os custos de construçã0. Adotam-se por exemplo, fi I

ver, cons i de

de produção
em Lins, SP

a vazão pg

apenas vi n-
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tros inadequados ou em quantidades insuficientes por ser mais,barato; revestimentos de aço ordinãrio, que custam muito menos,mas
que reduzem a vida útit do poço; ou simplesmente, utiliza_se a
vazão cie que se necessita e se deixa escoar livremente os exce
dentes.

Cons i derando-se, contudo, que são os custos de constru
ção quem mais oneram os investimentos, conforme pode ser visto
peìa anã'lise realizada, as meìhores condições de viabil idade são
obtidas peìa al ternativa que melhor combina, eficiôncia õtima e
vi da úti I mai s I onga.

tssa 6, a'l iãs, a meta principal dos utitizaclores de po
ços nos paises mais ricos, onde não 6 concebivel se desperdiçar
recursos hidri ccis ou f i nancei ros.

Ao nîvet do abastec.i mento púbì i co, a vantagem econômi
ca da al ternati va de atendi mento total ou parci a1 atrav6s da
ãgua subterrânea, deve-se a vãrios fatores, dentre os quai s se
des tacam:

a) o plano de execução da
s ubterrãneas sendo mai s faci I mente
tempo, ao comportamento da demanda,
i n ves ti men tos ;

b ) a captação de ãgua s ubterrânea do s i s tema Botucatu
dispensa o seu tratamento quîmico e se encontra, naturalmente,bem
protegi da dos agentes poì ui dores. Recomenda-se tão somente a
cl oraçã0, tendo em vi s ta garanti r a qual i dade hi gi ãni ca das ãguas
ao 1 ongo da rede de di s tri bui ção;

c) consi derando-se que o si stema Botucatu ocorre, vi r
tualmente, sobre todo o dominio brasileiro da Bacia do Paranã,as
suas ãguas podem ser captadas onde se fazem necessãrias,salvo li
mitações, locajs e ocasionais, impostas pelas posições do nîvel
piezomãtrico. 0s custos com adução serã0, tamb6m, relativamente
pequenos. Sem sombra de dúvida, estes serão francamente compensa
dos pe'l as economi as propi ci adas ao nível da rede de di strj bui ção-
Nesse parti cul ar,val e menci onar o estudo comparati vo de vi abi I i
dade econômica elaborado por SILVA et alii (1975),onde mostra uma

aì ternati va referente ãs ãguas

adaptãvel, no espaço e no
propi ci a um parcel amento dos



ec0nomi a de 50%, no casn Ce Araraquara.

" 
Nessas condi ções, as aval ì ações de custos de produção

do m- de ãgua, obtidas segundo a metodol ogj a propos ta, possibì
lita uma anãlise comparatìva com os manancì ai s de superficìe,ao
nível do util.i zador.

0 i tem refe re n te à Reservação foi e x c I u í d o , s u p o n d o _ s e
que seu cus to se equìva1e nas duas al ternatì vas ( captação super
ficjal ou subterrânea).

D - ASPECTOS FII\DAMINTAIS DA IXPLCRACÃO

Da anãlise dos el ementos que foí possive l caracteli
zar, ì nfere-se que a expìoração das ãguas subterrâneas da Bac.i a
do Paranã,tem sido rear'i zada com técnicas e equìpamentos insufi
cientes para se consegui r as .i mportantes vazões dos aq0iferos.
Na realidade, a expl oração atuai das ãguas subterrâneas é fei ta
de forma empirì ca e sobretudo improvisada.

Por outro 1ado, ì mporta ressal tar que não é possíve1
compa na r a va zão que é obti da de um poço com aque.l a suscetivel
de ser capatada de um rio, mesmo que modesto. Com efei to, âs
ãguas subterrâneas fr uem nos aqr-riferos através de uma seção que
pode ser milhares de vezes superi or ãqueì a do rio. Em conse_
q0ência, para o b ten ção de uma vazão equì val ente, fâz-se neces
sãrio mul tì pì i car o número de poços, o que nem sempre 6 possí
vel, do ponto de v.i sta prãtico e econômico. De fato, se a con
centração dos poços n uma pequena ãrea de captação en gen d ra ef ei
tos de interferênc.i a e,conseq¿lentemente,dimìnuição da sua produ
ti vi dade, dispersã-ros mui to, si gni fì ca onerar substanciarmente
os custos do sìstema, tendo em vjsta as grandes despesas com .i 

m

pl antação de adutoras de reunião e rede elõtri ca, sem se falar
dos aspectos operaci onai s.

A geometrìa das baterias de poços, isto õ, a sua dis
pos ição no espaço, é i mpos ta por fatores de natureza hìdr ogeo

-123-



'lõ'gi ca e t6cni ca, destacando-se: ti po de aqüifero, côracterîsti
cas dos fl uxos, Posi ção do nível estãti co r gFâu de vul nerabi I i da
de aos agentes potenciais ou efetivos de contaminação e/ou por ui
Çã0, recursos técnicos (perfuraçã0, bombeamento) e financeiros.

Uma vez defjnido o sistema de captaçã0,
ro de poços necessãrios para atendimento da vazão do
ge0metri a das bateri as, a di stânci a adequada entre
pode ser obtida atravãs de uma anãlise de soluções
em que se comparam os incrementos de custos de bombeamento do,3
de ãgua ' engendrados pel as i nterferônci as, com as reduções de
custos'de implantação das adutoras de reunião e rede elêtrica
c0rrespondentes. A sol ução õtima é defini da pe'l o ponto de val or
mínimo das funções de custos. para efejto de cãlcu1o, os custos
de bombeamento e adução são referidos em termos de r3.

Na Fi gura I 8 apresenta-S€, de forma general i zada, o
c0mportamento das funções correspondentes. vale ressal tar que
a distânc'ia õtima depende fundamentalmente da concepção e dimen
s i onamen to do s i s tema de captação .

A avaliaçäo do nivel dinâmico dos
respecti vos i ncrementos de rebai xamento ,devi
ci as ,podem ser aval i adas atravãs dos métodos
dos por THEIS (1935),FERRIS et a.t ii (1962),
(ì970), em função Cc t.ipo de aqüífero captad

-124-

Adequar recursos e mei os materi ai s a- um rítmo razoãvel
de impl antação ã taref a QUê, a par de ser ,teori camente di f ic.i I ,
na prãti ca encontra õbi ces de natureza vari ada: pol iti cos, so
c'iais e técnicos. Assim, a concepção dos sistemas de abastecimen
to deverã ser adequada ãs caracteristi cas do mananci al .

isto ã, o núme

projeto e a

as captações
a I ternati vas

No caso de abastecimento urbano, a so1 ução
nal consiste em distribu'i r os poços em baterias.

Consi derando que o aqtlífero Botucatu se encontra natu
ral mente bem protegi do de possîvei s contami nações I ocai s, as cap
tações poderão ser I ocadas dentro do pr6pri o espaço fís i co ,r¡u
no. 0 sistema de abastecimento púultco passaria a ser constituí
do por um conjunto de anéis, cada um dos quais devendo ser dimen

p

d

oÇ,rS projetados e

ci as interferên
clãssicos preconize
ANTUSH (ì964),WALT0NH

0

mais racio
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s i onado com base nas condi ções de a tendi mento econômi co õti mo
das bateri as . Tendo em vi s ta ai nda a grande potenci al i dade dos
poços que captem o aqüifero Botucatu, nâ maiori a dos centros ur
banos da ãrea,um anér pode ser abastecido por apenas um ou
doi s poços .

Quando a comunidade ã ser abastecida comportar mais
de um anEl , estes poderão ser i nter'l i gados , com vistas a propi ci ar
uma manutenção mais confortãvel e maior segurança na operação do
s i s tema. Tambãm por medi da de segurança, todo s i stema de abas te
cimento púUlico deve comportar mais de um poÇ0, os quais deverão
ser submetidos a um regime de bombeamento que garanta o seu frn
cionamento,concomitante ou al ternado, sem ocasionar desperdício
de recursos hídrj cos , como soe acontecer.

Na Fi gura r 9 apresenta-se um esquema do si stema ade
quado ãs condi ções h i drogeol 6gi cas da ãrea, mormente do s i stema
aqllifero Botucatu. No caso dos aqüiferos 'l ivres, atenção espg
ci al deverá ser dada aos aspectos de vul nerabi I i dade aos agentes
de contaminação e/ou pol ui ção.

E - IEBSPECTIVéS DE USO DAS ÃGUAS SUBTERRÂNTES

Hã faìta de dados sobre as fontes de abastecimento e
c0nsumo atual de ãgua das comunidades da ãrea, o que impossibi.li
ta a aval i ação do consumo efeti vo das ãguas subterrâneas, seja

"per capi ta" , seja por cl asse de consumi dor, seja por muni cipi o.
Estudos,a nível de reconhecimento,foram ou estão sendo realiza
dos peì a mai ori a dos tstados que fazem parte da ãrea. 0s resur
tados são apresentados na forma de relatõrios t6cnicos de ,ro
restri to dos õrgãos contratantes e constam fundamentalmente de
um di agnõsti co das condi ções atuai s do abas teci mento públ i co e
de um p'lano diretor,para corrigir distorções ou sanar deficiên
cias atã o ano 2.000.

Para superar esta
demanda total, baseadas em

di fi cul dade, foram fei tas previ sões da

es ti mati vas de cresci mento de popul a
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ção e de consumo "per capita', . Ass.im, admitiu-se uma popuìação
de projeto (20 anos) equìvalente ao dobro da atual, ou seja, B0
mi l hões e uma taxa "per capì ta " de 300 r /habi tante/di a. Nessas
condições, as demandas são avariadas em oìto bilhões de n3Tanos,ou
seja, apenas um dõc.imo das res e rvas e x p ì o r ã v e i s , e s t i m a d a s nas
condi ções maìs pess imjstas.

Por outro 'l aCo, os custos de produção do m3 de ãgua,
atravãs de poços de 1.500 m de profundi dade, para um niver dinã
mi co de .I00 m, ao ca bo de 2O anos, ati nge apenas cincoenta centa
vos. A vazão correspondente expì orada por poço (SOO m3/n ) seria
sufj ciente pa ra abas tecer uma popul ação de 40.000 pessoas, a uma
taxa "pen capita" de 300 l / h a b i t a n t e s / d ì a . Ass.i nal e-se ainda
que, atualmente'o número de cjdades deste porte não at.inge uma
dúzi a.

Portanto, sua uti I ì dade para abastecimento pûbi i co po
derã ser auferi da através de seu conheci mento e da apr i cação de
técnicas de captação e de ge s tão dos sjstemas,que vì sem a obten
ção da mãxima produti v.í dade po" nr3 di sponível de ãgua,

0utro uso potenciaì,de grande al cance econômi co e so
cial das ãguas s ub te rrâneas da Bacia do pa ran á ê representado pe
los abundan tes vol umes de ãguas quentes, temperaturas entne 50 e

l20o c, armazenadas nos dominios mais profundos dos sistemas aqüi
feros Botucatu, Palermo-Rio Bonito e Furnas.

A exp'l oração deste ti po de manancìal, di to de baixa
temperatuna,tem um desenvolvimento muito recente. Dentre as
s uas ap1ì cações de maior al cance soci al e econômi co, destacam-se:
aquec inento de cas as, al i mentação de s i s temas de ar condicìonado,
desenvolvjmento de centros delazer (piscìnas, duchas), hot6is, nas
culturas de estufa e a lguns tipos de i ndús tri as. No Japão in
c'l ui -se o uso em pìscicultura. A uti ì ì zação para aquecjmento
de casas, na õpoca de fri o, e de refri geraçã0, no período de caì or,
é sobretudo desenvolvida no Japão, Rússia e Hungri a e, em peque
na escal a, na Fnança, Estados Un ì dos, Austrãl ja, Nova Zelândja
e Amãri ca Central .

0 uso da energì a geote rma l na refrigeração õ baseado



no processo que uti I i za ãgua como refrescante e uma sol ução de

brometo de I iti o' como fl uido absorvente de bai xa temperatura. Co

mo nos demais sistemas convencionais, a ãgua 6 vaporizada e para
isso extrai calor do me'io ambiente. Nesta formaro refrescante é

absorv'ido pela so'l ução de brometo de 'l itio de baixa temperatura.
Mediante um aquecimento (neste caso proporcionado pela fonte geo

termal ) separa-se o absorvente da ãgua e esta, novamente na sua
fo rma t iqui da , recomeça o ci cl o .

A ut
uma economia d
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tais sistemas proporcionaram ã Rússia
de toneladas de combustivel no ano

Neste parti cul ar, as nossas condições são bastante favo
rãveis. Com efeito, conta-se com extensos reservatórios que são
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recarregados,na tural mente,através
ri cas nas zonas de afl oramento.

0

e

feros superpostos,sendo que o primeiro contém ãgua doce e,os ou

tros doi s ãguas fortemente mi neral i zadas. Nesses termos, pode-
-se expìorar o Botucatu, seja para uso mú'l tiplo, 'isto 6, refrige
ração-aquecimento, lazer e abastecimento público, por exemplo,se
ia reservã-'l o para o abastecimento púb1 ì co e uti I i zar apenas os

dois outros como fonte geotermal.

As reservas, embora mui to i mportantes , poderão receber
uma recarga adi ci onal medi ante a i njeção das ãguas usadas, mor

mente quando se tratar da exploração dos sistemas aqtlíferos mais

sa'li ni zados, conforme 'i I ustra-se na Fi gura 20. Esta sol ução
resol veri a os probl emas decorrentes do rejei to das ãguas usadas,
pelos rios ou outros exutõrios naturais.

tos são de apenas doze centavos
rias produzidas, contra US$ 2,4

de

custos dos equipamentos são

197?) . Na Hungri a, conforme
r, os custos para aquecimento

t
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da i nf i'l tração de ãgua s

Di spõe-se de trâs s'i stemas aqllí

Em termos de captaçã0, as características dos

me te6
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não di ferem mui to daquel as exi gi das para as captações que abas te
cem o saneamento púul i co,jã defi ni das ao I ongo desta anãl i se.

A expl oração destes recursos geotermai s poderã I i vrar
do frio' as mais importantes cidades interioranas do Paranã, San

ta catarina e Rio Grande do Sul, e proporcionar um grande refor
ço dos potencì ai s turis ti cos da regi ã0, dentre outros benefîc'i os .

Sua uti I i dade somente poderã ser auferi da medi ante a

aplicação de técnicas e medidas que visem a obtenção do mãx.imo

de benefício por 13 de ãgua explorado e sem perder de vista as
condições de uso e conservação dos recursos.

-13t-
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A anãl i se desenvol vi da servi u para evi denciar os
tos fundamentai s das condi ções h i drogeot õgi cas da Baci a dc
nã e delinear as perspectivas de uti'l ização mais racional
seus recursos hidri cos s ubterrãneos .

Tendo-se adotado, s i s temati camente , grande margem de
segurança nos cãl cul os , as reservas aval i a das podem ser encara
das como ordens de grandeza pessim'i stas. Não obstante, observa-
-se que os recursos explorãveis são cerca de vinte vezes superio
res à demanda da popuì ação atual (40 mi I hões ) , cons.i derada a ta
xa "per capi ta" de 300 l i tros/habi tante/di a.

Ressal te-s€, ai nda, que tai s potenci al i dades não são
valores numãricos constantes, pois, podem variar em função da
evolução dos meiìs t6cnicos e financejros de exploração, das in-
fluências
mi cas dos

mento de

De pri mei ra i mportânci a, em termos de vol ume das reser
vas, destaca-se o sistema aqllífero Botucatu. Esse mananc'ial ocor
re virtuaìmente sobre todo o domínio da Bacia Geotógica do Para-
nã. Ao contrãri o do aqüîfero Bauru, consti tui um si stema confi
nado por excel ênci a. Nos restri tos domini os afl orantes, as pro
bl emãti cas de uso e conservação são semel hantes ãque'l as del i nea
das para o sistema Bauru.

0 s'i stema aqlli fero Botucatu mergul ha em di reção ao cen
tro da bacia, subjacente aos derrames de basaltos da Formação Ser
ra Geral. se essa situação lhe propicia,de um lado, uma excelen
te proteção contra os ri scos de pol ui ção, engendra, do outro I a
do, grande aumento dos custos de captação. As possibilidades de

expl oração tornam-se rapi damente proi bi ti vas para os uti'l i zado-
res em geraì, na medida que se caminha para o centro da bacia.
Ademais, as suas vazões potenciais são de tal forma importantes
que se torna 'i mpresci ndível a execução de poços conveni entemente
proietados e que vi sem uma mãxi ma efi ci ênci a t6cni ca e econõmi ca.
Esse 6, al i ãs , o objeti vo pri nci pat dos uti I i zadores de poços
nos países mai s ri cos e desenvo'lvi dos , onde não ã concebîve'l des

sobre os componentes do bal arÇo, das condi ções econõ
projetos e da necessi dade de se garanti r o desenvol vi

um contexto ecol6gico mais ou menos equil ibrado.
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perdiçar recursos hîdricos ou financeiros.
Ao nível atual do abas tecimento públ i co, o grande a.l-cance sociaì e econômico resìde no fato de ser possíver, através de um ou dois poços, atender a demanda dos mais;;r;.r.;;;;

complexos sócio-e.on6micos em desenvoìvimento. por outro lado,o pl ano de execução cla al ternati va referente ãs ãguas s ubterrâneas sendo mai s faci lnlente adaptãvel , no espaço e no tempo, àevoìução da demanda, propicia um parceìanento dos investimentos.
considerando-se ,ai nda, que o aqüífero Botucatu ocorre, vi rtual mentê, sobre toco o domírio da Bacia do paranã e encontra_s; ,'";;ralmente bem protegido dos riscos de poluição, as suas-- ã;;;;podem ser captadas onde se fazem necessãri as , saì vo I i mi ta
çoes locais e oiasionais inrpostas pela topografia.

Quanto aos aspectos de quar i dade, vare destacar queas suas ãguas são adequadas ao consumo humano e usos industriais em gera1, recomendando-se tão somente r¡ma croração, tendo em vista garantir a quaridade hig.iênica ao rongo da rede dedi s tri bui çã0.

Em termos de custo, veri fi ca_se guB, mesmo nas condi
ções mai s desfavorãvei s , o valor monetãri o mã¿io do ;;;, 

-.¡r;
co produzido ê inferior a um cruzeìro. portanto, sua utiti¿a¿ã,para abastecimento, em gera.l , poderã ser auferida através deseu conhecimento e da apricação de técnicas de captação e degestão o:t recursos que visem a obtenção da mãxima produti vi dade por m" de ãgua disponîvel.

0utro uso potenci al de grande al cance econõmì co e social das ãguas do sistema Botucatu 6 representado pe.ros grandes
volumes de ãguas quentes,com temperaturas entre 50 e l20o c; ;;;;
zenados nos dominios mais profundos da bacia. A exploração desse tipo de recurso geotermal, dito de baixa temperatura, tem umdesenvol vi mento mui to recente. Desti na_se, fundamental mente,ao
aquecimento e/ou refri geração de casas , desenvor vimento de curturas de estufa, pisciculturas e centros de lazer.

A expl oração desses recursos geotermai s poderã I i vrardc frio as mais importantes cidades interioranas da ãrea e pro
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porci onar um grande reforço dos seus potenci a'i s turis ti cos. Nes
se particular, va'le destacar a condição excepcionalmente favorã
ve'l, tendo em vista a existôncia de mais dois aqüíferos sotopos
tos, com ãguas fortemente mi ner.aj i zadas e mai s quentes. Nesses
termos,poder-se-i a expr orar o aqrJîfero Botucatu para uso múr tiplo, ou reservã-lo para o abastecimento púulico e utilizar o,
aqüíferos Palermo-Rio Bonito e Furnas como fontes geotermais. As
reservas ' embora mui to i mportantes , poderão receber uma recarga
adi ci onal medi ante a i njeção das ãguas usadas. Essa sor ução re
sol veri a os probl emas rel ati vos ao rejei to das ãguas al tamente
mi neral i zadas através dos ri os ou outros exutóri os naturai s.

0 aqüîfèro Bauru, muito enibora ocupe rnenos de um terço
da ãrea, parti ci pa ccm perto da metade dos recursos expì orãvei s.
Essa condição adv6m do fato de ser um sistema livre, local e
ocasionalmente freático e submetido a uma abundante recarga. E,
p0r conseguì nte, um aqllifero de fãci I acesso ãs di ferentes cì a:
ses de ut'i lizadores. contudo, essa condição de ocorrôncia rai
c0m que o mananci al nele acumulado seja potenci al mente mui to vul
nerável aos agentes po'luidores. 0s riscos são iminentes, face uã
grande surto de desenvoJ vjmento agro-industrial que experirnenta
a região.

Ao níve'l das explorações, ressal ta-se a necessi dade de
um grande esfoFÇ0, tendo em vista mer horar a qual idade t6cnica
dos poços . As ba'i xas vazões obti das ref I etem, sem sombra de clú
vida, as suas pãssimas quaìidades construtivas e operacionais.
Ademai s, os poços mal construîdcs ou uti l.i zados de forma pouco
adequada transformam-se em focos de contam'i nação do mananci al ex
p'l orado. Por tudo isso, urge que sejam esturjados os meios de
proteção da qua'l idade das ãguas do s'i stema aqllifero Bauru. Esse
ti po de abordagem deve comportar três partes fundamentai s : i den
ti fi cação dos ri scos de pol u'i ção; formal i zação e quanti fi cação
dos mecani smos de propacação e ternpo de resi dênci a; e er aboração
de model os prospect'i vos das condi ções de proteção da qual i dade
das ãguas subterrãneas em parti cul ar e dos recursos hídr.i cos em
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geral ' As ãguas subterrâneas do sistema aqllífero Bauru consti
tuemr sêm sombra de dúvida, o manancjal de maior alcance social
e econômi co ' porque se encontra rel ati vamente ao al cance dos
meios financeiros e técnicos da grande maioria dos utilizadores.

Infel i zmente,toda abordagem que enfati za a necessì dade
de adoção de medidas que visen o uso e a proteção da qualidade
desses recursos nídricos subterrâneos esbarra na hipocondríaca
preocupação sobre os gas tos clecorrentes . Ni ngu6m parece se pres
cupar ' entretanto ' com os benefíc'i os que as medi das preventi vas
poderão proporci onar, mormente tendo-se em conta a i mprati cabi
I i dade de qua'l quer medi da corret.i va.

De menor importância, do ponto de vista do potenciar
de expl oraçã0, âPârecem as zonas aqtlíferas dos basal tos da For
mação serra Geral. As condições gerais de ocorrôncia das águas
subterrâneas são de aqtlífero I i vre, mai s ou menos i ndependentes
e de pequena capaci dade de acumuì ação.

Nos aqtlíferos cras Formações Furnas, par €Fmo, s Ri o Bonito, passagens arenosas da Fornração Estrada Nova e clemais seqUel
ci as predomi nantemente pe'l íti cas , as condições de ocorrência de
ãguas de me'lhor qualidade ficam restritas ãs zonas de afloramen
to. com efeito, as exprorações tornam-se rapidamente proibiti
vas devi do ãs grandes profundi dades a que são projetadas, na me
dida que se caminha para o centro cra bacia. Ademais, as condi
ções de circulação fazem com que as ãguas se apresentem muito
salinizadas.

Ao nivel dos projetos, somente a uti I i zação de tãcni

-ì 36-

cas adequadas de

ca possi bi I i tarão
de hipõteses de

forma i ntegrada.
defi ni ção de uma

cursos.

exploração e de instrumentos de anã'l ise ..onôri
aval i ações rnai s preci sas e a def i nição da guru

utilização dos potenciais hidricos da região de
As decisões a tomar dependerão,forçosamente,da

politica que vise o uso e a conservação dos re

uma concepção c'lãssica desses problemas consiste
dizer: elaboremos as normas. Esse procedimento gera um ciclo
cioso, pois uma norma não 6 um dado, mas,urna conseqüência.

em
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elaboração de uma norma deve se destinar a satisfazer objetivos
previamente definidos por uma politica, cujo único objeti vo deverã ser: assegurar recursos , em quanti dade, qual i dade e custo ne
cessãrios ao desenvolvimento harmônico da estrutura sõcio-econô
mi ca vi s ada.

A metodol ogì a

aval i ações aproxi madas e

era a nossa ambi ção.

0 papeì dos

i usto eqtli I íbri o entre
cer as linhas de ação

utilizada oferece, em escala regional,
comparãveis dos problemas reais, que

Possa este trabar ho r hes ser rea'rmente úti i .

pì ani fi cadores cons i ste em encontrar o

as di versas sol uções possiveis, estabe.le
e defini r as ordens de prioridade.
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