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I.4.2. Recursos hídricos subterrâneos

O diagnóstico dos recursos hídricos subterrâneos foi efetuado através da
caracterização das principais unidades aqüíferas do Pontal do Paranapanema
(aqüíferos ou sistemas aqüíferos Botucatu, Serra Geral, Caiuá, Bauru e Cenozóico)
e da sistematização das informações existentes sobre poços tubulares. Também são
apresentados dados sobre outorga de poços.

O Caiuá, por suas boas/ótimas vazões e o Bauru por sua ampla extensão
(quase 2/3 do total) e pelas boas vazões, ambos de fácil acesso em suas áreas de
afloramento, constituem as principais unidades do Pontal do Paranapanema. O
Botucatu, confinado e com excelentes vazões, constitui boa alternativa nas regiões
onde não apresenta problemas com excesso de concentração de fluoreto, entretanto
geralmente exige a perfuração de poços com mais de 1.000m de profundidade, de
custo muito elevado.

I.4.2.1. Introdução às águas subterrâneas

De toda água existente na Terra, 97,2% é salgada e apenas 2,8% é doce.
Deste percentual, cerca de 76,4% aparece na forma de gelo (inviável de ser
explorada economicamente), 21,8% corresponde às águas subterrâneas e apenas
0,4% a águas superficiais (rios, riachos, lagos etc.), o que demonstra que as águas
subterrâneas constituem o maior manancial de água doce à disposição do homem,
cerca de 98,1% do total acessível (modificado de Fetter, 1994 in Silva et al., 1998).

Em termos de uso e proteção, as diferenças fundamentais entre os
mananciais de superfície e os subterrâneos são que estes acham-se melhor
protegidos dos riscos de poluição, não sofrem processos de assoreamento e,
proporcionalmente ao total, não perdem grandes volumes de água por evaporação.
Em contrapartida, as águas subterrâneas fluem a velocidades muito baixas,
enquanto que nos rios movem-se rapidamente, da ordem de metros por segundo.
Desta forma, as alterações de regime de fluxo e/ou deterioração de sua qualidade
tornam-se praticamente irreversíveis a curto e médio prazo.

As superfícies piezométricas submetidas somente aos processos naturais do
ciclo hidrológico (Figura I.4.2.a) oscilam sazonalmente, ascendendo em períodos de
chuva, ou imediatamente após, e rebaixando nos períodos de estiagem. A atuação
antrópica, alterando quaisquer dos estágios do ciclo natural, seja por acréscimo de
água ao sistema, seja pelo truncamento do movimento natural das águas, ou pela
introdução de novos componentes ao meio, poderá ocasionar danos para o meio
ambiente onde se insere o aqüífero freático (Silva et al., op. cit.).

Nos últimos anos, a grande expansão das atividades antrópicas, nas áreas
rurais e urbanas, tem provocado a poluição dos sistemas aqüíferos, sobretudo
através dos lixões, aterros industriais, armazenamento, manuseio e descarte
inadequados de produtos químicos, efluentes e resíduos, incluindo o uso
indiscriminado de agrotóxicos e fertilizantes (CETESB, 1997).
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Figura I.4.2.a. Ciclo hidrológico (modificado de Johnson, 1972 in Silva et al., 1998).

I.4.2.2. Características das principais unidades aqüíferas

A seguir, são apresentadas as características das principais unidades
aqüíferas presentes no Pontal do Paranapanema, através de dados disponíveis na
literatura. Em termos de afloramento dessas unidades, cerca de 4,3% correspondem
ao sistema aqüífero Serra Geral, 28,7% ao Caiuá, 64,9% ao Bauru e 2,1% ao
Cenozóico (dados estimados e apresentados no capítulo I.2.1 – Quadro I.2.1.a
deste relatório).

I.4.2.1.1. Sistema aqüífero Serra Geral

O pacote de derrames basálticos da Formação Serra Geral constitui a
camada confinante regional do sistema aqüífero Botucatu. Podem apresentar
condições aqüíferas em função das descontinuidades engendradas pelas juntas de
solifluxão, intemperismo da superfície do derrame e/ou presença de pacotes de
arenitos interderrames, os quais se comunicam através de juntas verticais de
resfriamento.

Além disso, esforços tectônicos regionais na Bacia do Paraná afetaram toda a
seqüência sedimentar e derrames basálticos, resultando lineações importantes, ao
longo das quais ocorreram movimentos diferenciais verticais, sobretudo intensos a
partir do Jurássico Superior (Almeida, 1981).

O sistema aqüífero Serra Geral é explotado, atualmente, por cerca de 1.300
poços tubulares no Estado de São Paulo, a maioria com profundidade de 100 a 150
m, com vazões variáveis, sendo que os poços situados junto a lineamentos
estruturais ou fraturas, apresentam vazões de 10 a 100 m3/h.

No Pontal do Paranapanema, o sistema aqüífero Serra Geral aflora em pouco
menos de 5% de sua extensão, mas constitui importante fonte de água para usos
diversos na região sudeste da UGRHI - 22.
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I.4.2.1.2. Sistema aqüífero Botucatu

Características gerais

O sistema aqüífero Botucatu é o principal reservatório de água subterrânea do
Estado de São Paulo. Em toda a sua área aflorante e na região onde ocorre
confinado pelos derrames de basaltos da Formação Serra Geral, é constituído de
arenitos eólicos e fluviais bem selecionados, com espessura média de 300 m;
mergulha, no Estado de São Paulo, para noroeste sob os basaltos e atinge
profundidades de até 1.500 m. O confinamento do sistema aqüífero Botucatu
caracteriza condição de artesianismo, isto é, com superfície piezométrica acima do
topo do aqüífero, em 90% da área (Campos, 1993).

Atualmente é explotado por cerca de 1.000 poços tubulares em todo o
Estado, a maioria localizada na área aflorante e na porção adjacente, fora da área
do Pontal do Paranapanema, onde as espessuras dos basaltos confinantes são
menores. Existem dezenas de poços com profundidades superiores a 1.000 metros,
alguns deles no Pontal do Paranapanema, cujas vazões variam até 200 m3/h.

Mais recentemente, tem sido empregada a denominação "aqüífero gigante do
Mercosul" ou sistema aqüífero Guarani, ao sistema aqüífero Botucatu, abrangendo
toda sua extensão pelo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai (Araújo et al., 1995).

A Foto I.4.2.a traz um exemplo de poço tubular no sistema aqüífero Botucatu.

Foto I.4.2.a. Poço tubular profundo que capta água do aqüífero Botucatu
(confinado), localizado em Presidente Prudente, UGRHI - 22. Foto: Oswaldo Y.
Iwasa.
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Características hidrodinâmicas e geométricas

Silva (1983) e Campos (1993), estudando o sistema aqüífero Botucatu no
Estado de São Paulo, apresentaram as seguintes características de sua geometria e
do comportamento hidráulico:

•  As permeabilidades aparentes são da ordem de 0,2 a 4,0 m/d na porção livre,
e de 0,5 a 4,6 m/d na porção confinada.

•  A Figura I.4.2.b mostra a configuração do contorno estrutural do topo do
sistema aqüífero Botucatu, cujas altitudes da ordem de 600 m à leste, na
borda da bacia, vão declinando gradualmente rumo à calha do rio Paraná até
valores de – 600 m, ao longo do eixo do vale do rio Tietê. A partir daí, a
topografia torna-se mais acidentada: com o aumento gradual das altitudes no
sentido noroeste até cotas de – 400 m, contrapõem-se as depressões de
Fernandópolis, com – 900 m, e do Pontal do Paranapanema, com – 1.500 m.

Figura I.4.2.b. Mapa de contorno estrutural do topo da Fm. Botucatu (Silva, 1983).

•  O gradiente regional médio desta superfície é da ordem de 6m/km, sendo que
próximo aos alinhamentos estruturais do Tietê, Paranapanema e do alto
estrutural de Piratininga, junto à borda leste da bacia, observam-se gradientes
de até 30m/km.

•  O mapa de isópacas das formações Botucatu e Pirambóia (Figura I.4.2.c)
apresenta a variação espacial da espessura do sistema aqüífero Botucatu. A
partir das bordas da bacia, a norte e a leste, e da região elevada do arco de
Ponta Grossa, a sul, onde as espessuras são da ordem de 100 m, o
espessamento do sistema aqüífero acentua-se, convergindo para a região do
Baixo Tietê, até ultrapassar 400 m. Forma-se aí um “embaciamento” elipsoidal
em calha aberta para noroeste, rumo ao Estado de Mato Grosso do Sul. Este
comportamento geral é perturbado por uma anomalia estrutural positiva na
região de Piratininga, onde o adelgaçamento das camadas provoca,
localmente, o seu desaparecimento. Na porção confinada, a espessura
saturada do sistema aqüífero varia entre 200 e 400 m. Verifica-se que os
alinhamentos estruturais do Tietê e Paranapanema, que influenciam o
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contorno estrutural do topo da Formação Botucatu, não afetam a configuração
das espessuras do sistema aqüífero.

Figura I.4.2.c. Mapa de isópacas das Formações Botucatu e Pirambóia (Silva,
1983).

•  Os sentidos de fluxo das águas do sistema aqüífero são leste-oeste, a partir
da porção livre e nordeste-sudoeste a partir do limite norte do Estado (rio
Grande). Estas direções e sentidos confluem para uma resultante regional
nordeste-sudoeste que acompanha o fluxo preferencial no eixo central da
Bacia do Paraná em direção a suas áreas de descarga ao sul da bacia.

•  No extremo oeste do Estado e nos vales situados topograficamente em cotas
inferiores a 450 m, aproximadamente, as cotas dos níveis d’água estão em
altitudes superiores às do terreno, constituindo um domínio de surgência. No
restante da área de confinamento, o artesianismo não é surgente (Figura
I.4.2.d).

•  Estas condições de cargas hidráulicas engendram zonas onde o nível d’água
do Botucatu está acima do nível d’água dos sistemas aqüíferos Bauru e Serra
Geral, favorecendo fluxos verticais ascendentes. Estas zonas situam-se
aproximadamente a oeste da isolinha 450 m, no domínio da área de
artesianismo surgente. A leste desta linha, os níveis d’água destes dois
sistemas aqüíferos são mais elevados que os do Botucatu, favorecendo um
fluxo vertical no sentido descendente.

A condutividade hidráulica do sistema aqüífero Botucatu, determinada pelos
testes de formação nos poços de prospecção de petróleo, tem valores entre K = 10-3

cm/s (0,864m/dia) e 10-4 cm/s (0,086m/dia), e porosidade total entre 16 e 24%
(Rebouças, 1976).

Uma meia centena de testes de bombeamento de poços, interpretados pelos
métodos de Theis/Jacob, indica valores de condutividade hidráulica K = 10-2 cm/s
(8,64 m/dia) para a Formação Botucatu propriamente dita, e de K = 10-3 cm/s
(0,864m/dia) para os sedimentos fluviais da Formação Pirambóia e correlatas. Os
coeficientes de porosidade efetiva variam entre Sy = 10 e 20% nos seus domínios
em condições de aqüífero livre, enquanto os coeficientes de armazenamento variam
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entre S = 10-3 e 10-6, aumentando o nível de confinamento (Teissedre & Barner,
1981).

Figura I.4.2.d. Mapa da superfície potenciométrica do sistema do aqüífero Botucatu
(Silva, 1983).

Mapas e dados mais recentes, ao nível regional, estão sendo confeccionados,
notadamente por equipes de pesquisa da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e
UNISINOS (Prof. Dr. Heraldo Campos).

Reservas permanentes e reguladoras

A avaliação das reservas permanentes e reguladoras dos sistemas aqüíferos
é de fundamental importância ao bom desempenho das tarefas de planejamento
e/ou gerenciamento das condições de uso e proteção das águas subterrâneas.
Assim, enquanto as reservas permanentes indicam a magnitude dos estoques de
água dos aqüíferos, as reservas reguladoras sinalizam as suas condições de
recarga (Rebouças, 1994).

Os aqüíferos livres têm, em geral, reservas permanentes relativamente
modestas, mas renováveis na escala de tempo da existência humana e/ou de seus
projetos. Por outro lado, os aqüíferos confinados caracterizam-se por encerrarem
grandes estoques, porém com realimentação que não se reflete na escala de tempo
da existência humana ou de vida útil de seus projetos. Portanto, os aqüíferos
poderão proporcionar, ao mesmo tempo, estoques e fluxos, cujo alcance social e/ou
econômico vai depender da capacidade de geri-los em benefício da coletividade e
do ecossistema em geral.

Pelos dados disponíveis, as reservas permanentes do sistema aqüífero
Botucatu são da ordem de 48.000 km3. A recarga total está estimada em
166km3/ano (Rebouças, 1976). Estes números evidenciam o alto potencial do
Botucatu como recurso hídrico para o Pontal do Paranapanema, tanto pelas
reservas disponíveis, quanto pelas vazões possíveis de serem explotadas, de até
cerca de 600m3/h. Entretanto, há de se considerar que um poço tubular com mais de
1.000m de profundidade, construído sob a orientação de normas técnicas
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adequadas, pode custar, fora a manutenção, mais de US$1.000.000,00, valor
inviável para a grande maioria dos usuários proprietários da bacia.

I.4.2.1.3. Aqüífero Caiuá

O aqüífero Caiuá é formado de arenitos limpos, bem selecionados, possuindo
elevado potencial hídrico, com vazões de poços variando de 100 a 200 m3/h,
dependendo da espessura saturada, que é em média, 80 m. As permeabilidades
aparentes variam de 0,1 a 2 m/d (Campos, 1987 e 1993). Tais dados revelam que o
aqüífero Caiuá apresenta melhores características explotáveis que o sistema
aqüífero Bauru. Sua limitação é a pequena área (e volume), sobretudo aflorante.

I.4.2.2.4. Sistema aqüífero Bauru

Características gerais

Segundo Campos (1993), o sistema aqüífero Bauru é constituído de arenitos
finos e mal selecionados na base (Formações Santo Anastácio e Adamantina), e de
arenitos argilosos e calcíferos no topo (Formação Marília). É uma unidade
hidrogeológica de extensão regional, contínua, livre a semi-confinada, com
espessura média de 100 m, mas que pode chegar aos 250 m.

Segundo Campos (op. cit.), é explotado por cerca de 4.500 poços tubulares
em todo o Estado, utilizados basicamente para o abastecimento público. Estimativas
mais recentes (Barcha, 1992, por exemplo, aponta a existência de mais de 3.500
poços tubulares no Bauru, somente na região de São José do Rio Preto) mostram
números bem maiores.

No Pontal do Paranapanema, por aflorar em 2/3 de sua extensão, constitui
excelente fonte de recursos hídricos para a região, sendo amplamente solicitado
devido à sua fácil captação, com poços relativamente rasos (DAEE, 1979).

A Foto I.4.2.b traz um exemplo de poço tubular no sistema aqüífero Bauru.

Foto I.4.2.b. Poço tubular que capta água do sistema aqüífero Bauru (livre),
localizado ao lado de reservatório, em Narandiba, UGRHI - 22. Foto: Carlos F. de
Castro Alves.
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Características hidrodinâmicas e geométricas

Segundo Campos (1993) há um zoneamento do potencial explorável por
poços no Bauru: a faixa de vazão explorável entre 5 e 20 m3/h é predominante em
área; faixas de 20 a 30 m3/h e de 30 a 50 m3/h ocorrem em áreas menores, em
porções onde a parte inferior do pacote sedimentar tem espessura da ordem de 100
metros. As permeabilidades aparentes variam de 0,05 a 1,0 m/dia.

Rocha et al. (1982), estudando o comportamento hidráulico do sistema do
aqüífero Bauru a partir de análise de tendência, verificaram que os valores de
permeabilidade média aparente (Figura I.4.2.e) variam de 0,1 a 1,0 m/dia. O
intervalo de 0,1 a 0,3 m/dia é predominante em área, abrangendo o domínio da
Formação Adamantina. Valores entre 0,3 e 1,0 m/dia estão distribuídos nas
formações Santo Anastácio, Caiuá e parte inferior da Formação Adamantina a
sudeste.

Campos (1987), integrando dados do DAEE, observou que o pacote de
sedimentos cretácicos que constituem o sistema aqüífero Bauru comporta-se como
um aqüífero livre por toda a sua extensão e está assentado sobre um substrato
formado pelos derrames basálticos da Formação Serra Geral, que é bastante
irregular, resultante tanto de falhamentos como de ciclo erosivo pré-deposição
Bauru.

A Figura I.4.2.f mostra a configuração espacial do topo deste substrato
basáltico, cuja tendência geral de caimento é de leste para oeste, ou seja, da borda
para o centro da bacia. Ainda segundo Campos (1987), a espessura saturada dos
arenitos do Grupo Bauru varia, na maior parte de sua área de ocorrência, de 100 a
150 m.

Figura I.4.2.e. Distribuição da permeabilidade média aparente dos aqüíferos Bauru e
Caiuá (Rocha et al., 1982).
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Figura I.4.2.f. Mapa de isóbatas da Formação Serra Geral (Campos, 1987).

A variação da espessura saturada revela que existe um duplo controle: em
primeiro lugar, a morfologia de superfície e, em segundo, a morfologia do substrato
basáltico. O controle da topografia na possança do sistema aqüífero, ao nível
regional, dá-se da seguinte forma: transversalmente aos rios principais, na direção
NE-SW, as espessuras variam em “ondulações”, adelgaçando-se nos vales, com
valores de 50 m, e atingindo, nos espigões ou divisores de água valores da ordem
de 200 m.

Na direção WSW-ENE existe uma concordância geral de caimento de
topografia e do substrato basáltico, condicionando a variação de espessura
saturada: maiores valores, da ordem de 200 m são encontrados na área de Marília-
Pompéia (Aguapeí-Peixe), decrescendo para intervalos de 100 – 150 m em direção
à calha do rio Paraná. O controle imposto pela forma do substrato revela-se em
variações anômalas da espessura saturada do sistema aqüífero. Assim, em zonas
onde o substrato sofreu “embaciamento”, como na área entre Presidente Bernardes
e Pirapozinho (Pontal do Paranapanema), os valores de espessura são da ordem de
200 m, isto é, equivalem-se aos valores dos espigões, sendo que os desníveis
altimétricos entre uma e outra área ultrapassam os 100 m. Inversamente, existem
zonas onde o substrato apresenta-se sob a forma de alto estrutural, influindo no
adelgaçamento da espessura: é o caso da área que se estende desde o norte de
Rancharia (Médio Paranapanema) até a Usina Quatiara.

Dados sobre as reservas permanentes e reguladoras do sistema aqüífero
Bauru não se encontram disponíveis na literatura.

I.4.2.2. Aspectos hidrogeoquímicos e isotópicos

I.4.2.2.1. Sistema aqüífero Botucatu

Silva (1983), em trabalho sobre a hidroquímica e isotopia das águas
subterrâneas do sistema aqüífero Botucatu em território paulista, conclui:

•  As águas são predominantes bicarbonatadas cálcicas e cálcico-magnesianas.
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•  Os sólidos totais dissolvidos, a temperatura e o pH mostram comportamento
interdependente: a elevação de cada um é associada a elevação dos outros
dois, evidenciando um aumento progressivo da carga de sais dissolvidos na
água e sua tendência de alcalinização no fluxo subterrâneo.

•  A presença dos íons maiores nas águas do aqüífero pode ter as seguintes
origens: Na+ e K+ - feldspatos e solos; Ca2+ - águas das chuvas e/ou
dissolução dos plagioclásios e calcitas dos basaltos; Mg2+ - águas das chuvas
e piroxênios dos basaltos; HCO3

- - reação do gás carbônico do solo com a
água; Cl- - precipitação meteórica e/ou dissolução das micas (sericita e biotita)
presente em pequenas quantidades nas formações Botucatu e Pirambóia e
cloritas como minerais secundários dos basaltos; SO4

2- - águas meteóricas e
por dissolução de sulfetos encontrados em pequenas quantidades nos
basaltos.

•  Em termos regionais, as águas do aqüífero apresentam três fácies
hidrogeoquímicas transicionais.

•  Uma primeira fácies, mais a leste, situada fora da extensão do Pontal do
Paranapanema, corresponde à porção livre do aqüífero, onde predominam
águas bicarbonatadas magnesianas e cálcico-magnesianas, ácidas, com
resíduo seco inferior a 100mg/L, temperatura entre 22ºC e 25ºC.

•  Ao longo de uma faixa de 60 km de largura, a partir do contato dos
sedimentos das formações Botucatu e Pirambóia com os basaltos da
Formação Serra Geral, as águas são bicarbonatadas cálcicas e cálcico-
magnesianas. Esta área situa-se nas proximidades do extremo leste do Médio
Paranapanema, fora da área do Pontal do Paranapanema. Há um
capeamento basáltico pouco espesso e bastante fraturado, constituindo o
início do confinamento. Nesta região, há valores de resíduo seco às vezes
superior a 200mg/L, com temperaturas de até 30ºC e com aumento do pH.

•  Na parte francamente confinada, as águas apresentam temperaturas que
variam de 22,0 até 58,7ºC (Figura I.4.2.g), pH de 6,3 a 9,8 e 96% das águas
com teores salinos na faixa de 50 a 500 mg/L. As águas bicarbonatados
cálcicas (44%) e bicarbonatadas sódicas (36%) perfazem 80% dos tipos
químicos aí encontrados.

De uma forma geral, as águas do sistema aqüífero Botucatu obedecem uma
evolução hidrogeoquímica clássica dos íons cloreto e sódio acompanhados de um
enriquecimento de teor salino no sentido do oeste do Estado de São Paulo,
evoluindo no extremo sudoeste do Estado, para cloro-sulfatadas sódicas, com
temperaturas de até 63ºC, pH alcalino e resíduo seco atingindo 650 mg/L, com
aumento do íon fluoreto.

Fraga (1992), no estudo sobre a origem de fluoreto em águas subterrâneas
dos sistemas aqüíferos Botucatu e Serra Geral da Bacia do Paraná, chega às
seguintes conclusões principais:

•  As concentrações de F- (3,6 a 12 mg/L – máximo observado) estão
relacionadas às águas alcalinas do sistema aqüífero Botucatu sob condições
de grande confinamento. São águas do tipo SO4

2-, Cl- e Na+, com temperatura
variando de 28 a 52ºC (máximo constatado no Estado do Paraná).
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Figura I.4.2.g. Distribuição das isotermas do sistema aqüífero Botucatu (Silva, 1983)

•  Os teores de sólidos totais dissolvidos superiores a 1.000 mg/L são
representativos de áreas de estagnação de fluxo, decorrentes da
compartimentação que a bacia do Paraná sofreu com o soerguimento de
estruturas marginais e da área central, bem como devido a ocorrência de
múltiplas fases de injeção magmática a elas associadas.

•  As áreas potencialmente críticas à ocorrência do F- nas águas estão
diretamente relacionadas aos grandes traços da geometria da bacia
deposicional do Pirambóia. As áreas com eixos de maior subsidência, onde
há maior superposição e ocorrência de ciclos fluviais melhor individualizados
é que constituem os sítios preferenciais para a ocorrência mais acentuada
dos precipitados químicos e, consequentemente, das concentrações mais
elevadas de F- na água.

Kimmelmann e Silva et al. (1989), efetuando estudos hidroquímicos e
isotópicos, chegaram às seguintes conclusões:

•  As águas subterrâneas dos poços localizados nas zonas de afloramento ou
nas suas proximidades tem temperaturas entre 24 e 28ºC, os valores de STD
são em geral inferiores a 100 mg/L, o pH varia entre 5,0 e 8,0 e os tipos
químicos predominantes (70%) são bicarbonatada cálcica ou mista.

•  Na medida em que aumentam as condições de confinamento pelos basaltos,
verifica-se um progressivo incremento dos valores de STD, os quais já
atingem 500 mg/L, o pH torna-se francamente alcalino e a composição
química evolui para bicarbonatada sódica.

•  Nos domínios mais profundos (>700m), a composição química dominante é
do tipo sulfatada, cloro-sódica e os valores de STD são, em geral, da ordem
de 1.000 mg/L.
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•  As temperaturas das águas na boca dos poços mais profundos (700-2000m)
situam-se entre 46 e 52ºC, com gradiente geotérmico de 1ºC/35m (Teissedre
& Barner, 1981).

•  As análises isotópicas (18O, 2H) indicam possíveis mudanças climáticas
durante os diferentes períodos de recarga, assinalando sensível aumento das
temperaturas ambientais por volta dos 10.000 anos.

•  Quanto às idades, as relações 13C/14C indicam crescimento rápido na medida
em que se adentra na zona confinada, já sendo superiores a 10.000 anos a
uma centena de quilômetros de distância das zonas de afloramento nos
Estados de São Paulo e Mato Grosso. Por outro lado, parece existir uma
correlação das idades que excedem os 25.000 anos, com os tipos
sulfatada/cloro sódicas com STD da ordem de 1000 mg/L, com os maiores
teores de fluoreto e com os grandes fraturamentos que afetaram a estrutura
da bacia sedimentar. A variabilidade das idades das águas de poços, situados
relativamente em posições similares, sugerem a existência de uma acentuada
compartimentação do sistema aqüífero.

I.4.2.2.2. Sistema aqüífero Serra Geral

Segundo DAEE (1979), as águas de poços do sistema aqüífero Serra Geral
são bicarbonatadas cálcicas, algumas cálcio-magnesianas. As temperaturas das
águas variam entre 23 e 24oC.

I.4.2.2.3. Aqüífero Caiuá

Dados hidroquímicos do aqüífero Caiuá podem ser obtidos em DAEE (1979) e
Celligoi & Duarte (1998). Estes autores, analisando amostras coletadas no Estado
do Paraná classificaram as águas do aqüífero Caiuá como bicarbonatadas cálcicas
ou mistas.

I.4.2.2.4. Sistema aqüífero Bauru

Segundo DAEE (1979), as águas subterrâneas dos arenitos Bauru e Caiuá
pertencem a dois grandes grupos; a) águas fortemente bicarbonatadas, cálcicas e
cálcio-magnesianas, e b) águas fracamente bicarbonatadas, cálcio-magnesianas.
Segundo esta referência,  há ainda dois tipos secundários: águas forte e fracamente
bicarbonatadas sódicas, e águas cloro-sulfatadas cálcio-magnesianas.

Szikszay et al. (1981), estudando as fontes existentes no Grupo Bauru,
classificaram suas águas como sendo bicarbonatadas cálcicas e bicarbonatadas
sódicas.

Campos (1987), em uma tentativa de sistematização do conhecimento sobre o
comportamento hidrogeoquímico das águas subterrâneas do Grupo Bauru no
Estado de São Paulo, chegou a estas principais conclusões:

•  Em âmbito regional, no Estado de São Paulo as águas subterrâneas do
Grupo Bauru têm baixa salinidade, com valores de resíduo seco inferiores a
240 mg/L. A faixa de 100 a 200 mg/L é predominante em área. Os valores
acima de 200 mg/L são característicos dos espigões e planaltos. Nas áreas
de interflúvios do Paranapanema e na região do Pontal do Paranapanema, as
águas apresentam teores de resíduo seco abaixo de 100 mg/L.
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•  As águas subterrâneas apresentam dois tipos químicos dominantes: águas
bicarbonatadas cálcicas e águas bicarbonatadas cálcio-magnesianas. Os
estudos estatísticos revelaram que os íons HCO3

-, Ca2+ e Mg2+ são os
principais responsáveis pelo processo de enriquecimento salino das águas.

•  O domínio das águas bicarbonatadas cálcicas abrange a maior parte da área
de seu afloramento no Estado de São Paulo. Além destes grupos químicos
predominantes, foram individualizadas duas áreas principais de águas
bicarbonatadas sódicas nas regiões de Araçatuba  (Baixo Tietê) e Presidente
Prudente (Pontal do Paranapanema).

•  A composição mineralógica dos sedimentos das distintas formações do Grupo
Bauru (à exceção da Formação Caiuá) parece contribuir significativamente
para a predominância destes íons maiores: o carbonato de cálcio (calcrete) e
os argilominerais, constituintes do cimento das litofácies, devem ser as
principais fontes de enriquecimento iônico do meio aqüífero.

•  A evolução hidrogeoquímica regional das águas subterrâneas apresenta uma
tendência predominante de modificação química no sentido nordeste-
sudoeste, acompanhando a resultante dos fluxos da água subterrânea para a
confluência dos rios Paraná e Paranapanema. Águas fortemente
bicarbonatadas cálcicas passam gradativamente para águas bicarbonatadas
cálcico-magnesianas, até atingir uma zona de águas fracamente
bicarbonatadas e cloretadas sódicas.

•  Pelas características hidrogeoquímicas analisadas, o sistema aqüífero Bauru
comporta pelo menos uma divisão em duas unidades aqüíferas: o Caiuá e o
Bauru, constituído pelas formações Marília, Adamantina e Santo Anastácio.

I.4.2.3. Abastecimento dos municípios por águas subterrâneas

O Quadro I.4.2.a traz o percentual de abastecimento por águas subterrâneas,
por município do Pontal do Paranapanema.

Quadro I.4.2.a. Percentual de abastecimento por águas subterrâneas dos
municípios do Pontal do Paranapanema (CETESB, 1997).

Município % de uso público
das águas subterrâneas

Álvares Machado* 100
Anhumas 0

Caiuá 0
Estrela do Norte 100

Euclides da Cunha 0
Iepê 0

Indiana* 100
Marabá Paulista 0

Martinópolis* 0
Mirante do Paranapanema 0

Nantes 0
Narandiba 0
Piquerobi* 0
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Município % de uso público
das águas subterrâneas

Pirapozinho 100
Presidente Bernardes 0
Presidente Epitácio 0
Presidente Prudente entre 10 e 49,9

Presidente Venceslau entre 50 e 99,9
Rancharia* 100

Regente Feijó 100
Rosana 0

Sandovalina 0
Santo Anastácio 0

Taciba 0
Tarabaí 0

Teodoro Sampaio 100
Obs.: * = município com sede parcialmente contida ou somente área rural contida na UGRHI - 22.

I.4.2.4. Levantamento de poços tubulares do Pontal do Paranapanema

I.4.2.4.1. Métodos de levantamento

Com base em levantamento de dados técnico-construtivos e operacionais de
poços tubulares obtidos em órgãos públicos (DAEE, PRODESP, SABESP, CETESB
e SAAEs - Serviços Autônomos de Água), foram confeccionados três quadros com
dados hidrogeológicos do Pontal do Paranapanema: Anexos 4A, 4B e 4C (Volume
II). Estes quadros referem-se, respectivamente, a informações obtidas na SABESP -
escritório dos Jardins, em São Paulo (total de 103 poços de SABESP, 1999, Anexo
4A), a dados obtidos nos Serviços Autônomos de Água (total de 49 poços de
SABESP, 1998 e comunicação verbal, Anexo 4B), e a informações do DAEE -
Departamento de Águas e Energia Elétrica de São Paulo, sede na capital (total de
311 poços de DAEE, 1999a e DAEE & PRODESP, 1999a, Anexo 4C). Assim, optou-
se por separar estes três conjuntos de dados, pois há vários casos em que há
dúvida sobre a equivalência de informações.

Nesses levantamentos, estão disponíveis informações quanto aos seguintes
parâmetros:

•  Numeração adotada por este Relatório Técnico (1, 2, 3, ..., 415).

•  Município.

•  Unidade hidrográfica do Pontal do Paranapanema (conforme a Figura
I.4.1.a).

•  N.º poço: quando aplicada a denominação DAEE, os três primeiros
algarismos referem-se à numeração das folhas do IBGE, escala 1:50.000, e
os demais à numeração específica de cada poço do cadastro do DAEE (001,
002, 003 etc.); nos demais casos, a numeração é específica, como por
exemplo dos poços da SABESP (P1, P2 etc.).

•  Proprietário.

•  Uso: devido a não uniformidade de convenção dos dados disponíveis, foram
confeccionadas duas colunas - a primeira referindo-se a uso público ou
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privado; a segunda, a denominações mais específicas - industrial, doméstico;
urbano, rural; pecuária, lazer, irrigação etc.

•  Coordenadas UTM (km).

•  Cota (m).

•  Aqüífero ou sistema aqüífero explotado: Bauru (devido à falta de critérios
observados de não discriminação entre Aqüífero Caiuá e Sistema aqüífero
Bauru, adotou-se Bauru como denominação comum), Botucatu, Serra Geral,
Misto (mistura de água de dois aqüíferos, devido à localização das seções
filtrantes), Cenozóico e não definido.

•  Tipo de aqüífero: Livre ou confinado; jorrante; sedimentar ou misto etc.

•  Companhia perfuradora.

•  Ano de perfuração.

•  Profundidade (m).

•  Geologia simplificada.

•  Intervalos de seções filtrantes.

•  Tempo de funcionamento diário (h/dia).

•  Vazão Q (m3/h e m3/s), profundidade do nível estático (NE), profundidade do
nível dinâmico (ND) e vazão específica Q/s (m3/h). Deve-se enfatizar que tais
dados, na maior parte dos casos, referem-se às condições de explotação à
época da perfuração dos poços.

•  Existência ou não de dados hidroquímicos.

•  Existência ou não de dados sobre outorga: neste caso, foram considerados os
dados cadastrados pelo DAEE, isto é, aqueles referentes a três situações:
poços outorgados (“vencimento de portaria”, seguido da data de
vencimento), com outorga em tramitação (aguardando interessado,
aguardando definição do DAEE, aguardando inspeção ou apenas com
outorga prévia) e vencida.

•  Fonte de informação: banco de dados PRODESP; fichas técnicas consultadas
no DAEE, SABESP, SAAEs etc.

Certamente há uma quantidade bem superior de poços tubulares no Pontal do
Paranapanema, mas a maioria deles não apresenta registro nos órgãos públicos,
dificultando a realização deste levantamento.

Em mapas, os poços tubulares foram plotados nos Desenhos 8A (poços da
SABESP), 8B (poços dos SAAEs) e 8C (somente poços tubulares de usuários
privados, a partir do quadro geral obtido na PRODESP/DAEE - Anexo 4C). Esta
mesma divisão foi utilizada para a estimativa e análise de demandas (Capítulo I.4.3)
e para a soma do número total de poços da UGRHI-22.

Uma grande ressalva faz-se à localização destes poços, cujas coordenadas
freqüentemente apresentam problemas.
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I.4.2.4.2. Número de poços por município

O Quadro I.4.2.b e o Gráfico I.4.2.a a I.4.2.c trazem o número de poços
tubulares compilados por município do Pontal do Paranapanema, para cada um dos
três levantamentos. Nota-se que os municípios com maior número de poços são:
Presidente Prudente, Presidente Epitácio e Presidente Venceslau.

Quadro I.4.2.b. Número de poços por município, na bacia do Pontal do
Paranapanema.

Município
Número de poços

levantamento SABESP
(Anexo 4A, Volume II)

Número de poços
Levantamento nos
SAAEs (Anexo 4B,

Volume II)

Número de poços
Levantamento

DAEE/PRODESP (Anexo
4C, Volume II)

Álvares Machado* 0 0 0
Anhumas 2 0 2
Caiabú 0 0 2
Caiuá 0 3 2

Estrela do Norte 2 0 3
Euclides da Cunha 2 0 0

Iepê 0 7 1
Indiana* 0 6 0

Marabá Paulista 0 0 7
Martinópolis* 0 16 8

Mirante do Paranapanema 0 0 20
Nantes 0 2 0

Narandiba 0 0 3
Piquerobi* 2 0 2

Pirapozinho 16 0 3
Presidente Bernardes 12 0 1
Presidente Epitácio 0 0 41
Presidente Prudente 22 0 111

Presidente Venceslau 0 15 31
Rancharia* 0 0 0

Regente Feijó 17 0 14
Rosana 0 0 0

Sandovalina 0 0 0
Santo Anastácio 14 0 33

Taciba 5 0 3
Tarabai 2 0 2

Teodoro Sampaio 7 0 21

Número de poços
Levantamento SABESP
(Anexo 4A, Volume II)

Número de poços
levantamento nos
SAAEs (Anexo 4B,

Volume II)

Número de poços
Levantamento

DAEE/PRODESP (Anexo
4C, Volume II)

Total

103 49 311
Obs.: * = município com sede parcialmente contida ou somente área rural contida na UGRHI - 22.

Quanto ao uso (público x privado), o Quadro I.4.2.c e os Gráficos I.4.2.d e
I.4.2.e trazem os dados por município, para os poços DAEE/PRODESP, onde se
observa certa equivalência entre poços públicos (total de 138, ou seja, 48,42%) e
privados (total de 147, isto é, 51,58%).
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Gráfico I.4.2.a. Número de poços tubulares por município do Pontal do Paranapanema (SABESP, 1999a). Obs.: * = município com
sede parcialmente contida ou somente área rural contida na UGRHI - 22.
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Gráfico I.4.2.b. Número de poços tubulares por município do Pontal do Paranapanema (base de dados: SAAEs). Obs.: * = município
com sede parcialmente contida ou somente área rural contida na UGRHI - 22.
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Gráfico I.4.2.c. Número de poços tubulares por município do Pontal do Paranapanema (base de dados: DAEE, 1999a e DAEE &
PRODESP, 1999a). Obs.: * = município com sede parcialmente contida ou somente área rural contida na UGRHI - 22.
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Quadro I.4.2.c. Usuários de poços tubulares (públicos x privados) por município do
Pontal do Paranapanema (base de dados: DAEE, 1999a, DAEE & PRODESP,
1999a e SAAEs).

Números de Poços DAEE-PRODESP

Município

Número de
poços

públicos -
SABESP**

Número de
poços

públicos –
SAAEs***

Poços
públi-
cos****

Poços
priva-

dos****

Poços não
utilizados ou dado
não disponível****

Total de
poços***

*
Álvares Machado* 0 0 0 0 0 0

Anhumas 2 0 2 0 0 2
Caiabú 0 0 2 0 0 2
Caiuá 0 3 1 1 0 2

Estrela do Norte 2 0 3 0 0 3
Euclides da Cunha 2 0 0 0 0 0

Iepê 0 7 0 0 1 1
Indiana* 0 6 0 0 0 0

Marabá Paulista 0 0 1 5 1 7
Martinópolis* 0 16 0 8 0 8

Mirante do Paranapanema 0 0 4 13 3 20
Nantes 0 2 0 0 0 0

Narandiba 0 0 2 0 1 3
Piquerobi* 2 0 0 0 2 2

Pirapozinho 16 0 2 1 0 3
Presidente Bernardes 12 0 0 0 1 1
Presidente Epitácio 0 0 0 33 8 41
Presidente Prudente 22 0 44 53 14 111

Presidente Venceslau 0 15 9 16 7 32
Rancharia* 0 0 0 0 0 0

Regente Feijó 17 0 13 1 0 14
Rosana 0 0 0 0 0 0

Sandovalina 0 0 0 0 0 0
Santo Anastácio 14 0 26 3 3 32

Taciba 5 0 3 0 0 3
Tarabaí 2 0 1 0 1 2

Teodoro Sampaio 7 0 2 13 7 22
Total 103 49 115 147 49 311

Obs.: * = município com sede parcialmente contida ou somente área rural contida na UGRHI – 22;
** = obtido no levantamento do Anexo 4A, Volume II (base de dados SABESP);
*** = obtido no levantamento do Anexo 4B, Volume II (base de dados junto aos SAAEs);
**** = obtido no levantamento do Anexo 4C, Volume II (base de dados DAEE/PRODESP).
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Gráfico I.4.2.d. Usuários dos poços tubulares (públicos x privados) no Pontal do
Paranapanema.

I.4.2.4.3. Dados médios por unidade aqüífera – base de dados SABESP

O Quadro I.4.2.d e os Gráficos I.4.2.f a I.4.2.i trazem o número de poços, as
profundidades, vazões e vazões específicas médias por unidade aqüífera.

Quadro I.4.2.d. Dados hidrogeológicos médios de poços tubulares situados no
Pontal do Paranapanema, por unidade aqüífera (SABESP, 1999a).

Unidade
aqüífera

Número de
poços

Profundidade
média (m)

Vazão média
(m3/h)

Vazão específica
média (m3/h)

Depósitos Cenozóicos 0 - - -
Botucatu 1 1800 98 0

Serra Geral 3 243 17,3 1,7
Bauru/Caiuá Indiferenciados 86 206 32,6 0,5

Mista (Bauru/Serra Geral) 12 234 24,3 0,9
Dado não disponível 1 241 60,0 Nd

Total 103 - - -

0

20

40

60

80

100

120

B
ot

uc
at

u

S
er

ra
 G

er
al

B
au

ru
/C

ai
uá

In
di

fe
re

nc
ia

do
s

M
is

ta

D
ad

o 
nã

o
di

sp
on

ív
el

T
ot

al

Gráfico I.4.2.e. Número de poços tubulares por unidade aqüífera (SABESP, 1999a).
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Gráfico I.4.2.g. Vazão média dos poços tubulares (m3/h), por unidade aqüífera
(SABESP, 1999a).
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Outro dado interessante observado nas informações disponíveis refere-se à
idade dos poços. O Quadro I.4.2.e o Gráfico I.4.2.i trazem o número de poços
perfurados por década.

Quadro I.4.2.e. Número de poços tubulares perfurados por década (SABESP,
1999a).

Década de
perfuração

Número de
poços -
sistema
aqüífero
Botucatu

Número de
poços -
sistema

aqüífero Serra
Geral

Número de
poços -
sistema
aqüífero

Bauru/Caiuá
indiferenciado

Número  de
poços -
sistema

aqüífero não
definido

Número de
poços -
sistema
aqüífero

Misto
(Bauru/Serra

Geral)

Número de
poços -

Total

1940 0 0 0 0 0 0
1950 0 0 5 0 0 5
1960 0 0 4 0 0 4
1970 1 0 19 0 3 23
1980 0 2 34 0 3 39
1990 0 1 19 1 5 26
nd 0 0 4 0 1 5

Total 1 3 85 1 12 102
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Gráfico I.4.2.i. Número de poços tubulares perfurados por década (SABESP,
1999a).

I.4.2.4.4. Dados médios por unidade aqüífera – base de dados dos SAAEs

O Quadro I.4.2.f e o Gráfico I.4.2.j traz as profundidades por unidade
aqüífera.
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Quadro I.4.2.f. Dados hidrogeológicos médios de poços tubulares situados no
Pontal do Paranapanema, por unidade aqüífera (SAA/SAAE, 1999).

Unidade aqüífera Número de
poços

Profundidade
média (m)

Vazão média
(m3/h)

Vazão específica
média (m3/h)

Caiuá/Bauru indiferenciado 16 167,0 34,75 0,58
Serra Geral 0 nd nd nd

Botucatu 0 nd nd nd
Não definida 31 nd nd nd

Mista 2 200,0 26,5 nd
Total 49 - - -
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Gráfico I.4.2.j. Número de poços tubulares por unidade aqüífera (SAA/SAAE, 1999).

Outro dado interessante observado nas informações disponíveis refere-se à
idade dos poços. O Quadro I.4.2.g e o Gráfico I.4.2.k traz o número de poços
perfurados por década.

Quadro I.4.2.g. Número de poços tubulares perfurados por década (SAA/SAAE,
1999).

Década de
perfuração

Número de
poços

Sistema
aqüífero
Botucatu

Número de
poços

Sistema
aqüífero

Serra Geral

Número de
poços

Sistema
aqüífero

Bauru/Caiuá
indiferenciado

Número de
poços

Sistema
aqüífero Não

definido

Número de
poços

Sistema
aqüífero

Misto

Número de
poços
Total

1940 0 0 0 0 0 0
1950 0 0 0 0 0 0
1960 0 0 0 1 2 3
1970 0 0 0 0 0 0
1980 0 0 0 0 0 0
1990 0 0 1 6 0 7

Dado não
disponível

0 0 0 39 0 39

Total 0 0 1 46 2 49
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Gráfico I.4.2.k. Número de poços tubulares perfurados por década (SAA/SAAE,
1999).

I.4.2.4.5. Dados médios por unidade aqüífera – base de dados DAEE/PRODESP

O Quadro I.4.2.h e os Gráficos I.4.2.m a I.4.2.o trazem o número de poços,
as profundidades, vazões e vazões específicas médias por unidade aqüífera.

Quadro I.4.2.h. Dados hidrogeológicos médios de poços tubulares situados no
Pontal do Paranapanema, por unidade aqüífera (DAEE, 1999a e DAEE &
PRODESP, 1999a).

Unidade aqüífera Número de
poços

Profundidade
média (m)

Vazão média
(m3/h)

Vazão específica
média (m3/h)

Depósitos Cenozóicos 0 0 0 0
Caiuá/Bauru indiferenciado 281 160,0 21 0,68

Serra Geral 1 130,0 10 0,71
Botucatu 3 1797,5 101,6 2,99

Não definida 22 167,6 20,2 0,79
Mista 4 241,5 42,2 0,75
Total 311 - - -
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Gráfico I.4.2.l. Número de poços tubulares por unidade aqüífera (DAEE, 1999a e
DAEE & PRODESP, 1999a).
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Gráfico I.4.2.m. Profundidade média (m) dos poços tubulares, por unidade aqüífera
(DAEE, 1999a e DAEE & PRODESP, 1999a).
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Gráfico I.4.2.n. Vazão média dos poços tubulares (m3/h), por unidade aqüífera
(DAEE, 1999a e DAEE & PRODESP, 1999a).
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Gráfico I.4.2.o. Vazão específica média dos poços tubulares (m3/h), por unidade
aqüífera (DAEE, 1999a e DAEE & PRODESP, 1999a).

Outro dado interessante observado nas informações disponíveis refere-se à

idade dos poços. O Quadro I.4.2.i e o Gráfico I.4.2.p trazem o número de poços
perfurados por década.

Quadro I.4.2.i. Número de poços tubulares perfurados por década (DAEE, 1999a e
DAEE & PRODESP, 1999a).

Década de
perfuração

Número de
poços

Sistema aq.
Botucatu

Número de
poços

Sistema aq.
Serra Geral

Número de poços
Sistema

aq.Bauru/Caiuá
indiferenciado

Número
de poços

Sistema aq.
Não definido

Número de
poços

Sistema aq.
Misto

Número de
poços
Total

1940 0 0 1 0 0 1
1950 0 1 15 3 0 19
1960 0 0 39 0 0 39
1970 1 0 108 4 1 114
1980 0 0 22 6 2 30
1990 1 0 9 0 1 11

Dado não
disponível

0 0 87 9 0 96

Total 2 1 281 22 4 310
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Gráfico I.4.2.p. Número de poços tubulares perfurados por década (DAEE, 1999a e
DAEE & PRODESP, 1999a).
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I.4.2.5. Outorga para poços tubulares

Segundo a Norma 717 do DAEE, que regulamenta a Portaria 717/DAEE,
(DAEE, 1996 a e b, respectivamente), outorga “é o ato pelo qual o DAEE manifesta-
se sobre a implantação de empreendimentos, obras e serviços que interfiram com o
recurso hídrico superficial, obras de extração de águas subterrâneas e a derivação
ou lançamento com o uso de recursos hídricos”. O interessado deverá apresentar
vários documentos, citados a seguir, e as outorgas cedidas pelo DAEE, valerão da
seguinte forma:

•  licença de execução até o término das obras;

•  concessão administrativa do direito de uso de recursos hídricos, válida por 10
anos e cedida para usuários públicos; e

•  autorização administrativa para o uso de recursos hídricos, válida por 5 anos,
cedida para usuários particulares.

Quando poços tubulares forem solicitados junto à implantação de
empreendimentos, são previamente necessários (DAEE, 1996a):

•  requerimento conforme o Anexo I da portaria 717, em 2 (duas) vias;

•  estudos de viabilidade de implantação (EVI), no que concerne ao uso dos
recursos hídricos, conforme o ANEXO II da portaria 717;

•  cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do responsável
técnico pelo estudo relativo ao uso dos recursos hídricos pretendidos;

•  cronograma de implantação do empreendimento;

•  comprovante de pagamento de emolumentos conforme Anexo XVIII da
portaria 717;

•  cópia do CIC e da Cédula de Identidade, para pessoa física, ou do cartão do
CGC, para pessoa jurídica.

Para os casos de ampliação das instalações de empreendimentos, com
alteração na utilização de recursos hídricos, implicará na necessidade de uma nova
manifestação do DAEE, na forma descrita no item 6.1.

Na execução de obra de extração de águas subterrâneas, são necessários os
seguintes procedimentos, segundo a mesma norma:

•  requerimento conforme ANEXO III da portaria 717, em 2 (duas) vias;

•  estudo de Avaliação Hidrogeológica, conforme o ANEXO IV da portaria 717,
em 2 (duas) vias;

•  projeto de perfuração, segundo normas da ABNT (ABNT, 1997a), para
obtenção de licença de execução de poço, e a documentação nela solicitada,
conforme o ANEXO V da portaria 717, em 2 (duas) vias;

•  cópia da ART do responsável técnico pelo projeto relativo ao uso pretendido
do recurso hídrico pretendido;

•  comprovante de pagamento de emolumentos conforme Anexo XVIII da
portaria 717;
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•  cópia do CIC e da Cédula de Identidade, para pessoa física, ou do cartão do
CGC, para Pessoa Jurídica.

Quando for concluída a obra, e com base nos resultados obtidos, o
interessado deverá requerer em até 30 (trinta) dias, nos moldes do item 6.4. desta
Norma, o direito de uso dos recursos hídricos.

Em todos os casos, os documentos a serem apresentados serão:

•  requerimento próprio, conforme os ANEXOS VI a VIII e X a XVI da portaria
717; em 2 (duas) vias;

•  comprovante de pagamento de emolumentos conforme o ANEXO XVIII da
portaria 717;

•  cópia do CIC e da Cédula de Identidade (para Pessoa Física); do cartão do
CGC (para Pessoa Jurídica);

•  cópia da ART do responsável técnico pelo projeto ou obra relativa ao uso
pretendido dos recursos hídricos.

Quando for necessário renovar uma portaria de outorga, o interessado deverá
apresentar requerimento segundo o item 8 da Norma 717 do DAEE.

Sobre os dados disponíveis a respeito de outorgas de poços tubulares no
Pontal do Paranapanema, nota-se que inexpressivo número deles apresenta-se
regularizado. Dos poços levantados (Quadro I.4.2.c), apenas 85 encontram-se
cadastrados pela Divisão de Planejamento e Outorga do DAEE (DAEE & PRODESP,
1999b e c; DAEE, 1999c). Destes, há as seguintes categorias:

•  número de usuários com processo em andamento/tramitação: 65;

•  número de usuários com licença de operação (incluídos nos 65 acima): 49;

•  número de usuários outorgados quanto ao uso da água: apenas um.

Os números acima indicam claramente a precariedade da situação da UGRHI
– 22 quanto à questão da outorga de uso das águas subterrâneas.

Uma listagem com maiores detalhes sobre outorga é apresentada no
Capítulo I.4.3.
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I.4.2.6. Oscilações do nível piezométrico decorrentes da instalação de
reservatórios

Este capítulo traz compilação da publicação de Silva et al. (1998b), sobre as
oscilações do nível freático decorrentes da instalação de reservatórios.

I.4.2.6.1. Considerações gerais

Os lençóis freáticos submetidos somente aos processos naturais do ciclo
hidrológico oscilam sazonalmente, ascendendo em períodos de chuva, ou
imediatamente após, e rebaixando nos períodos de estiagem. A atuação antrópica,
alterando quaisquer dos estágios do ciclo natural, seja por acréscimo de água ao
sistema, seja pelo truncamento do movimento natural das águas, ou pela introdução
de novos componentes ao meio, poderá ocasionar impactos ao meio ambiente onde
se insere o aqüífero freático.

Neste capítulo, serão destacados os impactos da criação de reservatórios de
usinas hidrelétricas sobre aqüíferos livres ou freáticos situados nas bacias de
contribuição, e as conseqüências sobre os diferentes usos e ocupações do solo
nelas estabelecidas.

I.4.2.6.2. Caracterização das intervenções no meio físico

As intervenções antrópicas no meio físico podem levar a oscilações no nível
freático, à geração de aqüíferos suspensos, e a ações indutoras da alteração da
qualidade natural da água subterrânea.

Os rebaixamentos no lençol freático são produzidos pela extração de água
(poços de abastecimento e obras de engenharia, tais como canais, cavas e túneis),
ou pelo impedimento de sua entrada natural no aqüífero livre, por ações que
impermeabilizem a superfície do terreno (e.g., pela implantação de vias e
urbanização), ou que diminuam o tempo de permanência da água de precipitação
pluviométrica na superfície do solo (e.g., através da extração da cobertura vegetal).

As elevações são provocadas por ações que favoreçam entradas adicionais
de água no aqüífero, tais como no enchimento de reservatórios, irrigação,
vazamentos nas redes de distribuição de água, e através do lançamento direto das
águas em terrenos onde não há saneamento básico. Também podem ser causadas
por atividades que provoquem interrupções nos fluxos subterrâneos, tais como na
implantação de sistemas viários, túneis, muros de contenção e estruturas
subterrâneas impermeáveis.

Outras conseqüências da ação antrópica seriam a geração de aqüíferos
suspensos, formados pela entrada de água no sistema, quando há um nível
impermeável acima do lençol freático, e alterações na qualidade natural das águas.
Estas alterações podem aparecer em situações de rebaixamento ou elevação.

I.4.2.6.3. Atuação dos diferentes campos do conhecimento técnico/científico

As diferentes manifestações proporcionadas pelas oscilações induzidas no
lençol freático, as dimensões das áreas envolvidas, o meio físico afetado e os usos e
ocupações do solo nele estabelecidos conferem uma grande complexidade para a
caracterização do fenômeno, quer na sua forma potencial, quer a partir de sua
constatação, seja com a finalidade de prevenção, de correção ou mesmo de
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mitigação do processo. Esta complexidade de fatores exige uma
multidisciplinaridade na abordagem do fenômeno, envolvendo conhecimentos em
diversas áreas (Quadro I.4.2.j).

Quadro I.4.2.j. Áreas de atuação e suas respectivas contribuições aos estudos de
elevação do lençol freático (Silva et al., 1998b).

Área de atuação Contribuição
Geologia básica e

Geomorfologia
Mapeamento geológico, com detalhamento de litologias, estruturas

e relevo.

Hidrogeologia
Caracterização das profundidades, extensão, parametrização

hidráulica e formas de ocorrência dos aqüíferos.

Hidrogeoquímica
Investigação das características físico-químicas e vocação da

água do aqüífero.

Mecânica dos solos
Quantificação das alterações do solo ante à variação do teor de

umidade natural do terreno.

Geotecnia
Análise da estabilidade das solicitações impostas ao terreno ante

as alterações no quadro natural do freático.

Física do solo e Agronomia
Quantificação das repercussões sobre diferentes sistemas de

culturas.

Os campos de hidrogeologia e hidrogeoquímica atuam em todas as fases dos
estudos, gerando subsídios para uma análise integrada com as demais
especializações, ao mesmo tempo em que avaliam as decorrências das alterações
na água subterrânea enquanto fonte de abastecimento.

As técnicas de investigação utilizadas podem ser diretas ou indiretas. As
primeiras compreendem observações efetuadas através de sondagens e poços,
empregando diferentes instrumentações, ensaios e análises in situ e/ou em
laboratório. Os trabalhos indiretos, ou auxiliares, correspondem a técnicas
geofísicas, geoquímicas e de sensoriamento remoto. Além disso, métodos
computacionais constituem importante recurso, como auxílio à preparação de cartas
básicas (planialtimétricas), cartas temáticas e na automação da aquisição,
armazenamento, recuperação, tratamento e análise de grande volume de dados
(Albuquerque Filho, 1995).

A seguir, serão apresentadas breves noções sobre modelagem matemática e
ensaios in situ, ferramentas importantes neste tipo de estudo.

Noções sobre modelagem matemática

Modelos matemáticos constituem uma representação artificial de uma
realidade física. Com o auxílio de computadores, são utilizados em inúmeras
aplicações em hidrogeologia, dentre elas nos estudos de impactos da formação de
reservatórios sobre os aqüíferos adjacentes.

Após terem sido definidas as condições iniciais (por exemplo, tipo de aqüífero
e sua espessura, condutividade hidráulica ou transmissividade, datum, dentre outros,
dependendo do modelo utilizado) e de contorno, postula-se um modelo matemático
numérico ou analítico, obtendo-se como saída as cargas potenciométricas. Mapas
contendo curvas isopotenciométricas ajudam a facilitar a visualização dos resultados
obtidos. Após a calibração do modelo, é possível fazer simulações prevendo a
ascensão do lençol freático induzida pela formação de reservatórios, fornecendo
assim, subsídios à adoção de medidas corretivas, preventivas e mitigadoras.



186

Os estudos de fluxo em meio poroso utilizam o princípio da conservação de
massa a um volume elementar representativo de um aqüífero, e adaptações das
equações de Bernoulli e de Darcy, chegando-se à equação fundamental de fluxo de
água subterrânea:
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Sendo:

Kxx, Kyy, Kzz = valores das condutividades hidráulicas ao longo dos eixos x, y, z [LT-1];
h = carga potenciométrica [L];
W = fluxo volumétrico por unidade de volume, representando fontes ou sumidouros
de água dentro do aqüífero (usualmente poços ou drenos) [T-1];
Ss = armazenamento específico do meio poroso [L-1];
t = tempo [T].

Ensaios in situ em solo colapsível

Alguns ensaios têm sido utilizados para avaliar o comportamento de
fundações situadas em áreas sujeitas ao colapso do solo devido ao recalque
provocado pelo aumento da umidade em função da ascensão do lençol freático.
Existem ensaios de laboratório (oedométricos) e de campo. Dentre estes, usam-se
estruturas carregadas (cargueiras) à margem do futuro lago e, durante um intervalo
de tempo (cerca de um ano), observam-se os recalques provocados pela elevação
do lençol freático durante o enchimento do reservatório. Tais cargueiras são
dispostas de tal maneira que algumas tenham sua base totalmente saturada e
outras sejam afetadas somente pelo acréscimo de umidade (Figura I.4.2.g).

Cada unidade, segundo um esquema proposto por Cruz et al. (1992),
constitui-se de um tubo de concreto com 72 cm de diâmetro externo, com a
extremidade inferior tamponada com laje armada para a transmissão dos esforços
ao solo de forma homogênea. O tubo é carregado com tambores de areia saturada
sobrepostos a uma grelha de madeira. A montagem de cada cargueira é executada
com pesagem prévia de cada elemento constituinte, com garantia de obtenção de
carga constante durante todo o período de observação. Deve-se salientar que o
esquema não é rígido, podendo adaptar-se às peculiaridades de cada caso.

As cargueiras são apoiadas em profundidades variáveis, procurando manter a
relação carga x profundidade encontrada nas edificações dos municípios atingidos
pela formação do reservatório. São instalados medidores do nível d'água para o
acompanhamento da subida do lençol freático, além de marcos superficiais, para
monitorar a elevação do lago em formação. Afim de medir a variação da umidade,
são coletadas amostras de solo próximas à base das cargueiras. Em escala de
laboratório, são feitos ensaios análogos, utilizando modelos matemáticos. O
recalque observado apresenta três componentes: a.) o recalque inicial, devido ao
carregamento; b.) o referente às chuvas; e c.) o devido à ascensão do freático.

I.4.2.6.4. Elevações do lençol freático

A criação de um reservatório em um vale que atue como área de descarga
regional, produz tanto mudanças transitórias quanto reajustes permanentes no
sistema hidrogeológico adjacente. Estes são a longo prazo: elevação dos níveis
d'água e do nível de descarga de base regional; aumento das cargas hidráulicas do
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aqüífero e decorrentes decréscimos nos gradientes hidráulicos; diminuição da
descarga de base do aqüífero para os cursos d'água.

Figura I.4.2.h. Esquema de um arranjo de ensaio in situ em solo colapsível, durante
ascensão do lençol freático (in: Cruz et al., 1992).

Durante o enchimento do reservatório, ocorre inversão nos sentidos de fluxo
subterrâneo em decorrência da elevação do nível d'água e, temporariamente,
estabelece-se um fluxo do reservatório para o sistema aqüífero (Figura I.4.2.i).

As conseqüências da elevação do nível d'água dependem, dentre outras
coisas, de sua profundidade anterior à formação do reservatório. Se era profundo, a
elevação regional pode ser benéfica, facilitando a captação dos recursos hídricos
subterrâneos, e mesmo podendo melhorar as condições de umidade do solo e,
conseqüentemente, de suas condições de cultivo. Se, por outro lado, estava próximo
à superfície, a influência pode ser prejudicial, pois os solos superficiais podem sofrer
saturação, ocasionando o afogamento de raízes e possibilitando a salinização,
diminuindo, assim, a capacidade de produção agrícola da área. Pode gerar, ainda,
nascentes e lagoas em zonas topograficamente mais deprimidas.

Outras conseqüências nocivas podem ser citadas: aumento da
vulnerabilidade à contaminação da água subterrânea; saturação e recalque
diferencial em subleitos de vias; geração, reativação ou aceleração de processos
erosivos; danos estruturais a construções, induzidas por colapso e/ou recalque do
solo; umidificação ou saturação de covas de cemitério, silos para armazenamento
subterrâneo; dentre outras.
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Figura I.4.2.i. Evolução das elevações induzidas no lençol freático pela formação de
reservatórios (in Albuquerque Filho & Bottura, 1994).

I.4.2.6.5. Histórico dos trabalhos realizados

Em nível mundial, destaca-se o trabalho desenvolvido em um reservatório em
South Saskatchewan, Canadá (van Everdingen, 1968), sendo que a determinação
dos resultados foi feita por um modelo analógico, e as descrições contidas serviram
posteriormente de exemplo a situações similares. Deve-se enfatizar, no entanto, que
a literatura especializada contempla outros casos, por exemplo, Abramov et al.
(1960). Em particular, é citado o trabalho de Kazman (1964), que essencialmente
descreve a questão como "um novo problema em hidrogeologia".

No Brasil, a avaliação dos impactos hidrogeológicos no entorno de
reservatórios iniciou-se no princípio da década de 1980. Tais estudos foram feitos a
partir da constatação de freqüentes manifestações de problemas ambientais
associados ao uso e ocupação de terras (encharcamento de solos,
desmoronamento de paredes de poços, etc.), e decorrentes da elevação no lençol
freático regional na área de influência de reservatórios instalados nas décadas de 60
e 70, nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul.

O primeiro trabalho foi realizado em 1982, no reservatório de Porto Primavera,
cuja barragem ainda se encontra em construção no rio Paraná. A partir daí, as
pesquisas tornaram-se práticas comuns em grandes barragens construídas ou em
construção no estado de São Paulo (Figura I.4.2.j, Quadro I.4.2.k).
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Figura I.4.2.j. Reservatórios estudados pelo IPT em convênio com a CESP (in
Albuquerque Filho & Bottura, 1994).

I.4.2.6.5. Estudos em Presidente Epitácio (reservatório de Porto Primavera)

Na área do Pontal do Paranapanema, um dos trabalhos mais recentes foi
efetuado pelo IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo em
Presidente Epitácio, como prevenção à formação do reservatório de Porto Primavera
(IPT, 1997b). Nele, foram obtidas as seguintes conclusões:

•  Os estudos realizados permitiram estabelecer a avaliação final da distribuição
das zonas de maior influência potencial do enchimento do reservatório.
Nestes locais foram analisados os impactos esperados na qualidade das
águas subterrâneas e as interferências nos usos e ocupações de destaque do
solo.

•  Em relação à qualidade, verificou-se que, atualmente, as águas do aqüífero
livre possuem teores naturalmente elevados em ferro e manganês. Esses
elementos não oferecem maiores riscos à saúde, porém afetam a qualidade
organoléptica das águas (cor, sabor, odor) e podem causar problemas de
encrustações nos filtros de poços profundos.

•  Em todos os poços tipo cacimba, foi verificada a presença de contaminantes
bacteriológicos, causada por deficiências locais no sistema de esgotamento
sanitário e/ou de proteção dos poços.

•  Com a elevação do nível freático, ocorre uma diminuição no tempo de trânsito
dos contaminantes pelo meio não saturado, facilitando a contaminação das
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águas subterrâneas. Nesse sentido, a região da margem esquerda do ribeirão
Caiuá, inserida nas zonas A e B, é considerada como uma área crítica, onde
a contaminação das águas por fossas tende a ser seriamente agravada,
podendo ocorrer até mesmo o afogamento de algumas.

•  Situados na zona C de influência, o depósito de lixo municipal e a área de
disposição de resíduos sólidos da Curtumes Vacchi representam locais com
riscos de contaminação das águas subterrâneas, independentemente da
existência ou não do reservatório.

•  Quanto às interferências nos usos e ocupações, verificaram-se os seguintes
impactos: a) umedecimento ou até mesmo afogamento do fundo e laterais do
silo de armazenamento enterrado da Cargil; b) aceleração e/ou reativação
dos processos erosivos nas margens do ribeirão Caiuá e rio Paraná; c)
inseridos na zona A de influência, trechos da rodovia SP-270, da avenida
Marginal e da ferrovia poderão sofrer recalques diferenciais devido às cargas
aplicadas.

•  Nos demais locais analisados, os impactos tendem a ser nulos ou até mesmo
positivos, facilitando o acesso aos recursos hídricos subterrâneos.

Maiores detalhes, incluindo a localização das zonas acima citadas, podem ser
obtidos no IPT. A partir dessas conclusões, IPT (1997b) recomenda como medidas
preventivas ou mitigadoras dos principais efeitos previstos:

•  deverão ser adotadas, em conjunto com a prefeitura municipal, medidas para
a orientação dos moradores quanto à disposição adequada de dejetos e
águas servidas nas áreas com profundidades do nível d’água final menores
que 10 m; no entanto, considerando-se as condições atuais de ocupação e de
qualidade das águas, a meta principal deve ser a instalação de sistemas
adequados de coleta e tratamento dos esgotos;

•  o silo da Cargil S.A. apresentará condições inadequadas para a
armazenagem de grãos, caso a empresa pretenda reativar suas instalações,
devendo ser deslocado para uma nova área, onde o potencial de influência
seja mínimo ou nulo;

•  o depósito de combustíveis da Petrobrás apresentará sérios riscos de
contaminação das águas subterrâneas, caso venha a ser novamente
utilizado; recomenda-se a sua desativação definitiva no local, realizando-se a
remoção dos tanques, de modo a evitar-se a presença de resíduos;

•  deverão ser executadas medidas de proteção contra o embate das ondas nas
erosões, além de contenção e estabilização de possíveis reativações e de
áreas mais susceptíveis; e

•  o plano de monitoramento local deverá ser executado nos pontos
selecionados, de acordo com a periodicidade estabelecida no item 5 deste
relatório.

•  além destas, os estudos geotécnicos nos locais situados em zonas de maior
potencial de influência e em estruturas de maior porte, indicarão a
necessidade de medidas complementares.

•  Deve-se destacar ainda que o zoneamento do potencial máximo de influência
do reservatório constitui um instrumento importante para o gerenciamento e
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planejamento do uso e ocupação das áreas livres nos entornos do
reservatório, promovendo a proteção de áreas mais susceptíveis à
degradação.

I.4.2.6.7. Considerações finais

A partir das investigações, com aquisição, processamento e interpretação de
dados, recorre-se a adoção de medidas que visem à prevenção, correção ou
mitigação do processo em pauta, seja pela ótica da preservação da
qualidade/quantidade do recurso hídrico subterrâneo, seja pelas possíveis
repercussões no uso e ocupação do solo. Quanto às medidas preventivas, elas
devem contemplar ações aplicadas de preferência anteriormente, ou no máximo
simultaneamente à intervenção no meio físico. Quando não são possíveis adotam-se
medidas corretivas e/ou mitigadoras. No caso em estudo, citam-se reparos, reforços
ou reconstrução de inúmeros equipamentos e construções públicas ou privadas, ou
mesmo reassentamento, no caso de inundações.

Quadro I.4.2.k. Estudos desenvolvidos em áreas de influência de alguns
reservatórios do estado de São Paulo (in: Borin Júnior et al., 1993; Albuquerque
Filho et al., 1994).

Reservatório Principais constatações

Jupiá

Decorridos 15 anos após o enchimento do reservatório (1968 a 1983), relataram-se
casos de elevação do nível d'água subterrânea até distâncias de 15 km,

manifestados através da subida de até 7 m do nível d'água de poços, aparecimento
de zonas alagadas em depressões topográficas, ascensão topográfica de nascentes

de córregos, surgimento de novas nascentes ao longo de vales e de depressões
topográficas, e aumento da umidade subsuperficial de solos topograficamente

elevados, com a conseqüente formação de vegetação permanentemente verde.

Ilha Solteira

Decorridos cerca de 10 anos após o enchimento do reservatório (1973 a 1983),
relataram-se manifestações de elevação do nível freático até distâncias de 10 km,
constatadas através da subida de até 3 m  no nível d'água de poços no estado de
São Paulo e de até 7 m, no estado do Mato Grosso do Sul, afogamento de fossas
negras, surgimento de nascentes e formação de alagados permanentes em zonas

topograficamente deprimidas, e, segundo os depoimentos coletados, tais
manifestações teriam ocorrido em períodos variados de tempo após o enchimento

do reservatório.

Nova
Avanhandava

Decorridos apenas seis meses após o enchimento do reservatório (set. 82 a fev.
83), os efeitos de seu enchimento já eram manifestados até 5 km de distância,

sendo constatados através de relatos que apontaram elevação de até 10 m do nível
d'água de cacimbas e surgimento de lagoas intermitentes e nascentes em fazendas

da região.

Três Irmãos

Decorridos cerca de 2,5 anos após o enchimento do reservatório (agosto 90 a
novembro 92), foram observadas elevações da ordem de 20,0 m na periferia da

cidade de Pereira Barreto (SP), e na borda do lago. Ressalta-se que esta amplitude
de valor para a elevação do lençol freático é minimizada pelo fato de que os níveis

d'água originais na área eram profundos. Todo o processo foi monitorado
hidrogeológica e geotecnicamente na cidade, e as possíveis implicações,

devidamente sanadas.

Com o recente enchimento e início de operação do reservatório de Porto
Primavera, recomenda-se atenção à questão, que se traduziria na forma de
monitoramento sistemático da área de influência do reservatório, bem como tomada
de medidas mitigadoras dos eventuais impactos.


