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REST]MO

As águas subterrâneas do Sisterna Aqüífero Bauru constituern uma das mais exploradas

fbntes de água potável do Estado de São Paulo, graças às suas caracteristicas de arnpla

distribuição geográfica e pouca profundidade de explotação. acarretando menores

investimentos. Alérn disto suas águas são, na sua nraioria. de boa qualidade para

cor'ìsutno humano.

A área de estudo abrange a faixa do Estado de São paulo que vai de São Manuel no

centro do estado, seguindo num eixo rumo noroestr. ate presidente Epìtácìo no extremo

oeste do estado. Esta faixa tem cerca de 380 Km de extensâo e segue aproxirnadamente

a mesÍrìa orientação do Rio Paranapanerna.

As caracteristicas químicas e lsotópicas das águas analisadas. associadas às

características hidrogeológicas dos poços amostrados, nos penrite estabelecer relações

entre as águas provenientes destes três sistemas Aqüiferos, que são os rnais importantes

do estado.

O principal objetivo deste trabalho é caracterizar, do ponto de vista hìdroquímico e

isotópico, as águas subtenâneas amostradas, avaliando a relação entre as águas do

sistema Aqüífero Bauru e as águas dos sistemas Aqüíferos serra Geral e Botucatu,

sotopostos. Essa caracterização permite conhecer melhor a origem e evoÌução das águas

subterrâneas estudadas.

As análises hidroquímicas revelam que as águas do sisterna Aqüífero Bauru são, de um
modo geral, pouco mineralizadas, classificando-se principalmente como bicarbonatadas
cálcicas ou magnesianas.

os resultados isotópicos de ô2H e ôrEo mostram que todas as águas analisadas são de
origem meteórica. os resultados de ôl3c nas águas subterrâneas do sistema Aqüifero
Bauru estão coerentes com as características hidrogeológicas dessas águas. As pequenas

diferenças observadas entre as regiões de Marília e Tupã podem ser explicadas por
caracteristicas litológicas distintas.

os resultados de ôr3c e de lac 
nas águas subterrâneas do sistema Aqüífero Botucatu

mostram alguns valores incompativeis com as caracteristicas hidrogeológicas dos poços
amostr¿dos, revelando assim possiveis misturas de águas mais jovens de outros
aqüíferos, causadas por problemas no revestimento dos poços.



ABSTRACT

The Bauru Aquifèr Svstem is higly explojted rn the State of São paulo due to its
avajlabilrty. lorv drilling price and good rvater qualitr,.

'lhe area ofinvestigation includes de south$,estern part ofthe state ofsão paulo and
follows a crosseclion l'ror¡ the border ol'the paraná Basìn to its cenlral parr. In the east
it covers the citv of São Manuel and in the rvest it reaches the cìrv ol presidente

Epitácio. 11 has alrout 380 Knr of'le'ght and follorvs the paranapanema Ri'er valle'

The airn ofthis study. carried out based on a courbined hydrogeochern rcal and
environrnental isotope rnvesligalion, is the better underslanding ofthe origin and lìorv
process of tlrese groundwaters and their hvdrochemical behaviours. Hydrochernical
results reveal that the Bauru groundwaters are q,eakiy mineralized_ r¡ainlv calciuur
and/or magnesium bicarbonated.

The ð?H and ôr80 results shorv, that groundrvaters are of meteoric origin. The r3C

content in the Bauru groundi,vaters show a concordance with their hvdrogeological
characteristics. The little differences observed between Marilia and Tupã can be
attributed to lrtological diflèrences.

The 8r3c and lrc results in deep Botucatu groundwaters reveal some incornpatibilities
whith the hydrogeological characteristics oflhe sampled wells. indicating an admixture
ofyoung surface near groundwaters, due probably to casing problems.



l. rNrRoDUÇÃo

l.l Generalidades

As águas sutrterrâneas do Sistenra Aqùílèro Bauru constituern uma das rnais explotadas

fontes de água potável do Estado de São Paulo. graças às suâs caraclerisricas tJe ampÌa

distribuição geográfica e pouca profundidade de explotação, acarretando menores

investimentos. Aléln disto suas águas são^ na sua maioria. de boa qualidade para

consumo humano.

Na área de esludo. ul¡ grande número de poços tubulares profundos exploram não s<!

este sistema Aqüífero. corno rambém os sistemas Aqüífèros Serra Geral e Botucâtu,

siluados imediatamente abaixo clo Sisterna Aqüi1èro Bauru.

As características quirntcas e isotópicas das águas analisadas, associadas às

característrcas hidrogeológicas dos poços amostrados, nos permite estabelecer relações

entre as águas provenientes destes três sister¡as Aqüíf-eros, que são os mais irnponantes

do estado.

Este trabalho de pesquisa foi realizado dentro do projeto ARCAI- Xlll - RLA/g/O14 da

Agência Internacional de Energia Atômica - Viena, do Projeto N! 43.89.0124.00 do

FINEPIPADCT e com a colaboração da SABESP, Companhia de Saneamento Básico

do Estado de São Paulo.

1.2 Objetivos

Os objetivos deste trabalho são:

- c ràctetizat, do ponto de vista hidroquímico e isotópico, as águas subterrâneas

amostradas.

- estudar a relação entre as águas subterrâneas do sistema Aqüífero Bauru e as águas

subterrâneas dos Sistemas Aqüíferos Serra Geral e Botucatu, sotopostos,

- avaliar os processos de amostragem utilizados na coleta de amostras de água para

análises isotópicas, sobretudo no caso do l3C e '4C.



- estudar, a panir dos métodos hrdroquimicos e isotópìcos, a origem e evolução das

águas subterrâneas do sisterna Aqüifero Bauru e dos Sister¡as Aqüífero Botuoatu e

Serra Geral.

2. AREA DE IISTTIDO

A área de estudo abrange a faixa do Estado de São Paulo que var de São Manuel no

centro do estado, seguindo nurn eixo rumo noroeste até presidente Epitàcio no extrerÌro

oeste do estado. Esta faixa cornpreende cerca de 380 Knr de extensão e segue

aproxirnadamente a lnesma orientação do Rio Paranapanemû (Figura 1 ).

**.î;*" lin*' 
M:*'^

Figura l: Área de Estudo
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2.1 Localiz,ação c vias <lc acesso

o acesso a área pode ser lèito, a partir de São Paulo, pela rodovia presìdente castelo

tsranco (SP-280) até Botucatu. seguindo-se depois cerca de 20 krn pela Sp-300 até São

Mánuel. Pela mesma estrada chega-se a llauru e segue-se pela Sl)-294 para Marília e

Tupã- distantes respectivantente 105 km e I 77 km de Bauru. Continuando-se em

serìtido oeste, torìla-se a sP-425 corn destino a presidente prudente e fìnalmenle, através

da SP-270 chega-se a Presidente Epitácio. no extreÍìro oesre do estado (Figura 2).

Figura 2: Acesso Rodoviário à Área de Estudo

2.2 Aspectos Geográficos

A área de estudo situa-se totalmente no Dominio Morfoestrutural, confonne

denominado por Ab'saber em IBGE (1977), conespondente ao planalto ocidental

Paulìsta, ocupando a porção centro-ocidental do Estado de São paulo.

As feições morfológicas apresentadas por esta área mostram uma grande diversificação

causada, entre outros fatores, pelas variações de espessura dos denames basálticos,
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restos de uma cobertura de sedrmentos neo-mesozóicos na sua porção nìais setentrronal,

variações de espessura ou inexistência de arenitos intercalados aos derrames basálticos

e às disposições da drenagern. em gTande parte supeflmposta (IBGE. 1977).

No Planalto ocidental Paulista, as vastas extensões de baixos chapadões arenitico-

basálticos, f'on¡ados etr estruluras triássicas e cretáceas, são rnlerrornpidas pelo

alinhamento irregular das cuestas basáI1ìcas ou morros teslelnunho rje arenito ou

basalto. em fàse de reralhal¡ento e rebaixamento generalizado.

As cuestas arenitioo-basálticas apresentam-se sinuosas e descontinuas. são Iinhas de

escarpas esculpidas em estruturas monoclinais. secionadas por extensos rios

conseqüentes e constituem os únicos acidentes de maior saliência no dorso ondulado do

Planalto Meridional em São Paulo.

os "fronts" das escarpas acentuados e dissinrétricos estâo voltados para o leste e seu

reverso acompanha o nrergulho geral das camadas mesozóicas para a caìha <io Rio

Paraná.

os reversos das cuestas arenítico-basálticas do interior paulista tomam, muitas vezes, o

aspecto de vastas chapadas com flancos suavizados e front abrupto, corn desnivel de

250 a 300 metros, isto devido à insignificância das inchnações das camadas.

constituem, pois, legitímas cuestas pela sua gênese e por seu entalhalnento pela rede de

drenagem.

Nas proximidades do Rio Paraná encontram-se colinas de aspecto tabular, esculpidas

eln camadas paleozóicas. Estas colinas estão em altitudes que vão de 275 a 300 r¡etros.

3. GEOLOGIA DA ÁREA DE ESTUDO

3.1 Introdução

A área de estudo está situada ao longo da faixa do Estado de São paulo denominada

Alinhamento Paranapanema, sobre a zona de afloramento do chamado Grupo Bauru,
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que ocupa toda a área central e oeste do estado. Pequenas porções da Formação Serra

Geral e Bolucatu também ocorretÌ na área, eln seu extremo sudoeste.

O er¡basamento dos sedinrentos que cornpõe o Grupo Bauru é constjtuido pelos

derrames basálttcos da l-orrnação Serra Geral. Trata-se de um embasa¡nento

topograficamente bastante irregular devrdo à elèttos tectônicos e erosivos (Carnpos.

t987)

A Figura 3 lnostra a área de afloramento do Grupo Bauru no Estado de são paulo. tendo

em destaque a área de estudo, onde afloram talnbém. em menor escala, as Formação

Serra Geral e Botucafu.

Figura 3: Esboço das principais unidades geológicas aflorantes na área de

estudo (modificado de IPT, 1981)

o início da sedimentação Bauru é caracterizado pelos arenitos da Formação caiuá, com

fácies fluvial e eólico, apresentando discordância erosiva em relação aos basaltos.

. . Área de estudo

Unidades Geológicas

fl crupo naruu

I Fo*uçao S"r* c"*t

n Fo¡mações Botucatu e Phambóia

100 Km

Escala Aproximada
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Progressivamente passamos para depósitos de ambiente fluvial meandrante a

anaslomosado. essencialmente arenoso, da Fonnação Santo Anasfácio (soares et al..

1980). Transacional e transgressi'atrente, processa-se a sedimentação da Formação

Adarnanlina enr ambrente flúvio lacustre bastante organizado (campos. l9g7). A área

de ocorrência da F-ormação Aclamantina ultrapassa os hmites das unidades sotopostas,

principalmente para nordesle. lnterdigitando-se com as partes superiores da Formação

Adar¡antina, ocorre a Fonnação Marilia, caracterizada por leques aluviais de regirre

torrencral conr rnstalação progressi'a de clir¡a serni árido. proporcionando a presença

de cimentação carbonátrca.

3.2 Estratigrafia do Grupo Bauru

A tigura 4 apresenta o rnapa de distnbuìção dos sedirnentos do Grupo Bauru no Estado

de São Paulo (lPT. t981)

3,2.1. l-ormação Caiuá

A Formação caiuá é constituida por arenitos de grãos finos, eólicos, uniformes. de cor

vermelha escura na parte inferior e rosa na superior. Ela exrbe estratificação cnnada e

não possui seixos ou material argiloso. caracteriza-se também pela ausência de cimento

calcifero, si licificaçâo ou fósseis.

A partir de estruturas sedimentares singenéticas encontradas, Salamuni et al. ( l9gl )

concluem que o ambiente de deposição da Formação caiuá é subaquático. Segundo os

mesmos autores, o modelo que melhor se adapta é o de rios dirigindo-se no rumo geral

E-W, para um corpo de água parada.

segundo Riccomini et al. (1981) existem várias evidências que sugerem que a porção

basal da Fm. caiuá originou-se em ambiente aquoso e sua porção superior originou-se

em ambiente ora eólico, ora aquoso,



ì ftTIIIIJI 
.".-".* 

"".,,,"
ÌJr .l -.-** Âdôhoñ!¡no

!lM -'""* soñro añoróc¡o

E l- ro.-oooo -,"-
f;] sod'h6ôro.- . .ru.¡vo! do

@ emoosomcnro c'i"torino

.o r?otm

Figura 4: Mapa de distribuição dos sedimentos do Grupo IJauru no Ilstaclo clc São Paulo ( ll' t'. I98 I )
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A Fm. Caiuá representa o início da deposrção do Grupo Bauru. sendo constiruida.

predominantemente, por arenitos de coloração arroxeâda com marcante estralìficaçãÕ

cruzada de grande pote. tangencial na base. de granulação fina a nlédia. lrenr

selecionada ao longo do nresmo estrato. com grãos arredondados a subarredondados

(lPT. 1981). os arenitos são cornpostos por quarlzo, feldspato. calcedônea e opacos"

predom inantemente quartzosos e ocasionalrnente subarcoseanos. É comurr.'l observar-se

natriz tina, sendo ocasional a presença de cimento carbonático ou silicoso. A espessura

rnáxima conhecrda da Iìormação no estado é de cerca de 200 lnetros (l-andinr & Soares.

1976)

3.2.2. Formação Sånto Anastácio

Esta unidade é cornposta por unr pacote de arenitos de origem fluvial, com espessura

máxima de 80 metros, com seleção regular, boa maturidade textural e rnineralógica,

exibindo características cíclicas de deposição com alternância de depósrtos de canal e

de transbordamento, passando para arenitos imaturos (Landirn & Soares, 1976).

os arenitos desta Fonnação afloram nas cotas mais baixas dos vales dos afluentes do

Rio Paraná, no oeste do Estado de São Paulo. o arenito santo Anastácio é encontrado

ora sobre a Fm. caiuá, ora recobrindo diretan'ìente os derrames basálticos. A Fm. santo

Anastácio é composta por arenitos marrom avermelhados a arroxeados, de granulação

fina média, seleção geralmente regular a ruim, com grãos anedondados a

subarredondados, cobertos por uma película limonítica. São constituídos

essencialmente de quartzo, oconendo também feldspato, calcedônea e opacos. O

caráter subarcoseano é freqùente. Podem ocorrer cimento e nódulos carbonáticos.

Predominam os bancos maciços com espessuras métricas e decimétricas, com

incipiente estratificação plano-paralela ou cruzada (IpT, 1981).

Pelas suas características, pode-se afirmar que a Formação santo Anastácio representa a

transição entre o Arenito caiuá sotoposto e a Formação Adamantina situada logo

acima.
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3.2.3. Formação Adamantina

A Fonnação Adarnantina possui a mais arnpla disfribuição afloranre dentre as

lb'nações do Grupo Bauru no Estado de são Paulo. Proposra por Soares et al. ( l9g0)

como sendo urn conjunto de fäcies cr"rja principal caracteristica é a preserrça de bancos

de arenitos com espessura variando entre 2 e 20 metros. cle granulaçâo lina a muito fina,

cor róseo a castanho, portando estratil-icação cruzada, alternados com bancos de

larnitos, siltitos e arenitos ìamiticos, de cor castanho a'ermelhada a cinza castanho,

maciços ou cor.n acarramenlo plano paralelo grosseìro. freqüenternente cor¡ marcas de

onda e micro estrattfrcação cruzada.

Pode-se dizer. de um modo geral, que os depósitos da Fm. Adalnantina sâo,

relativamente à Iìm. Santo Anastácio, melhor selecíonados, lnais finos, fieqüentemente

cor¡ urica e maìs raramente feldspatos e opacos e exibem grande variedade de

estruturas sedimentares (Ahneida et al., 1980). I)estas características podemos inferir

uma maior maturidade textural e mineralógica além de uma área fonte difèrenciada

para a Fm. Adamantina, ern relação à Fm. Santo Anastácio. Alérn drsto deve-se

imaginar um sistema flirvio-lacustre mais organizado que aquele da Fm. Santo

Anastácio.

Estudos das variações faciológicas dentro da Fm. Adamantina têm sido realizados sem.

contudo, chegar a um consenso sobre alguma subdivisão que possa ser aceita

regionalmentejá que as variações litológicas são, de um tnodo geral, localizadas.

As maiores espessuras observadas para esta formação estão nas suas porções ocidentais

onde podem atingir 190 metros (soares et al., 1980).

3.2.4, Formação Marília

Esta formação ocone na parte centro sul do estado entre os médios vales dos rios Tietê

e Paranapanema. Sua ocorrência é restrita quando comparada às demais formações do

Grupo Bauru. A Formação Marília repousa geralmente sobre a Formação Adamantina e,

mais para o leste, ocorre diretamente sobre os basaltos da Fonnação Serra Geral.
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A Formação Marília depositou-se em um embacianrento localizado, desenvolvido na

làse final da deposição do Grupo Bauru, em situação parcrahnente rnarginal (Carnpos,

r987)

A Formação Marília e uma unidade composta por arenitos grosseiros a conglornerátìcos

com grãos angulosos, teor de matnz variável. seleção pobre- ricos enr feldspatos,

nrinerais pesados e minerais instáveis. os arenitos ocorrem em bancos com espessura

nrédia entre I e 2 metros, rnaciços ou com acatramenlo incipiente sub-paralelo e

descontinuo. raranìente apresentando estratìficação cruzada de rnédio porle corn seixos

concentrados nos estratos cruzados. Iìaras camadas desconlínuas de Iarlitos vernrellros

e calcários são encontradas.

O ambiente de deposição da Fonnação Marilia é o de leques aluviais de regirne

torrencial. A transição do clima, passando de úmido para semi-árido, provoca o

aparecimento de cirnentação e nódulos carbonáticos.

A espessura máxima observada para esta formação é de 180 metros (Soares et al. l9g0).

4. IIIDROGEOLOGIA DA AREA DE ESTUDO

4.1 Introdução

O Grupo Bauru constitui um dos sistemas aqüiferos mais intensamente explorados da

Bacia do Paraná, devido a conjugação de diversos fatores, tais como: facilidade de

captação de água por poços de pouca profundidade; grande extensão, recobrindo cerca

de 104.000 km2 no Estado de São Paulo e atendendo às rnais variadas fontes de

demanda como indústrias, agricultura e abastecimento público. o aumento da demanda

por água potável, aliado às característlcas acima citadas, nos permite prever um

aumento acentuado na perfuração de poços nos próximos anos.

O Sistema Aqüifero Bauru constitui uma importante alternativa para o aumento da

demanda de água potável no interior do Estado de São Paulo, sobretudo nas pequenas
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cidades e nos locais onde a posstbilidade de abastecimento por águas superficiais é

restrita.

4.2 O Sistema Aqüífero Bauru

Do ponto de vista hidrogeológico, Campos ( 1987)descreve o pacote sedirnentar que

constitui o Grupo Bauru col¡o sendo ul¡ sistema aqùifèro livre por toda sua extensão,

que está assentado sobre um substrato formad<l por derrames basálticos da Fonnação

Sena Geral. Este subslrato tem uma topografia bastante irregular devido não só a

falhamentos cono também a uur ciclo erosìvo pré-deposicional ao Bauru. A tendênc¡a

geral de cairnento desle substrato é de leste para oeste. O Anexo I apresenta urna seçâo

geológica stmplificada da area de estudo, ilustrando os principais ststemas aqüiferos

presentes.

A espessura saturada dos arenitos do Grupo Bauru varia em geral entre 100 e I 50

metros. A variação desta espessura depende principahnente de dois fàtores: A

morfologia da superficie, que é dominante, e a rnorfologia do substrato basáltico. Na

prática, isto signifìca que as nraiores espessuras saturadas são observadas ao longo dos

espigões e divisores de águas dos rios principais, atingindo valores da ordem de 200

metros. Nos vales, estes valores podem atingir 50 metros. Já o controle imposto pela

forma do substralo revela-se em variações anômalas da espessura saturada do aqüífero.

Assim, nas zonas onde o substrato sofreu "elnbaciamento", os valores de espessura são

da ordem de 200 metros igualando os espigões, sendo que o desnível altimétrico entre

estas duas áreas ultrapassa os 100 metros. Já em zonas onde o substrato apresenta altos

estruturais, temos um adelgaçamento na espessura do aqüífero (DAEE, 1979)

Do ponto de vista hidráulico, vários autores têm apresentado dados concordantes a

respeito da produtividade média dos poços que exploram o aqüífero. Leinz &. Sallentien

(1962) verificaram que a porcentagem de poços improdutivos era pequena (1,8%o);

vazões entre I e 5 m3/h perfaziam 18,3o/o; vazões ente 5 e l0 m3/h eram as mais

freqüentes (37 ,4%); a faixa entre 10 e 20 m3/h tinha 27 ,5%o e vazões acima de 20 m3/h

apareciam em l5olo dos poços.
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I)rversos autores têrn mostrado que as vazões obtidas neste aqüífèro situam-se entre 5 c

20 mr/h sendo que ern casos excepcionais esses lirnites poclern scr excedidos ou não

atingidos.

Rocha et al. (1982), subdividiram o sistenra Aqüílèro Bauru em duas unidades distintas.

em finção dos diferentes litofäcies. expressão geomorfológica e dos parâmetros

hidráulicos e hidroquirnicos a elas relacionadas. A uniclade I corresponderia às

F'ormações Marilia e Adamantina e seria caracterizada por urn potencial explorável

médio a baixo. corn águas relalivarnente mais salinizadas. fonernente tricarbonatadas

cálcicas, potencialnrente incrustantes ou corrosivas. A unidade Il corresponderìa às

Fonnações Santo Anastácio e caiuá e seria caracterizada por um potencial explorável

rnédio à ele'ado, com águas com teores salinos muilo barxos, bicarbonatadas calco-

magnesianas. potencialnrente corrosivas.

os estudos para deterrninação da porosidade e permeabilidade dos sedinrenlos do

Grupo Bauru têr¡ sido esparsos. Dentre eles destacam-se os de Barcha ( l9g0) onde, a

partir do estudo em laboratóno de 350 amostras de l3 poços, chegou-se a indices

bastante variáveis para a porosidade efetiva, cor¡ valores médios entre 16 e260/o.

Rocha et al ( I 982) apresentaram um estudo da distribuição dos valores de

permeabilidade rnédia aparente (em m/dia) do Sistema Aqüífero Bauru, segundo a

relação do coeficiente de transrnissividade e espessura saturada do aquífero, obtidos

através de ensaios de bombeamento. os valores de penneabilidade média aparente

variam de 0,1 a I m/dia, sendo predorninante o intervalo entre 0,1 e 0,3 rn/dia.

Uma determinação dos parâmetros hidrodinâmicos (capacidade específica e

transmissividade) a partir de ensaio de bombeamento em poços, foi feita pelo DAEE
(te7e)

Neste trabalho, os resultados obtidos para a região de presidente prudente e Marília

mostram uma capacidade específica variando entre 0,1 e 1 rn3,4rlm, sendo dominante o

intewalo de 0,3 a 0,4 m3/h/m. os coeficientes de transmissividade predominantes para a

área estão entre 10 e 30 m2ldia. Nos dominios das Formações Santo Anastacio e caiuá
esses parâmetros têm valores bem mais elevados com capacidade específica entre I e 4

m3/Wm e transmissividade entre 100 e 300 m2ldia.
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Nas áreas das bacias dos rios Aguapei. Peixe e Paranapanema, as condições de

circulação da água subterrânea e o collìponamento hidráulico do Aqüíf-ero Bauru,

sugerem que a recarga natural se dá diretarnente pelas chuvas que caenl na regiâo. e que

a superlÌcie potenciométrica está nitrdanrente associada a nrorf'ologra- conr divisores de

água subterrânea segurndo. aproximadamente. os drvisores das bacias hiclrográficas,

As lìnhas de lluxo convergen'ì dorninanter¡ente para as calhas dos rios que têrn caráter

efluente. os gradientes hid¡áuücos são elevados variando de 8 a l0 mikln nas áreas de

nrontanle das bacias hrdrográfìcas e de 3 a -5 m/krn. a.jusante das mesmas.

A velocidade média aparente da água subterrânea, esti¡nada cont base no gradiente

hidráulico, na permeabilidade e porosidade efètiva apresenta a seguinle variação na

escala regìonal: 8 a l0 crn/dia nas l'ormações caiuá e Santo Anastáoio e 4 cm/dìa nas

formações Adanrantina e Marília.

De um modo geral, observa-se que a capacidade especifica, transln issividade e

permeabilidade aparente apresentam valores mais elevados na Fonnação Santo

Anastácio e sobretudo na Formaçâo caiuá, ficando as F'ormações Adarnantina e Marília

com os valores mais baixos.

4.3 Qualidade das águas

Do ponto de vista hidroquímico, as águas do Sistema Aqüífero Bauru nas regiões de

Marilia e Presidente Prudente pertenceln aos seguintes grupos químicos principais

(DAEE, r979):

- águas fortemente bicarbonatadas, cálcicas e calco-magnesianas

- águas fracamente bicarbonatadas, calco-magnesianas

- águas bicarbonatadas sódicas

- águas cloro sulfatadas calco-magnesianas

Ainda segundo DAEE (1979), observa-se que as águas da Fm. Caiuá têm teores de

sólidos totais dissolvidos menores e maior homogeneidade quando comparadas às

demais águas do Sistema Aqüífero Bauru.
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De um modo geral as águas subterrâneas do Aqüifero Bauru são de boa qualidade para

consumo humano e animal. Análíses de água com teor de algunr constiturnte acima do

limite máxir¡o penritido pela legislação enr vigor. via de regra. refletem oontaminação

local. decorrenre de uma má construção do poço e ausêncra <Je proteção sanitária, não

srgnificando qualquer deterioraçâo do aqüifero.

Para fins agrícolas. as águas em questão são considcradas excelentes e.r sua quase

totalidade. Do ponto de vista industrial, é necessário urn controle sobretudo c¡uanto à

dureza excessiva que torna a água inadequada â indústria têxtil, cortumes, indústrjas de

alimentos e caldeiras e ao pH que r¡uiras'ezes é inadequado principalrnente às

cen ejarias.

A maioria dos poços que exploram o aqüífèro tênr profundidades que variam

principalnrente entre 100 e 160 m de profun<ìidade e apresentâm vazões que estão entre

5 e 20 ml/h podendo chegar a valores mais elevados, principalmente quando exprorarn a

Fm. Caiuá.

4.4 Os Sistemas Aqüíferos Serra Geral e Botucatu - pirambóia

os sistemas Aqüiferos serra Geral e Botucatu - pirarnbóia constituem, iuntâlnente com

o Sisterna Aqùífero Bauru, os três principais sistemas aqüíferos da Bacra do paraná, o
Anexo I apresenta uma seção esquemáticâ da Bacia do paraná, ilustrando essas

unidades.

Sistema Aqüífero Serra geral

Trata-se de um sistema aqüífero fraturado, formado pelos derrames basálticos da

Formação serra Geral e que apresenta características hidráulicas bastante heterogêneas.

o pacote representado pelos denames basálticos pode apresentar espessuras de até

2.000 metros, nas regiões centrais da bacia. Embora poucos poços explorem

exclusivamente este sistema aqüífero, são comuns poços que o exploram em conjunto

com o Sistema Aqüífero Bauru. Nestes casos, os poços penetram totalmente nos

sedimentos do Grupo Bauru e parcialmente nos basaltos, recebendo assim, contribuição

dessas águas,
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Sisterna Aqüífero Botucatu - Pirambóia

Esse slstema aqüifero é constituido pelas Formações Pirambóia e Botucalu. A Fonnação

Pirarnbóia é composta por arenltos de origern fluvial enquanto a F'onnação Botucatu e

composta por arenrtos de origerr eólica. Trata-se de um sistema aqùifèro

predomìnantemente confinado pelos basaltos da Forrnação Serra Geral, sendo ljvre

apenas em cerca de l0% da sua extensão. Sua recarga é proporcionada diretarnente pela

precipitação nas áreas de afloramento, próximas às bordas da Baoia do paraná. Na área

de estudo. mais precisamente em sua porção sudesle_ afloram sedimentos das

Formações Botucatu e Pilambóia. Os poços que explotam este Sistema Aqüífero

apresentam vazões elevadas, podendo atingir 1000 mtr'h. Nos poços maìs profundos é

cornum a ocorrència dc águas tennais.

s. ApLrcAÇAo Dtr rsoTÓpos No ESTTTDO DE ÁcrrAS stIBTERRÂNEAS

5.1 lntrodução

A composição dos átornos é descrita alravés da especificação do número de prótons e

de nêutrons presentes no núcleo. O número de prótons é também charmado de "número

atômico" e representado peìa letra "Z", enquanto o "nú¡mero de nôutrons', é

representado pela letra "N". A soma do núlnero de prótons e nêutrons do núcleo fornece

o número de massa de u¡n áto¡no, representado pela letra "4". podemos representar a

composição do núcleo de um átomo pela relação:

A= Z+N (1)

Para se especificar a composição de um nuclídeo (átomo) utiliza-se o seu símbolo

quimico com o número de massa sobrescrito e o número atômico subscrito. Como o

símbolo quimico já implica no número atômico, normalmente este é omitido.

14 23C; NaEx.:
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Os nuclídeos que possuem o mesmo número atômlco (Z). mas diferentes valores do

número de néutrons (N) sâo charnados isótopos. Pelo fato de terem o rnesmo Z, sâo

átomos de ulu tresmo ele¡nento quirnico e possuetn propriedades quinricas muilo

semelhantes. dif'erindo apenas nas suas massas.

Existem aproxirnadamente 1700 nuclideos conheoidos. Deste total apenas 260 são

estáveis. os nuclideos instáve¡s tendeln a se decornpor espontaneamente até atingir urna

forrna estável. Esse processo é charnado de decaimento radioatrvo. A estabjlidade dos

nuclideos está ligada aos valores de N e Z. Somente os nuclideos que apresentam

valores próximos de N e Z são estáveìs. uma outra observação importante é o fàto da

rnaioria dos nuclídeos estáveis possuírem N e Z pares. Nuclideos com N ou Z impares

são muito menos comuns,podendo chegar a raros nos casos etr que N e Z são impares

(Faure, 1986).

5,2 lsótopos tle Hidrogênio e Oxigênio

São os isótopos mais utilizados nos estudos de águas subterrâneas por fazerem parte da

própria molécula da água. No entanto, por se tratarem de elementos de número atômico

pequeno, possuem uma composição isotópica variável devido a efeitos de

fracionamento isotóprco que ocorrem durante os fenôrnenos físicos e químicos na

natureza.

As propriedades termodinâmicas das moléculas dependem da massa dos átomos que as

compõem, isto é, as moléculas formadas pelos isótopos mais pesados de um elemento

lerão comportamento diferente diante dos processos fisico-quimicos naturais. para

exemplificar, imaginemos um liquido formado por moléculas contendo diferentes

isótopos de um elemento. o vapor originado deste líquido será cefamente empobrecido

em isótopos pesados em relação ao líquido original. Este fracionamento isotópico,

como é chamado, pode ser expresso pelo fator ø definido por:

"=X et
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ondel?¿¡earelaçãoentreisótopospesadoselevesnafaseae/?åearnesmarelaçãona

fase b.

Este fracionamento isorópico ocorre com maior eficiência c¡uando não há um equilíbrio
entre as fases liquida e gasosa, isto e. quando a formação de vapor é continua (Di.xon &
Chiswell, 1994)

Notacão Delta (8)

A quantidade atrsoluta de isótopos numa amostra não é usuallnente medida. O que se

detennina na realidade é apenas a diferença na relação entre o isótopo pesado e o leve

ern comparação com uln padrão. [rsta diferença é designada pela letra grega delta (ó) e

é definida por.

.- llumuslrLt - I( ruJrùt
llpadrùt

onde 1? é, no caso da á.gua, arazãol8O/'('O ou 2HllH. 
Obv,amente, valores positivos

indicam amostras enriquecidas em isótopos pesados e valores negativos indicam

amostras empobrecidas nestes isótopos. Como as difèrenças entre as amostras e o

padrão são normalmente muito pequenas, elas são expressas em unidades por rnrl

(o,'oo).

Padrão de Referência

Um dos maiores problemas na aplicação dos isótopos estiíveis na hidrogeologia é a

comparação de resultados obtidos por diferentes laboratórios. Atualmente esses

resultados são sempre referidos a um padrão intemacionalmente aceito. portanto, é

necessário que haja uma correta calibração das amostras padrão usadas pelos diferentes

laboratórios do mundo em relação a um padrão intemacional.,a fim de permitir uma

intercomparação dos resultados obtidos.

o padrão mais usado até hoje como referência para as variações dos isótopos estáveis

de hidrogênio e oxigênio é o chamado SMOW (Standard Mean Ocean Water). Ele

(3)
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corresponde a uma água hipotetica contendo uma razão isotópica de oxigênio e

hidrogênio igual à rnédia da ¡azão isotópica da água do mar, a qual for a'aliada por

Craig ( 1961 )

A escolha da media das águas dos oceanos pode parecer ób'ia já que estes contém 9g0%

da água do planeta e têm urna composição isotópica relativamente unif.orrne.

Entretanto, uma seria desvantagenr do sMow é a não existência de uma amostra real

desta água que pudesse ser usada diretamente para calibrar os aparelhos de medição.

unla tentativa para contornaÍ este problema foi feita pela Agêncra lnternacional de

Energia Atômica (AIEA) por craig ( 1966), da unrversidade da califórnra - EUA, que

preparou urna grande amostra de água de composiçâo isotópica rnars próxima possivel

da definida pelo padrão SMOW.

Esta amostra 1'oi obtida rnisturando-se águas destiladas <Jo oceano pacifico com

pequenas quantidades de outras águas para ajustar as razôes isotópicas adequadamente.

Esta arnostra foi charnada de Vienna SMOW ou simplesrnenle V-SMOW e está

disponivel no AIEA em Viena para rntercalibrações. Segundo craig, os erros <io V-
SMOW em relação ao SMOW são de 0,02o/ou para o '*O e 0,2oloo para o:H.

5.3 Águas Atmosféricâs

A maior parte das mudanças na composição isotópìca das águas naturais ocorre na parte

atmosférica do ciclo hidrológico e nas águas superficiars expostas à atrnosfera. As águas

subterrâneas "herdam" as características isotópicas das águas meteóricas e superf,rciais e

dificilmente mudam, a não ser no caso de mistura de águas de diferentes composições.

A composição isotópica do vapor de água atmosférico e das chuvas pode ser muito

variada. Desta forma, um único evento atmosferico afeta muito pouco o sistema

hidrológico, Portanto, quando se pretende avaliar a recarga de algutn sistema

hidrológico, os estudos devem compreender um longo tempo (em relação ao tempo de

¡esidência da água no sistema estudado) para se obter uma média significativa da

composição isotópica da precipitação. Para isto, a AIEA mantém uma série de estações

de coleta de água de chuva e neve espalhadas pelo mundo com o objetivo de monitorar

o conteúdo isotópico da precipitação.
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A inteçretação dos dados obtidos pela rede de estações do AIEA mostra que o grau de

empobrecimento ern isótopos pesados está relacionado à parâlnetros geográficos tais

como latitude, altitude. distância da costa e intensidade da chut'a.

As estações localizadas er¡ latrtudes mais altas, tanlo no hernisfërio none cìuanto no sul,

tênr valores rnais negativos de òl80 do que as localizadas próxirnas ao Ec¡uador.

Outro fator rrnportante é a proxirnidade dos oceanos. A concenlração l¡édta de ,rO 
e 

tFì

na chuva é geralmenle lrais baixa nas estações continenlais <io que nas eslações

costeiras e nas ilhas em latitudes corrparáveis.

Também a alti¡ude exerce grande inlìuôncia na composição isotópica da água da chuva.

Normalmente. as precipttações ocorridas nas altitudes mals elevadas tôrn valores de

òr8O e ô2H maìs negativos do que próxirnas ao nivel do mar. A Inagnitude deste

fènômeno depende do clima local e da topografìa, podendo chegar a gradientes entre

0,1 5 e 0,5 "/,,,,i I 00 m para o ôrtO e entre 1,5 e 4.0 "¡,,y/ I 00 m para o ô2H.

A quantidade de chuva tarnbém pode ser um fator importante para a determinação da

composição isotópica da precipitação. Normalmente, quanto maior a precipitação, rnais

negativos são os valores de ô18O.

Apesar de toda esta variação, existe uma correlação rnuito importante entre os dados de

todas as estações do AIEA. Os valores de ôr80 e ô2H encontrados se aproximam muito

da Reta Meteórica Mundial proposta por Craig ( I 961 ) e de{inida por

ô2H(o/oo) = 8 ôr8o¡/oo) + lo (4\

A Figura 5 mostra o gráfico de ô2H versus ôì8o para as águas de chuva amostradas nas

diversas estações de coleta mantidas pela AIEA em todo o mundo. os valores obtidos

se aproximam muito de uma reta, que pode ser expressa por uma equação muito

próxima àquela vista em (4) e que coffesponde à Reta Meteórica Mundial (Craig,

1961 ).



Figura 5: Representação gráfica .los valores de ô2H e ôl8o observados nas águas de

chuva amostradas ¡lelas estaçôes da AIEA.

5.4 Agua Subterrânea

o estudo das caracteristicas e origem de águas subterrâneas está entre as ¡nais bem

sucedidas áreas de aplicação dos isótopos ambientais. Isto se dá pela natureza

conservativa da cornposição dos isótopos estáveis no aqüífero, o que torna possível

caracterízar a origem das águas subterrâneas. pode-se drzer que as águas subterrâneas

guardam a cornposição isotópica da sua origem por longos períodos, da ordem de

milhares de anos, desde que não sejam expostas a temperaturas superiores a gO,'C (Gat.

I 981).

Normalmente as águas subterrâneas podem ser divididas, quanto à sua origem, em:

Áquas Meteóricas: são aquelas derivadas diretamente da precipitação ou de infiltração
de água doce superficial, usualmente por recaÍga aîavés de zona não saturada. A
composição isotópica dessas águas é semelhante a da precipitação local, pelo rnenos

em clima úmido. No caso de climas mais árídos, pode ocorrer um enriquecrmento em

isótopos pesados na água subterrânea como será discutido mais adiante.
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"Paleoáf¡uas": definidas por Fontes ( 1981 ), que utilizou o tenno '.paleoáguas'.. como

sendo as águas originadas num passado mais distante, especialmente ern períodos onde

prevaleciam diïèrentes condições climáticas. A distinção enfie esses dois grupos

rnuitas vezes é arbitrána: il cotnunr consjderar-se águas conr idades pleistocênicas

(datadas pelo r{C por exemplo) como sendo "paleoáguas" e em mujtos casos a

composição isotópìca dessas águas difère da precrpitaçâo atual. Aguas rnais novas

originadas em periodos de clirna diferente poderr vir a ser classifioaclas corìo
"paleoáguas'- enquanto águas corn rdades similares e mesma cornposição isotóprca da

precipitação atual são consideradas sirnplesrnente águas rneteóricas.

Áeuas Subterrâneas de ()riqem Meteórica

Em muitos casos a cornposição isotópica da água subtenânea reflete a rnédia da

composição isotópìca da chuva na área de recarga. por este motjvo, as águas dos

aqi¡íferos freáticos são muitas vezes usadas para ctracterizar o conteúdo isotópico da

chuva de uma detennìnada região. Entretanto, a correlação entre a composição

isotópica da chuva e a da água subterrânea derivada desta neln sempre é perfeita. Há

casos onde a água subterrânea é mais enriquecida ou mais ernpobrecida em isótopos

pesados. Esta distorção tende a tomar-se maior em climas mais áridos, norrnalmente no

sentido de un enriquecimento ern isótopos pesados

Nenì toda precipitação atinge o aqüífero, já que uma boa parte é perdida por

escoamento superficial ou reevaporada do solo, principalmente pela ação das plantas

(transprração). Na medida em que esta perda é aleatória, não afeta a composição

isotópica média. No entanto, quando a perda de água ê, caracterízada por uma

composição isotópica diferenciada como, por exemplo, no caso de reevaporação de

chuvas de verão, a cornposição isotópica da água de recarga pode diferir da média da

precipitação. Este processo foi chamado de "seleção" por Gat & Truz (1967) em Gat

( r e81)

outro exemplo de seleção é o caso onde a recarga seria feita preferencialmente por

chuvas fortes. Como sabemos, estas chuvas tendem a ser mais empobrecidas em

isótopos pesados do que a média, o que poderia to rnar a âgua subterrânea mais

empobrecida ern rsótopos pesados, contudo, esta situação raramente ocone. uma vez
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gue as precipitações mais intensas têm menor inrportância na recarga dos aqüíferos

quando cornparadas às chuvas de menor intensidade, porérn com rnaior duração.

Ërnbora todos estes fenômenos que afètam a conrposição isotópica da água subterrânea

ocorrarn freqi.¡entemente na natureza. as varrações provocadas por eles são

relativamente pequenas. via de regra, as águas de recarga dos aqúiferos freáticos

refletem bern a composição isotópica das chuvas. A variaçào da composrção isotópica

de um lugar ern relação a outro é causada pela variatrilidade geográfica do conteúdo

isotópico da precipitaçâo. os fatores mais irnportanfes para esta variabilidade são a

altìtude^ latitude e proximidade do oceano. Aìér¡ disto, a localização <lc áreas entre

zonas de clima diferente, onde massas de ar provenientes de cada região produzern

precipitações corn propriedades distintas, contribui para aumenlar a vanabilidade da

composrção isotópìca da precipitação.

"Paleoáquaso'

As águas subterrâneas originadas em condições ambientais diferentes das presentes

foram denorninadas por Fontes ( I 98 I ) como "paleoáguas". o conteúdo isotópico de

águas de origern rneteórica depende de fatores clinráticos como origem da urnidade do

ar, temperatura de condensação, etc. Além disto, nas águas subterrâneas o conteúdo de

'H e 'tO depende do mecanismo e do tempo de recarga e, principalmente, da

distribuição da chuva com respeito à evapotranspi ração. Numa escala plurianual é de se

esperar que as águas subterrâneas representem a média local das condições climáticas.

Entretanto, qualquer mudança climática significativa irá alterar a composição isotópica

destas águas, modificando o ôl8O e o ô2H.

A água subterrânea constitui um verdadeiro "arquivo" contendo as características

isotópicas das precipitações ocorridas no passado. Naturalmente, isso lirnita-se ao

tempo de residência da água no aqüífero, que em muitos casos pode chegar a milhares

de anos. Outra limitação importante deste método é a própria datação da água que

normalmente é feita medindo-se a porcentagem de radiocarbono da amostra. como
sabemos, este método pode ser usado com segurança até, no máximo, 30.000 anos.

A determinação do conteúdo isotópico em l8O 
e 2H 

de uma água subtenânea, bem

como a sua "idade" relativa através da determrnação da porcentagem de lac constitui
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unl ilrportante artificio para a reconstituição paleoambiental de periodos até 30.000

anos b,p. (before present, Le. antes do presente).

5.5 lsótopos de Carbono

Os isótopos de carbono (ìrC e rrc)tambér¡ 
são muito utilizados nos estudos de águas

subterrâneas. uma vcz que estas águas nonnalmente apresentarï carbono na fonna <je

COl dissoh,ido ou ainda sob a fbrma de FICO:'e COl'r. Estes isótopos nos forneoem

infonnações quanto a "idade^' aparente e origem da água subterrânea estudada.

O rac 
é o método mais utilizado para se determinar o tempo de residènoia da água

subterrânea. Sua faixa de atuação vaì desde 1.000 até 30.000 anos b,p. para águas mais

.jovens utiliza-se o método de rll c¡ue é capaz de deternrinar tenrpos de residência de até

50 anos (Kimmelmann et al.. 198ó). A atividade do luc 
é expressa eln porcentagem

relativa ao rac 
das plantas de I890, antes da entrada de grandes quantidades de COz na

atrnosfera, provenientes da industrialização e das explosões termonucleares.

o isótopo radioativo do carbono é continuamente produzido na atlnosfera terrestre

através da reação entre a radiação cósmica secundária e átomos de nitrogênio (Libby,

1965). Os átomos de raC 
assim formados, são oxidados para constituir moléculas de

'oCO2 que se misturam ao dioxido de carbono presente na atmosfera e, posteriormente,

chegam até a biosfera e hidrosfera.

Através de uma série de processos de troca ou assimilação desse radiocarbono, toda

rnatéria orgânica viva passa a conter laC, 
assim como as conchas carbonáticas dos

moluscos marinhos e terrestres. Este fato permite que os compostos carbonáticos

possam ser datados através da medida do laC remanescente. Esta datação é feita

detectando-se a emissão de partículas B-, o que normalmente é feito utilizando-se

contadores proporcionais ou de cintilação líquida.

No último século, o homem tem afetado a concentração natural do rac na atmosfera de

duas maneiras: A queima de combustível fóssil, sem raC, reduziu o nível de raC 
na

troposfera em cerca de 10Yo (Fritz e Fontes, I 980). por outro lado, após 1963 observa-se

um aumento no conteúdo de lac na atmosfera em decorrência das explosões nucleares.

Após este aumento, o teor de IoC tem apresentado uma redução gradativa, em direção
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aos valores anteriormente observados em condições naturais. Este iàto deve-se às trocas

ocorridas entre a atmosfèra e o oceano.

Como o teor de lrCì 
nas águas subterrâneas e determinado no Carbono lnorgânico

Dissolvido (CID) e, admitindo-se que este carbono aquoso de'erá ser rnfìuenciado por

processos geoquímicos dentro do aqüífero, é necessário se avaliar o conteúdo inicial de

'oC no roonrento da recarga. Para isto utiliza-se modelos que srmulam a evolução

geoquimica <jo conteúdo de ''C durante o percurso da água subterrânea, desde o

momento de recarga até o ponto de amostraÉ¡ern.

Os rnodelos são capazes de corrigir a interação entre o CID da água subterrânea e o

carbono provenrente da rocha que compõe o aqùífero. Como o carbona{o desta rocha

atua na evolução do clD da água sublenânea e este carbonato é nonnalrnente isento en.r
raC, 

é bastante comurn ocorrer uma diluição no r{C presente no ClD. Entretanto, como

o conteúdo de riC 
é sempre específico para a orrgem da água subterrânea, é muito

importante a detenninação dos valores de ðriC nas rochas que compõe o aqüifero, já

que este valor nos permite avaliar a evolução do CID da água subterrânea.

O l3C 
é um isótopo estável que ocorre em todos os compostos de carbono e cuja

abundância é expressa em relação a um padrão (PDB) em unidades por mil (.'/*,). O
aspecto mais irnportante da geoquímica do ltc na maioria dos sistemas naturais é o fato

de que os processos biológicos, sejam eles a fotossintese ou a atividade das bactérias,

podem causar efeitos de fracionamento isotópico, t¡ma vez que existe uma utilização

preferencial de um isótopo sobre o outro.

O ar atmosférico apresenta um ôl3C próximo a -7'7,", enquanto a maioria das plantas

apresenta valores entre -25 e -30'1., (Fritz, 1984). A água, ao percolar o solo, entrando

assim em contato com o co2 empobrecido em l3c, toma-se também empobrecida neste

isótopo.

Quando a água percola rochas carbonáticas, considera-se que a contribuição de r3C

ocorre a partir do CO2 e do carbonato aquoso que compõe a calcita. Os carbonatos

marinhos apresentam ô13C entre -2 e +2"/o,,enquanto que os carbonatos terrestres são

mais empobrecidos em riC, 
uma vez que sua fonte de carbono também é mais

empobrecida.
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A percolação da água através do solo faz com gue esta se torne saturada em CO2 do

solo, que apresenta urna pressâo parcial muito maior do que o co2 atrnosférico e 1en]

ôr3C entre -20 e -24",,,, (Fritz, 1984). portanto, o conteúdo de rrCì no carbonato aquoso

nas águas da zona não saturada e controlado pelo co¡ biogênico do solo. Somenle oonr

a dissolução dos carbonatos das rochas é que ocorre o aporte de isótopos pesados na

água subterrânea. Bssa 'rnistura" aurnentarìa a quantidade de l3c 
no carbonato aquoso e

o ôl¡c do carbono Inorgânico Dissolvrclo da água mostraria então irÍportantes aspectos

da sua evolução ge oc¡uimica.

O estudo do conteúdo de 'iC e cÌe suas variaçôes pode contribuir muito para o

conhecimento da evolução geoquirnica da água.

6. METODOLOGIA

6.1 Metodologia dc Campo - Amostragem

A coleta das amostras utilizadas no trabalho fbi feita ern 24 poços distrìbuidos por toda

a área de estudo. A escolha destes poços foi feita em conjunto com a SABESp, não só

em função da sua localização, como também da existência e confiabilidade dos dados

construtivos. Foram priorizados os poços novos e os recém perfurados. Este cuidado foi
tomado com o objetivo de nos assegurar da origern da água amostrada.

outra condição importante na escolha destes poços foi o fato de estarem atualmente em

uso, garantindo assim uma constante renovação da áryua, assegurando uma boa

representatividade do aqüífero.

A Figura 6 mostra a localização dos poços amostrados. o Anexo 2 apresenta o perfil

construtivo desses poços.

No campo foram determinados os parâmetros fisico-quimicos tais como temperatura,

condutividade elétrica, alcalinidade, pH e EH.
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Figura 6: Localização dos poços amostrados

Para as análises fisico-quimicas a coleta das amostras f'oi feita conforme cETESB
( 1988).

A coleta das amostras de água para análises de tH e ,80 foi feita sern adição de

qualquer preservativo, utllizando-se apenas frascos de polietileno de 20 ml, novos e

descartáveis, enxaguados três vezes com a própria água a ser amostrada e cheios até a

boca. A tampa utilizada, também de polietileno, era provida de batoque para a completa

vedação do frasco.

As amostras para as análises de r3c e 'oc foram obtidas utilizando-se dois métodos

(Geyh & Wagner, 1979 e Kimmelmann, 1986). Ambos se baseiam na precipitação do

carbonato dissolvido na âgua, na forma de carbonato de bário, pela adição de cloreto de

bário em pH alcalino. No primeiro método, utiliza-se um recipiente de polietileno

transparente com capacidade de 50 litros, no qual ocorre a precipitação do carbonato

dissolvido na água (Figura 7). Para isto, elevou-se o pH até l2 através da adição de

NaoH e acrescentou-se Bacl2.2H2o. Após a precipitação de todo o carbonato e sulfato

dissolvidos na água, retira-se a água sobrenatante através de uma tomeira previamente
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instalada no garraño. Para se evitar a entrada de coz atmosferico no reoipiente, utiliza-

se um tubo absorvenle (Figura 8) constituído por quatro carr¡adas: uma carnada isolante

(que pode ser de palha de aço). urrra calnada de amianlo sodado (ascarita), outra

camada isoìante semelhante à prirnelra e unra canrada de siìica gel.

Gorrofd) cle
50 l¡lros

Precipitúo
de 8c¿rC.,

Fl sircocÉltÌ,"
liF. c):rrr]C"Êrctdffo
H Arncr¡ro scbctr
iT [cYtt¡toJ
l

, 6," .. Çcrrrrcnaoacro

ffi fldfo (þ bcr(rti:r
.W

FigLra 8: TtÈÐ dxcrrste è C0,
Torrtdra F¡oro
soido do ¿'gllio

OCelo cb âeclp¿trd3 cþ
8oæ.)

Figura 7: Equipamento para amostragem de rrC e r¡C, 
segundo o método de Geyh

& \üagner, 1979 (Fonte: Kimmelmann et al., 1986)

A seguir, o precipitado contendo o carbonato e o sulfato de bário é transferido para

recipientes de polietileno de 2 litros (para análise do raC; ou I litro (para análise do r3C;

que são encaminhados ao laboratório. O processo todo pode levar até 48 horas,

dependendo das características hidrogeoquimicas da água e do teor em bicarbonatos e

ca¡bonatos (Kimmelmann et al., 1986). Este método é particularmente indicado nos

casos em que não há muito tempo disponível para se ficar no local de coleta. Como a

precipitação total pode demorar algum tempo, uma altemativa é transportar o recipiente

cheio até o laboratório, permitindo-se assim que a precipitação se complete nos dias
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subseqüentes. Só então retira-se o liqurdo sobrenatante e annazena-se o preclpitado em

frascos de I lit¡o.

O segundo nrétodo de amostragern segue as instruções de Agência ìnternacional de

Energia Atôtnica e uliliza um recipiente corrr capacidade para 60 lrtros. fornecido pela

própria agência, elevado por um suporte metálico e dotado de uma válvula em sua parte

ìnfènor (vi<Je Frgura 9), na qual pode-se acoplar frascos de I Iitro destrnaclos a receber o

precrpitado a medida em que este se forma. Depoìs de se calcular o volurne de água

necessário. acrescenla-se FeSO,.7HrO, BaCl2.2l-{¡O e NaOFI para elevar o p}J até 12.

como todo o pfocesso lem que se passar no local dc coleta. acrescenta-se um llooulante

(ex.: Praestrol)para acelerar a reação de precipitação do carbonato.

og¡loúr de op inox

gorrofao de ó0 litros

. suporfe defqro

preciÞlodo

garrofa æra reæær
o præipitodo

Figura 9: Amostrador para t3C e rac 
lKimmelmann et al, 19g6)
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A medida que o precrpitado se fon¡a, vaì passando para o fiasco de I lìtro acoplado no

fundo do garraÍão. Quando o frasco de 'l litro está totallnente chero, fecha-se a váli.ula e

procede-se a troca do mesmo. permitindo-se assirn que rnais precipitado seja recolhido.

Este método é rápido e dá bons resuhados somente quaudo as águas têrn allos teores de

bicarbonato, levando a urna precipitação rnuito rápida. para as água coÍìr baixo teor em

bicarbonato, cu.ja precipitação leva nruitas horas. o prirneiro rnétodo é mais

reco¡lendável.

6.2 Procedimentos de Análise Utilizados em l,aboratório

A análise dos principais íons f'oi realizada através de absorção atômica. no caso dos

cátions, e cromâtografìa de íons no caso dos ânions. os laboratórios responsáveis por

este trabalho fbram. respectivarrrente, o do lnstituto de euimica - USp e o do CEpAS -

USP. As análises de tl-I, 'tO e ltC forarn feilas coln a utilização de espectrômetro de

rnassa, no Laboratório de Isótopos Estáveis do GENA - usp em piracicaba. As análises

de rrc foram feitas cour a urtlização de detectores líquidos de cintilação no Laboratório

de Isótopos Radioativos do CENA - USP em Piracicaba.

ions Princinais

- Cátions

A determinação dos prinoipais cátions nas amostras de água subterrânea (Na*, K'', Ca2*,

Mg2*, Mn2* e Fe total) foi feita através do método de absorção atômica. Este método

também foi utilizado nas anáhses de metais das águas do Sistema Aqùífero Bauru

provenientes das regiões de Tupã e Marilia.

Basicamente, um aparelho de absorção atômica (Figura l0) é composto por quatro

partes principais: fonte de emissão, alomiz ção, monocromador e detectorJeitor. A

fonte de emissão consiste em uma lâmpada especial que emite um feixe energético.

Este feixe atravessa a amostra solubilizada e nebulizada na chama de um queimador

alimentado por gases carburantes e comburentes. Este processo constitui a segunda

etapa da absorção atômica e é conhecido por aÍomização. Após a chama, o feixe atinge

o monocromador que nada mais é do que um dispositivo para eliminar as radiações

parasitas (interferências) que podem ser emitidas pela chama. Finalmente o feixe chega
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que produz um sinal elétrico proporcional à intensidade
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por um tubo Í'otornultiplr cador

lunrinosa recebida (Trescases,
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Figura l0: Iisquema genérico de um aparelho de absorção atômica

(Trescases, 1984)

- Ânions

A detenninação dos principais ânions presentes nas amostras de água subterrânea

coletadas foi feita no Laboratório de Hidroquímica do CEpAS - USp, sempre

utilizando-se um cromatógrafo de ions. Os principais ânions analisados foram F-, Cl',

NO1- e SOa2-,

A cromatografia de íons se baseia na análise de espécies iônicas em meio aquoso,

através da separação destas espécies em colunas de resina de baixa capacidacie de troca

iônica.

A amostra é injetada sob pressão atmosférica no sistema e é caneada para a coluna de

troca iônica, juntamente com o eluente (solução de hidróxido de sódio). Dentro da

coluna, os ânions são separados de acordo com sua afinidade com a resina. O que

determina a separação dos ânions e seus tempos de retenção é a força e composição do

eluente, combinado com a resina de troca iônica. A detecção é feita através de uma

célula de condutividade. Para se evitar que os cátions influam nos resultados, estes são

retirados por uma coluna supressora. os valores de condutividade são então registrados

por picos, sempre em relação a um background. As concentrações dos elementos na
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amostra são proporcionais a área destes picos e podem ser determinadas comparando-se

o prco obtido com o de um padrão de concentração conhecida.

o crornatógrafo utilizado nas análises feitas é um Dionex 2010i.. A coluna separadora

utilizada fbi o modelo HPIC-AS 4. Os eluentes utilizados f'oram soluções de Na,CO¡

( 1.8 mM) e NaHCO¡ ( l,7rnM)

Os lrmites de detecção (em pprn) do mefodo utilizado forarn os seguintes. F-: 0.016; Cl-:

0.005: NO,': 0.01 I: SO1: : 0,02

ô18O e ô2H na água subtcrrânea

As análises de cìr8O e ôrH foram feitas no Laborattirio de Is<ltopos Estávers do CENA -

USP em Pirac¡caba, SP. Para a determinação do ôrEO nas amostras de água, o mótodo

utilizado foi o do equilibrio eutre a amostra de água e o gás CO2. Este r¡étodo foi

desenvolvido por Matsui ( 1980) e consiste na adição, em uma seringa de vidro, de 3 ml

de amostra, uma gota de ácido sulfúrico e 5 ml de CO2. Após agìtação- as seringas são

armazenadas à temperatura constante de 25'C por 24 horas para que ocorra a troca

isotópica entre a água e o gás,

O gás assim obtido é introduzido numa linha de vácuo para que se possa extrair o CO2,

que agora apresenta um conteúdo isotópico em l80 diferente do CO2 original. Na linha

de vácuo, o gás injetado atravessa "armadilhas" gelo seco e nitrogênio líquido que

removem o vapor de água por congelarnento. O gás resultante deste processo (CO2) é

então expandido no espectrôrnetro de massa e o resultado apontado pelo aparelho é"

então, comparado a outro resultado obtido pela passagem de um padrão de composição

isotópica conhecida pelo mesmo espectrômetro de massa. O resultado final é sempre

expresso em função de um padrão conhecido, no caso o SMOW.

Para a análise do deutério utiliza-se o H2 proveniente da água, que é expandido no

espectrômetro de massa, da mesma forma que no caso do l8O. Na extração do H2

presente na molécula da água, utiliza-se urânio aquecido a 650oC numa amostra de água

de apenas 5¡rl, confinada em alto vácuo, dentro de um capilar de vidro. O resultado

assim obtido é comparado a um padrão interno ou uma amostra de referência que é

calibrada em função de um padrão intemâcional (SMOW).
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l3C 
e 

l{C na áqua subterrânea

As análises de liCì e '''C foram feitas no Laboratório de Isótopos Raclioativos do CENA
- USP em Piracrcaba. utilizando-se a nretodologra descrita por pessenda et al.( l99l ). As

amostras de carbonato de bário obtidas pela rnetodologia.já descrita são tratadas conl

ácido I'osforico 85Vo para a obtenção do COz em um sistema fechado, sob vácuo. O

vapor de água orrg'inado nesta reação é retido por urna ,.annadilha" 
de gelo seco (-72,,C)

e álcool isopropílico. o coz produzido e coletado em outra "armadilha'- de nitrogênio

líquido (-180"C) e armazenado em tanques de vidro. Neste estágio coleta-se uma

aliquota desta aûlostra para análise de rrC 
em espectrômetro de massa FINNEGAN-

MAT, modelo delta E.

o co2 produzido é rnantido em contato com litio metálico previarnente aquecido em

cârnara de reação (600 a 700"c) para a formação de carbeto de lítio. Após o termino da

reação, a cârnara é resfriada e lentamente se adiciona água destilada ocorrendo a

hidrólise do carbeto e produção de acetrleno (c2H2), A síntese do benzeno ocorre pelo

processo de trirnerização do acetileno em contato com um catalizador de cromo_

alumina, sendo que o benzeno assim formado é evaporado por aquecimento a 120,,C por

2 horas, efetuando-se sua coleta com auxílio de uma ''arrnadilha" resfriada a -72"c sob

vácuo.

o benzeno assim formado é transferído com auxilio de rnicropipetas para frascos de

contagem feitos de vid¡o com baixo teor de potássio. o volume utilizado é de 3 ml de

benzeno, aos quais se adiciona 0,5 ml de solução cintiladora. A <letecção do

radiocarbono é feita ern um espectrômetro de cintilação líquida de baixo nível de

radiação de fundo, Tri-carb Packard, modelo 1550. Antes de se iniciar o processo de

contagem, a amostra é mantida em ambiente escuro por no mínimo 24 horas para se

eliminar o efeito da fluorescência.

o resultado obtido em porcentagem de carbono modemo é comparado com o padrão

(ácido oxálico NBS) para a determinação da "idade" radiocarbônica da amostra.
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7. RESTILTADOS

os resultados obtidos encontrarr-se nas tabelas apresentadas a segurr. As caracteristicas
hidrogeológicas dos poços altìostrados encontrant-se na 

.fatrela 
L A Figura 6

apresentada anterionncnte mostra a localização dos poços alnostrados. os resultados

obtidos nas análises realizadas no local da coleta encontram-se na l'abela 2. os
resullados oirtidos nas análises hrdroquínricas cla água subterránea arnostrada

encontram-se na Tabela 3. os resultados das análises geoquimicas das arnostras de

sondagem do poço 24 encontranl-se na'fabeÌa 4. A Tabela 5 nlostra os resultados das

análises de metais reaiizados nas an:ìostras de água subterrânea do Sistema Aqüífero
Bauru, das regiòes de 1-upã e Marilia. os resultados das análises isotópicas encontram-
se na Tabeìa 6. As l'abelas 7 e 8 refèrem-se a análises geoquímicas e isotóprcas de

amostras de testenrunhos de sondagens, obtrdos durante a perfuração do poço 24
(Presidente Prudente P-2)

os perfis construtivos dos poços amostrados, os dados geológicos, de cota da boca do
poço e de profundidade foraln obtidos nos Relatórios Fina¡s de poços existentes nos

arquivos da SABESP. Os dados de vazão forar¡ obtidos diretamente com os

responsáveis pelos poços em cada localidade visitada, representando portanto, as vazões

atuais.

os poços escolhidos forarn divididos em 4 regiões principais, confbrme mostra a Figura
I I Na região de Avaré foram amostrados 8 poços, sendo que 4 exploram o sistema
Aqüífero Botucatu,/Pirarnb oia (13, 14, 15,21),3 exploram exclusivamente o Sistema

Aqüífero Sena Geral (.19,20,22) e 1 explora principalmente o Sisterna Aqùífero Bauru
com contribuição do Sistema Aqüífero Sena Geral (23).

Na região de Marília foram amostrados 6 poços sendo que 4 exploram exclusivamente

o Sistema Aqùífero Bauru (02, 03, 04, 05) e 2 exploram o Sistema Aqüífero Bauru com
contribuição do Sistema Aqüífero se'a Gerar (01, 06). Na região de Tupã foram

amostrados 6 poços (07, 08, 09, 10, 11, l2) sendo que todos exploram o Sistema
Aqüífero Bauru. Na região de presidente prudente foram amostrados 4 poços sendo que

3 exploram o sistema Aqüífero Botucatu,/pirambóia ( I 6, 17,24) e l explora o sistema
Aqüífero Bauru ( l8).
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Tabela l: características hidrogeológicas dos poços amostrados (tlados fbrnecidos
pcla SABESP)

Nas regrões de Marília e Tupã as amostras obtidas são provenientes exclusivamente de

aqüíferos ltvres (Sistema Aqüífero Bauru), enquanto que nas regiões de Avaré e

Presidente Prudente as amostras são oriundas tanto de aqüíferos livres como

confinados.

Loõal $¡Ét; 'Aqùiferc Tipo Alt¡tude (m) Frof,, {m) vazåô {ó3/h)

1 Ubirajara P-1 Bauru/S. Geral Livre 490 160

2 A¡vin¡ândia P-5 Bauru L¡vre 540 197

3 Alvinfándia P-4 Bauru Livre 540 160 10

4 Gália P-1 Bauru L¡vre 220 48

5 Gália P-2 Bauru Lrvre 560 250 '18

6 Lucranopol¡s Bauru/S Gerel Lrvre 535 260

7 Arco-iris Bauru Livre 440 142

8 Tupã-Pq. Univer Bauru L¡vre 505 177 50

I Tupã P-58 Bauru Livre 510 100

10 Tripã Bauru Livre 520 240 100

11 fupâ P-25 Bauru L¡vre 490 þU

12 Tupã P-26 Bauru L¡vre 500 70

13 Avaré P-5 Boiucatu/Prram. Confinado 760 420 120

14 Avaré P-6 Botucatu/P¡ram Confinado 775 422 1 '10

15 Avaré P-7 Botucetu/Piram Confinado 780 430 65

16 P. Prudenle P-1 Botucalu/P¡ram. Conf¡nado 407 1800 500

17 Pres. Epitácio Botucatu/Piram Confinado 325 3953 900

18 Pres. Prudente P1a Bauru L¡vre 404 204 45

19 Ap. de S. lvlanuel P2 Serra Gera¡ L¡vre 680 't20 34

20 Ap. de S. Manuel P1 Serra Geraf L¡vre 690 101

21 Areiópolis P-5 Botucalu Confinado 610 75

Are¡ópolis P-1 Serra Geral Livre ô90 120 20
a1 Pratânia Bauru/S. Geral Livre 670 ou 24

24 Pres. Prudente Botucalu Confinado 408 1794 260
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Região de

Pres.

100 Km
Poços Amostrados

Escala Aproximada

Figura 1l : Divisão dos ¡roços amostrados segundo regiões geográficas principais

7.1. Hidroquímica

Os dados hidroquírnicos apresentados nas Tabelas 2 e 3 mostram que as águas

subterrâneas do Sisterna Aqüífero Bauru são fracamente rnineralizadas. Tarnbém os

poços que apresentam contribuição do Sistema Aqúífero Serra Geral e os poços que

exploram o Sistema Aqüífero Botucatu apresentam, em geral, águas pouco

mineralizadas. Neste último caso, as exceções ficam por conta das águas termais da

região de Presidente Prudente.
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Tabela 2: Resultados obtidos nas análises de campo

44.105'tfi: Locål remÞt.9)l ,pH ElrJmVJ ioñdutivjdàdd {uê/cml HCO3'(m941)

01 Ubirajara P-1 22,O0 9,01 223.00 320,00 2't3,50

02 Alv¡nlãñdia P-5 22,OO 7,16 272.00 350,00 201,30

03 Afvinlándra P-4 23,00 706 267 ,OO 360,00 311 ,10

04 Gália P-l 21.50 6.06 315,00 310.00 176,90

05 Gâlia P-2 22.OO 5,84 295,00 280.00 183,00

06 Lucianópohs 20,50 8,89 241.O0 280,00 231.00

07 21 ,00 '10,05 236,00 290.00 231,00

08 Tupã (Pq. Univer.) 21 50 7,03 314,00 190,00 128 10

09 Tupã P-58 22,OO 6,90 353,00 '170,00 115.90

'10 Tupã 23.00 6,76 351,00 70,00 68,80

t1 Tupà P-25 22.OO 6,87 361,00 80,00 54,90

12 Tupã P-26 21 .50 6.71 344,00 160,00 97,60

13 Avaré P-5 27 .OO 8,00 228,OO 210.00 164,70

14 2ô,50 8,00 250,00 142,60

15 Averé P-7 27,O0 7,80 189,00 89,20

P. Prudenlê P'1 60,00 8,80 75,50 1.180,00 385,50

17 Pres. Ep¡tácio 72,OO 8,60 -89,00 820,00 506,30

18 Pres.Prudenle P-1 22,OO 9,96 240,OO 65,20

19 Ap.de S.ManuelP-2 24,00 6,60 340,00 103,00 73,20

20 Ap.de S.Manuel P-1 24,O0 6,40 392,00 8'l,00 54.20

21 Areiópolis P-5 28,50 7 ,40 319.00 194,00 134.20

22 Are¡ópolis P-1 2t,00 6,00 376,00 111,00 85.50

Pratånia 22,50 6,20 480.00 't42,00 97,60

24 Pres. Prudente 70,00 8,80 207,00 1.430,00 506,30

- não analisado

De acordo com os resultados acima, as águas do Sistema Aqüífero Bauru são

fracamente mineralizadas, com Condutividade Elétricâ (CE) sempre inferior a 360

¡.rS/cm. Os poços que apresentam contribuição do Sistema Aqùífero Serra Geral

apresentam o mesmo comportrimento.

Na região de Marília, os valores de CE estão na faixa entre 280 e 3ó0 ¡rS/cm. Os poços

que apresentam contribuição do sistema Aqüífero Sena Geral também se mantiveram
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neste intervalo. não apresentando qualquer nìudança de comportamento ern relação aos

demais, que exploram solrente o Sistema Aqüílèro Bauru. Na região de Tupã os valores

foram um pouco rnaìs baixos, entre 70 e 290 pS/cm.

As águas provenientes do Sistema Aqúífero Botucatu - Pirambóia apresentaranì valores

de CE berr nrais elevados, sobretudo na região de Presidente Prudente. onde o

conlìnanento do aqüífèro é rnaror. Nesta região os valores de CE estão entre 820 e

L430 ¡tS/cnr. bern acima dos valores para o Sistema Aqüif'ero Bauru, indicando uma

rnaior salinização destas águas. Na região de Avaré, mais próxirna <la zona de recarga

do Sistema Aqüifero Botucatu e onde o confinatnento é menor. os valores de CE estào

entre 189 e 250 ¡rS/cm. Nesta nlesma região, os poços que exploram os Sistemas

Aqüíferos Bauru e Serra Geral apresentatn valores de CE entre 8l el42 ¡.rS/crn.

O pH das águas amostrâdas provenientes do Ststema Aqüífero Bauru situa-se entre 5,g4

e 10,05. Na região de Marília os valores situarn-se entre 5.84 e 9.01 . Na região de Tupã,

a maioria dos valores está entre 6,71 e7,03- com uma úntca exceção (poço Z) que

apresentou um pH de '10,05. Este valor não reflete o pH típico dessas águas, podendo

ser provocado por algum problema de contaminação local. Na região de presidente

Prudente o único poço que explora o Sistemâ Aqüífero Bauru apresentou pÌ{ de 9,96

enquanto que os demais poços, que explotam o Sistema Aqüífero Botucatu,

âpresentaram valores de pH entre 8,60 e 8,80. Kimmelmann et al. (1986) encontraram

valores semelhantes para águas do Sisterna Aqüífero Botucatu confinado. Na região de

Avaré os poços que explotam os Sistemas Aqüíferos Bauru e Sena Geral têm valores de

pH muito próximos, ocupando o intervalo entre 6,00 e 6,60. Os poços que explotam o

Sistema Aqüífero Botucatu - Pirambóia nesta região apresentam valores de pH entre

7,40 e 8,00.

os valores de alcalinidade observados para as águas do Sistema Aqüífe¡o Bauru estão

entre 54,9 e 311,1 mg/L. Na região de Marília esses valores estão entre 176,9 e 3l l,l
mg,{-, diminuindo um pouco na região de Tupã, onde se observa valores entre 54,9 e

231,0 mg/L. Uma possível explicação para este fato pode ser a oconência, na região de

Marilia, da Formação Marília, que é rica em nódulos e matriz carbonática, provocando

valores mais elevados de alcalinidade nas águas dessa região. Apesar desses valores

serem, na sua grande maioria; inferiores ao limite de potabilidade normalmente
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utilizado no Brasil (250 ngll,), algumas dessas águas são irnpróprias para uso em

indústrias corno cervejarias e cortumes..

Na região de Presidente Prudente as águas termais pro'enrentes do Sister¡a Aqüif'ero

Botucatu apresentarn valores de alcalinidade lnais elevados (entrc.3g5,5 e 5{,ró.3 rng,L.¡.

Esses valores ocorrem nos poços que exploram o Sistema Aqüifero Botucatu confinado
a grandes profundidades, onde as águas são significalivamenle rnais rnineralizadas.

7.l.l.lons Principais

As análises quírnicas realizadas err laboratório mostraram que quase todas as águas

subterrâneas amostradas são muito pouco mineralizadas. As exceções a esta regra são

as águas sublerrâneas termais provenientes do sistema Aqüífèro IJotucatu na região de

Presidente Prudente. Neste local, o aqüífero encontra-se a cerca de 1500 rnetros de

profundidade e suas águas podenr apresenrar "idades" de até 30.000 anos (silva, l9g3).

o teor de sódio das águas subterrâneas do Sistema Aqüífero Bauru amostradas está

sítuado entre 0,6 e73,3 mg/L. Na região de Marilia este teor está enrre 16,0 e73,3 mglL
sendo que os valores mais altos oco''em nos poços que apresentam contribuição do

Sistema Aqüífero Serra Geral. Na região de Tupã os valores estão entre 2,0 e 1g,5

mg/L. As águas termars de Presidente Prudenfe têm teores de sódio bastante elevados,

chegando a até 295,0 ng/L. o teor de cloreto dessas águas tambem é bastante elevado,

chegando até 208,0 mg/L, contrastando com os baixos teores do Sistema Aqüífero

Bauru, que não excederam I ,50 mg/L. Os poços da região de Avaré. apesar de

explotarern o sistema Aqüífero Botucatu, não apresentam os mesmos teores elevados

de sódio e cloreto, o gue se explica pelo menor confinamento do aqüifero neste local,

com águas mais novas em relação às de Presidente prudente.
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Tabela 3: Resultados obtidos nas análises químicas tlas águas amostradâs

nmq*rg : L¡i6I êi údL NOil{ritrT EA,¡.lÍilv! F,mglli':] {'¡iíl: iúdl K' *glL ;a'1û¡!r'| itg" ftrûÍ

1 Ubrrajara P'i 0.1 1 0.84 0,08 0,08 63.30 0.30 36,30 5,80

2 A¡vinlándia P-5 0,'16 2,16 049 0.10 24.50 1.80 32,30 5,80

3 Aìvinlândia P-4 0,48 3,18 0,55 0,02 16,00 1 ,50 36,20 5,50

4 Gálie P-1 0,19 20.50 0,76 0.04 26,00 3,10 36 30 6,70

5 G¿tlia P-2 0.16 2,10 1,36 0.07 18.00 2.60 t 0.40 5,40

6 L¡.ictanópolrs 0.16 0.90 0,94 0.12 73.30 0,30 21,30 4.40

7 Arco-¡ris 1,08 0.72 t2 a3 0,01 18,50 0 r0 11,70 4.90

8 lupâ lPa. UnNer ) Q,07 1 ,63 o.17 0,04 2.50 11,90 4.70

I Tupâ P-58 0,19 1,63 0.12 0,05 2.70 2.80 '17,80 4.50

10 Tupã 0.40 4,61 nd 0,03 2,00 3,70 13.40 2,00

Tupã P-25 2,08 9,80 nd 0.04 52,00 3,30 r2,50 4,50

2 Tupã P-26 4.00 14,88 nd 0,03 3,80 4,10 f9.50 3,40

3 Avaré P-5 0.40 0,10 0,50 15.00 0.90 7,30 1 ,20

14 Avâré P-6 2.40 0,20 0,90 0,23 10.00 0.30 9,20 1 ,30

15 Avaré P-7 1.70 0.00 1,30 0,25 7.00 0,50 12,30 2,30

Pres. Prudente P1 165.00 0.00 109,30 10,50 230,00 2,10 4,70 1,80

t7 Pres. EÞitácto 59,70 0.00 80,80 6,60 180,00 1,80 0,50 0.90

18 Pres. Prudente P1a 1,50 0.20 2,50 0,28 0.60 0,30 2,90 1 ,40

19 Ap. de S.l\,ianuel Pi 1,00 5.00 0.10 0,07 2,00 0.90 10,70 1,80

20 Ap. de S.Manuel P1 1,00 4.80 0.l0 0,07 2,00 0.90 10,90 r.90

21 Areiöpolis P-5 0,t0 0,70 0.00 0,20 4,40 2.10 19,00 0.70

Areiópol¡s P-1 0,80 2,10 0,00 0,25 6,60 0,90 t 1,30 1,40

23 Ptâlània t80 9,00 0,10 0,12 2,90 1.70 14,70

24 Pres. Pudente P-2 208,00 0,00 88,00 12,00 295,00 3,40 2.40 0,90

n.d. abaixo do limite de detecção

- não analisado

As Figuras 12 a 18 mostram a classificação de todas as águas amostradas, segundo o

Diagrama de Piper. os resultados estão divididos por regiões e por sistema aqüifero, As

tabelas com os dados de concentração em meq/L encontram-se no Anexo 3.



DIAGRAMA DE PIPER

Classificação das águas subterrâneas dos poços
situados na região de Marília

Figura 12



DIAGRAMADE PIPER

Classificação das águas subterrâneas dos poços

situados na região de TuPã

Figura l3



DIAGRAMA DE PIPER

Classificação das águas subtenâneas dos poços
s.ituados na região de Avaré

Figura 14



DIAGRAMA DE PIPER

Classificação das águas subtenâneas dos poços
situados na região de presidente prudente

Figura 15



DIAGRAMA DE PIPER

Classificação das águas subteffâneas dos poços que
exploram o Sistema Aqilífero Bauru

Figura 16



DIAGRAI}IA DE PIPER

Classificação das águæ subtenâneas dos poços que
exploram o Sistema Aqüífero Botucatu

Figura l7



DHGRAMA DE PIPER

Classificação das águas subtenâneas dos poços que
exploram o Sistema Aqüífero Serra Geral

Figura 18
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As águas provenientes do Sistema Aqüífero Bauru são predominantemente

bicarbonatadas cálcicas ou magnesianas e, eventualmente, bicarbonatadas sódicas.

Estas últimas estão restriras a dois poços na região de Marília (0i e 06) e um na região

de Tupã (l I ), que apresentaram teores de sódio em tomo de 60 rng/L. be¡l aciura da

rnédia {25.3 mg/Lt.

As águas provenientes do Sislenla Aqüífèro Serra Geral são, na sua totalidade,

bicarbonatadas cálcicas ou magnesianas. No Sistema Aqüífèro Botucatu, as águas se

dividern em dois grupos principais, sendo o primeiro representaclo pelas águas da região

de Avaré, predorninantemente bicarbonatadas cálcicas ou magnesianas e o segunclo

gfupo representado pelas águas tennars de Presidente Prudente, predominantemente

bicarbonatadas sódicas ou cloro-sulfatadas sódicas.

Na região de Maríha o teor de cálcio obsewado está entre 10,4 e 36.3 rng/L (médìa de

28,8 mg/L) e na região de Tupã este teor fica entre ll,7 e 19.5 mg/t, (média de 14,5

mgll-). Os valores maìs elevados na região de Marília podem estar relacionados à

presença da Formação Marília que, como dito anteriormente, é ríca em nódulos e matriz

carbonática. Os poços que exploram o Sistema Aqüífero Botucatu e Serra Geral

apresentam um teor de cálcio bem menor se comparados às águas amostradas na região

de Marília e Tupã.

De um modo geral, pode-se dizer que as águas provenientes do Sistema Aqúífero Bauru

são, em relação às águas dos Sistemas Aqüíferos Botucatu e Serra Geral, mais

mineral.izadas em cálcio e magnésio. A Figura l9 mostra a relação entre esses dois

elementos em cada uma das regiões amostradas.

De acordo com o gráfico da Figura 19, pode-se ver claramente que as águas

subter¡âneas provenientes do sistema Aqüífero Bauru (regiões de Marília e Tupã) têm

teores mais altos de ca2+ e Mg2*, sobretudo na região de Marília, As águas subtenâneas

dos sistemas Aqüíferos Botucatu,/Pirambóia e serra Geral têm teores menores desses

elementos.

INSTITUTO DE GEOC!ËNCI/1S * USF

- 8ltì1. lÒÏÊCA *
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Figura l9 : Relação entre Ca2+ e Mgz* nas águas amostradas

A comparação entre a relação Ca1*/Mg?'das águas subtenâneas com os valores de CaO

e MgO obtidos nas análises geoquímicas das amostras de sondagem (Tabeta 4) mostra

que as águas subterrâneas termais da região de Presidente Prudente apresentam uma

relação Ca2+/Mg2* entre 1,5 e 2,0, coincidindo com a relação CaO/MgO dos basaltos da

Formação Sena Geral, indicando uma possível contribuição deste Sistema Aqüifero

nessas águas. Outras águas subterrâneas apresentam a mesma relação Ca2*/Mg2*, porém

são um pouco mais enriquecidas em cálcio.

Na Tabela 4 observamos que âs Fotmações Botucatu e Pirambóia têm uma relação

CaOA4gO próxima de 3,0. As águas dos poços 13, 14 e 15, situados na região de Avaré

e que exploram o Sistema Aqüífero Botucatu-Pirambóia, apresentam razões

semelhantes nesses elementos, refletindo bem a composição do aqúífero.

A maioria dos poços da região de Tupã também apresentou uma relação Ca2+ lMgz+

próxima de 2,0 e, portanto, coincidente com os valores de CaO e MgO obtidos na

análise geoquímica do Grupo Bauru. As águas provenientes do Sistema Aqüífero Bauru

na região de Marília não seguem esta rela ção Ca2*/Mg2*, mostrando valores de cálcio

superiores às demais águas amostradas. Esse excesso de cálcio possivelmente é



52

proveniente da Formação Marília que, como já foi dito, é rica em nódulos e matriz

carbonática.

Tabcla 4: Resultados das análises geoquímicas de CaO e MgO tlas amostrâs
de sondagem do poço 24 (Presidente Prudente P-2)

i¡ir;ìi {Iìì:ìiliàöjr :N
152 Bâuru / Aren¡tô 3,38 1,66

852 Serra Geral / Bãsalto 't0,30 4,92

1340 "lntertrapp" i Arenilo 1.00 0,49

157 4 Sêrra Geral / Basalto 6,84

1576 Sena Geral / Bâsalto 6,52

1604 Serra Geral / Basalto 4,85

1744 Botucatu / Arenilo 0,66 0,23

1790 Pirambóia / Aren¡to 1 ,86 0,64

o potássio aparece eûì pequenos teores nas águas subtenâneas provenientes do sistema

Aqùífero Bauru, tanto na região de Marilia (entre 0,3 e 3,1 rng/L) como na de Tupã

(entre 0,1 e 4,1 mglL). Na região de Marília, observa-se que os teores mais baixos

ocorrem nos poços que apresentam contribuição do Sistema Aqúífero Serra Ceral,

Dentre os poços que exploram o Sistema Aqüifero Bauru, o sódio está presente em

maior quantidade na região de Marília, com valores entre 16,0 e73,3 mglL. Na região

de Tupã os valores são bem mais baixos, excetuando-se o poço 11, que apresenta 52,0

mglL neste elemento. Nos demais poços amostrados, o teor de sódio só é elevado nos

poços profundos da região de Presidente Prudente.

As águas dos poços que exploram o Sistema Aqüífero Bauru, mas que apresentam

contribuição do sistema Aqüífero sena Geral apresentam teores de Na* levemente mais

altos e teores de K+ levemente mais baixo quando comparadas às águas dos poços que

exploram somente o Sistema Aqüífero Bauru.

As águas subterrâneas de tqdos os poços que exploram o Sistema Aqùífero Bauru

apresentam nitrato em sua composição, sendo que os teores medidos estão entre 0,72 e

20,50 mglL. A presença do nitrato nestas águas está associada a problemas de

contaminação do aqüífero através de fossas ou do uso de fertilizantes. Esta

contaminação ocone pela alta vulnerabilidade do Sistema Aqüífero Bauru, que é livre

em toda sua extensão. os poços que exploram o sistema Aqúífero Serra Geral também
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apresentaram o mesmo problema, com teores variando entre 2,10 e 5,00 mg/l de NO¡-, o

que era de se esperar, já que este aqüifero tambérn é livre e comunica-se diretamente

com o Sistema Aqùífero Bauru.

Os teores de nitrato observados nos poços dos Sistemas Aqüiferos Bauru e Serra Geral

estão abaixo do limite máximo estabelecido pela Organização Mundial de Saúde, que é

de 45 ng/L e, portanto, não ofèrece¡n risco â saúde da população abastecida por estas

águas.

No Sistema Aqüífero Botucatu os teores de nitrato, quando existem, são muito baixos,

chegando ao máximo de 0,70 mg/L no poço 21. Os poços profundos da região de

Presidente Prudente foram os únicos que não apresentaram nitrato em suas águas. O

grande confinamento do aqüífero neste local reduz basfante a vulnerabilidade à

contaminantes superfi crais.

?.1.2. Ocorrência de Fluoreto nas Águas Subterrâneas da Bacia do paraná

Em diversos poços tubulares profundos que exploram as águas subtenâneas do Sistema

Aqüífero Botucatu - Pirambóia no estado de São Paulo têm sido observados teores de

fluoreto acima dos limites de potabilidade. os poços profundos da região de presidente

Prudente apresentam valores de até 12 mglL. A portaria 56 do Ministério da Saúde

estabelece que o limite máxirno de fluoreto nas águas subterrâneas deve estar entre 0,6

e I ,7 mglL, respectlvamente para temperaturas máximas atmosfericâs entre 3 1,5 e 10
uc.

Segundo Kimmelmann e Silva et al.(1990) a origem desse fluoreto é ainda muito

controvertida e uma hipótese para sua origem está ligada a sedimentos paleozóicos

sotopostos dos Grupos Passa Dois e Tubarão.

Souza (comunicação oral, 1995) afirma que em alguns poços profundos da Bacia do

Paraná que exploram somente o Aqüífero Botucatu, os teores de fluoreto estão dentro

dos limites de potabilidade. Nos poços que exploram tâmbém o Aqüífero pirambóia o

teor de fluoreto aumenta muito, como é o caso dos poços da região de Lins.
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O fluoreto presente nessas águas sería oriundo do flicies lagunar da Formação

Pirambóia ou de sedimentos paleozóicos sotopostos. sua presença em niveis superiores

seria provocada pela ascensão de fluidos ricos em fluoretos, facilitada pela presença de

falhamentos e fraturas (Fraga. 1992).

Nas águas do Sislema Aqùífero Bauru o fluoreto está presente em pequenas

quantrdades, se.ja na rcgião de Marília ou na de Tupã. Os valores obtidos estão entre

0,01 e 0,12 mgll. No Sisterna Aqüífero Botucatu são conhecidas anomaÌias de fluoreto

nos poços profundos que exploram o aqüífero confinado, não só no estado de São

Paulo, como tâmbéln nos estados do Paraná e Rio Grande do Sul.

Ainda segundo Kimmelmann e Silva et al. ( 1990), a presença de sódio na água

subtenânea favoreceria uma maior concentração de fluoreto, através da troca de ânions

entre a água e os sedimentos argilosos. A Figura 20 abaixo rostra um grálìco onde se

relacionam os teores de Na* e F- das águas do Sistema Aqüífero Botucatu.

300,00

250,00

200.00

3
E)

E I so,oo
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Figura 20: Relação entre fluoreto e sódio nas águas do sistema Aqüífero Botucatu

Embora a presença de fluoreto nas águas do sistema Aqúifero Bauru seja muito menor,

o gráfico da Figura 2 I mostra que existe relação entre o teor de Na* e F' das águas
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subterrâneas, lá que as águas mais ricas em Na+ apresentam, de um modo geral, teores

mais elevados de F-.

o ..-

Figura 21: Relação entre fluoreto e sódio nas águas do Sistema Aqüífero Bauru

7,1.3. Metais

As águas provenientes do Sistema Aqüifero Bauru, nas regiões de Marítia e Tupã,

foram submetidas a análises de metais, conforme metodologia já descrita. A Tabela 5

apresenta os resultados obtidos.

Comparando-se os valores obtidos com os valores máximos estabelecidos pela

organização Mundial de saúde para águas potaveis, observa-se que praticamente todos

os elementos estão com teores bem abaixo do limite máximo, e em alguns casos

próximos a este.

A crescente industrialização desta região, somada à grande vulnerabilidade do Sistema

Aqüifero Bauru, que é liwe por toda sua extensão, fazem com que os problemas de

contaminação das águas subterrâneas por resíduos industriais seja uma preocupação
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constante. Essa preocupação se torna ainda maior quando lembramos que as águas

subtenâneas são recursos hídricos de dificíl descontam inação, envolvendo processos

caros, demorados e nem sempre eficazes.

* Máximo valor permissível, segundo a Organìzação Mundial de Saúde

Valores em ppm

7,2, Conteúdo Isotópico

Os resultados das análises isotópicas estão apresentados na Tabela 6. Foram feitas

análises de 2H, l8O em água, ''C e lnc no Carbono Inorgânico Dissolvido.

Por problemas técnicos nos laboratórios, as análises de 2H das águas do Sistema

Aqüífero Bauru (Regiões de Marília e Tupã) não puderam ser realizadas. Na tentativa

de solucionar esse problema, estas amostras foram enviadas para o laboratório da AIEA

em Viena, mas até o momento os resultados não foram obtidos.

Tabela 5: Resultados obtidos nas análises de metais (Sistema Aqüífero Bauru)

i.ì\\döìììlì ' ,t{6 lr ittü¡:i:¡ :ì..i\{À-!À\ :t${,$ .:,rlÈì.ì..ì ,.:;lct¡:iì i: :S¡f:i iüi\g üili ii
0,062 0.081 0.1 10 0.019 0,081 0,049 0,009 o,021 0,002 0.012 2.99 0,015

0,06'1 0.083 0,074 0,008 0,125 0.05? 0,008 0,028 0.003 0,013 2.60 0,023

3 0,066 0,0E5 0,082 0,0't2 0,085 0.061 0.010 0,024 0,003 0,0r 5 D,024

4 0,059 0,081 0,1 16 0,013 0,139 0.048 0.011 0.021 0,003 0,015 2.42 0.032

5 0,056 0,083 0,'t 57 0,015 0,088 0,057 0,013 0.022 0,004 0,015 2,37 0,036

6 0,052 0,084 o 175 0,016 0,095 0,0,10 0.012 0.022 0,002 0,016 2,44 0,020

7 0.043 0.085 0,213 0,012 0,083 0,048 0,014 0.024 0,002 0.013 1,E4 0,054

I 0,041 0.087 0.134 0.012 0,0E8 0,067 0,012 0,026 0,003 0.014 2.58 0,014

I 0,062 0.087 0,361 0.020 0.094 0,046 0,012 0,022 0,002 0,012 2,38 0,029

10 0,055 0.071 0.242 0,012 0.098 0,038 0,012 0,024 0.002 0,013 2.37 0,016

11 0,068 0.083 0.156 0.011 0.0E8 0,050 0,014 0,025 0,002 0.014 2,11 0,032

12 0,056 0,082 0,137 0.022 0,084 0.o52 0,015 0,025 0,002 0,0't6 2.47 0,022

0,050 0,300 0,100 0.500 0.050 0.010 1,00 0,010 0,f00 5,00 0,300
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No caso do lac, o alto custo das análises e do processo de amostragem não permitiu que

todos os poços fossem amostrados. Apenas nove amostragens foram leitas e os

resultados das análises estão na Tabela 6.

+ analises ainda em andamento

- não analisado

Tabela 6: Resultados obtidos nas análises isotópicas das águas amostradas

$$$i,w .',ì1:r'iit:l.L<roàl: ln .. ¡rllç ;li ,'eËiflfi)iri

UbirajaÍa P-1 22,O0 -8,14 11,61 25,1910,31

2 Alvinlândra P-5 22,00 -8,14 13.74

Alvinlândia P-4 23,00 7.70 12.31

4 Gália P-1 21.50 12,98 19,07r0.39

Gâlia P-2 22.OO -8,97 12,15

Luc¡anópolis 20,50 '12,08

7 Arco-iris 21,OO 7 ,O3 -14,16

I Tupã (Pq. Univers.) 21 ,50 7.36 -14,41

9 Tupã P-58 22,OO -6,57 - 14,96

10 Tupã 23,00 -7,23

11 Tupã P-25 22,00 -6,82

12 Tupá P-26 21,50 -6,79

13 Avaré P-5 27,00 -56,6 7,8'l -12,70 7,6011,60

't4 Avaré P-6 26,50 -51,2 7,55 16,30 46,7210,61

15 Avalé P-7 27,OO -49,5 -8,36 ¡ Þ,JV 63,S4i0,61

to Pres. Prudente P-1 60.00 -43,1 -6,52 -5,23 15,0011,40

17 Pres. Epitácio 72.OO -48,ô .6,94 -6,27

Ap. de S.Manuel P2 24,OO '45,8 -7,01 18,90 104,00f5,00

20 Ap. de S.Mânuel P1 24.O0 .44.9 -6,92

21 Are¡ópol¡s P-5 28,50 .67.1 -9,87 11,70 17,2015,00

22 Areiópol¡s P-1 21,00 -46.3 -6,84

Pretán¡e 22,50 -46.4 7,21

24 Pres. Prudenle 70,00 -43,8 -6.26 14,0ù1,40
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7.2.1. Oxigênio l8 e Deutério

A Figura 22 apresenta uma comparação entre os resultados de ôr8() e ô2H lreta

¡neteórica local) obtidos e a Reta Meteórica Mundial proposta por Crarg ( l9ó I ) De

acordo com o gráfico. as águas analisadas se aproximam muito das demais águas

meteóricas e, portanto, todas as águas subterrâneas amostradas, mesmo as provenientes

de grandes profundidades são de ongem meteórica.

Figura 22: Comparação entre os valores de ô 
2H 

e ô IEO 
e a Reta Meteórica

Mundial

Os valores de ôr8O obtidos para as águas do Sistema Aqüifero Bauru situam-se no

intervalo entre -6,57 e -9,25 o1*,, 
sendo que a média para a região de Marília é de -g,30

o/." 
e para a região de Tupã é de -6,96'l*. Infelizmente, como já foi citado, por

problemas técnicos, as análises de 2H nas amostras de águas subtenâneas do Sistema

Aqüífero Bauru não puderam ser realizadas em tempo.

De acordo com Martinez (1990), a precipitação média para a área de recarga do

Sistema Aqüifero Bauru, que é próxima a área de recarga dos sistemas Aqüíferos sena

Ge¡al e Botucatu-Pirambóia, apresentou, durante um período de quatro anos, valores

no'/."
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para ôì80 de -6 * 0,7 "/,-,. Os valores de ô¡80 obtidos para as águas subterrâneas do

Sistema Aquífèro Bauru livre são rnais negativos, sobretudo na região de Marilia e,

portanto, estão abaixo das precipitações médias para a região. Esta diferença pode ser

devida a pequenas variações climáticas ocorridas no passado recente. As diferenças

observadas entre as regiões de Marilia e'l-upã podem ser causadas por recarga seletiva,

uma vez que essas duas regiões são relalivarnente próximas e não apresentam

carâcterísticas geográlÌcas (altitude, latitude, clima, etc. ) sufìcientemente distintas para

justificar diferenças no conteúdo isotópico da água de chuva.

Os valores de ôrno obtidos para as águas subterrâneas do Sisterna Aqüífèro Serra Geral

estão entre -6,84 e -7,01 "{,,,. Já para o Sisterna Aqüífero Botucatu, esses valores estão

entre -6,26 e -8,87'7,,,,- com valores mais negativos na região de Avaré e mais positivos

na região de Presidente Prudente, onde o confinarnento do aqüífero é maior. Essas

diferenças certamente são devidas a variações climáticas na época da recarga.

Os valores de ð2H e ôr8O obtidos para as águas dos Sistemas Aqüíferos Serra Geral e

Botucatu - Pirambóia estão de acordo com os resultados apresentados por outros

autores, entre eles Silva ( I 982) e Kímmelmann e Silva ( I 986)

7.2.2. Isótopos de Carbono

Os valores de rac obtidos para as águas subterrâneas do Sistema Aqüífero Bauru

resumem-se ao poço 0l (25,19 pmc) e ao poço 04 (19,07 pmc). Para se calcular as

idades aparentes destas águas, utiliza-se a lei do decaimento radioativo:

r = 8033

Onde Ao é a atividade inicial, neste caso admitida como sendo 100% de Carbono

modemo. A é a atividade que foi medida na amostra.

Desta forma, as idades aparentes para as águas amostradas nos poços 0l e 04 são,

respectivamente, I 1'07 5 + 150 e 13.300 + 150 anos. Essas idades aparentes são muito

antigas para águas de um aqüífero livre como o Sistema Aqúífero Bauru e podem

,"# (6)
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indicar contribuição de águas rnais antrgas dos Sistemas Aqüiferos Sotopostos. Essa

contribuição pode ser provocada por excesso de explotação nesses poços.

A única análise de rac feita em águas do Srstema Aqüífero Sena Geral mostrou um

valor de 104 prnc! o que significa urna água recente. Neste poço, o òrrC encontrado foi

de -18,90 portanto, bastante negativo e concordante com o '*C encontrado. pelos

valores de ôl:ìC e l{C encontrados, estas águas certamente são bastante novas.

No caso das águas do Sistenra Aqüífero Botucatu - Pirambóia os valores de rac 
obtidos,

quando comparados com Silva ( 1986), mostram-se mais elevados, indicando águas

mais recentes. lsto ocone nos poços l4 e I 5 na região de Avaré e nos poços 16 e 24, na

região de Presidente Prudente. Neste último caso, Silva ( I 986) encontrou valores de raC

correspondentes a idades aparentes de cerca de 30.000 anos. Os valores atualmente

encontrados para esta região estão entre 14,0 e 15,0 prnc, indicando idades aparentes de

cerca de I 5.000 anos.

Essas diferenças encontradas podem ser devidas a mistura de águas mais novas nas

águas desses poços. Essa mistura pode ser provocada por problemas no revestimento

desses poços, sobretudo na sua parte superìor, que atravessa o Grupo Bauru. Além

disso, a grande exploração de água que se faz através desses poços favoreceria essa

mistura

Os valores de ôr3C obtidos para as águas do Sistema Aqüífero Bauru estão enlre -12,74

e -20,97" 1,,,. Na região de Marília os valores estão entre -12,74 e -15,84 o/,*,. Na região

de Tupã entre -16,05 e -20,97 "/*. De um modo geral, os valores de ôr3C obtidos nos

aqüiferos livres é sempre mais negativo do que os obtidos no Sistema Aqúífero

Botucatu - Pirambóia confinado.

O ôr3C da água subterrânea é determinado, fundamentalmente, pelo 8r3C do CO2 do

solo, na época d a, recarga. Este ôr3C varia, de um modo geral, entre -20 e -24,,/* (Fntz,

1984) e, portanto, ao atingir o aqüífero, a água subterrânea apresenta um ôl3C próximo

a esses valores. Uma vez no aqüífero, a água passa a sofrer um aporte de CO2 oriundo

da dissolução dos calcários, o que provoca uma mudança no seu conteúdo isotópico em
I3C. Como o CO2 proveniente dos calcários tem valores de ôl3C menos negativos,
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ocorre um aumento do ôl3C da água subterrânea, que se torna menos negativo a medida

que se distancia da zona de recarga.

As águas subterrâneas do Sistema Aqúífero Bauru amostradas nas regiões de Tupã e

Marilia apresentaram valores entre -l l,6l e -14,96"t*,, sendo que os valores na região

de Tupã (rnédia de -12.47"1.,,\ são levemente menos negativos do que os observados na

região de Marilia (médra de - 13.74 Y,,,,). Essa diferença não deveria ser observada em

águas de regiões tão próximas e de "idades" semelhantes.

Uma possibihdade para esta diferença seria uma presença mais marcante, na região de

Marília, dos carbonatos da Formação Marília, rica nestes compostos. Esses carbonatos

serian responsáveis por rnudança no conteúdo isotópico das águas subterrâneas, através

da adição de carbono com composição isotópica diferente do carbono adquirido na

época da recarga.

Os valores de ôllC nas águas subterrâneas podem ser relacionados com suas "i<lades

aparentes" uma vez que esses valores tendem a se tornar menos negativos a medida que

a água recebe carbono dissolvido dos minerais que compõe o aqüífero.

No caso do ôr8O, os valores obtidos para as águas do Sistema Aqüífero Bauru, nas

regiões de Marilia e Tupã, mostram variações incomuns para águas de poços situados

geograficamente próximos e que exploram o mesmo aqùífero. Essas variações

possrvelmente são causadâs por processos seletivos ocorridos durante a recarga, tais

como reevaporação da precipitação ou recarga seletiva. Também devemos considerar a

possibilidade de contribuição de águas de aqüíferos sotopostos, comentada

anteriormente, e que pode causar variações no ðltlo.

Os gráficos das Figuras 23 e 24 mostram a relação entre o ôr3C e o ôl8O para as águas

do Sistema Aqüífero Bauru e Sistema Aqtiífero Botucatu - Pirambóia.

A Figura 24 sugere uma relação entre os teores de ôr3C e õl8O nas águas subtenâneas

do Sistema Aqüífero Botucatu, onde os poços profundos da região de Presidente

Prudente mostraram valores menos negativos de ôllc e de ô18O em comparação com os

poços da região de Avaré. Este fato era de se esperar, uma vez que as águas amostradas

na região de Presidente Prudente são mais antigas do que as da região de Avaré.



Figura 23: Relação entre o õrrC e o ôr8O para as águas tlo Sistema Aqüífero Bauru

Figura 24: Relação entre o ôl3C e ôrEO para as águas do Sistema Aqüífero Botucatu

Nas águas subtenâneas do Sistema Aqüífero Botucatu confinado os valores de ôr3C

estão entre -5,3 e -6,27'1".. Entretanto, no poço 2l (Areiópolis p-5) este valor chega a
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-11,7'1,,, mais negativo do que o esperado para aqüíferos confinados. Tal fato pode ser

explicado por um menor grau de confinamento na região em comparação a região de

Presidente Prudente, ou por mistura desta água com águas mais novas. provenientes de

aqùiferos superiores.

Na região de Avaré, as águas subterrâneas dos poços 13, I 4 e I 5 apresentaram valores

de ôr3C entre -12,70 e -16,30 "/,,.,, o que pode ser considerado muito negativo para um

aqüifero confinado. Este fato sugere mistura das águas do Sistema Aqüífèro Bolucatu

com águas mais novas. Tarnbém os valores de ìaC r¡ostrararn urna variação anormal, já

que o poço l3 apresentou 7,60 pmc, o 14 46,72 pmc e o l5 63,94 pmc. Esses valores,

rnuito discrepantes para poços relativamente próximos que exploram o mesmo Sistema

Aqüífero, indicam que realmente deve haver mistura dessas águas corn águas mais

jovens. Esta rnistura pode ser causada por problemas de revesti¡nento nesses poços ou

ainda por excesso de explotação de água, o que causaria mudanças nos fluxos entre os

aqüíferos. Esse fluxo se daria orìginalurente no sentido ascendente devido às pressões

maiores do Sisterna Aqiìífero Botucatu - Pirarnbóia confinado. Com o excesso de

bombeamento, esse fluxo poderia ser localmente invertido, provocando um contato de

águas mais novas e superficiais com águas mais antigas e profundas.

A Figura 25 mostra a relação entre o ôl8O e o 'oC nas águas amostradas. As variaçôes

do ôr8O observadas são causadas por variações climáticas registradas nos últimos

30.000 anos. As grandes variações do ôl8O observadas nas águas do Sistema Aqüifero

Botucatu, na faixa entre l5 e 20 pmc, podem ser causadas por misturas dessas águas

com águas mais novas, conforme já foi citado.
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Figura 25: Relação entre o ôlto e o l¡C nâs águas amostradas

7.2.3 Os poços profundos de Presidente Prudente

Na cidade de Presidente Prudente foram amostrados dois poços tubulares profundos qûe

abastecem a cidade, Esses poços (16 e 24) apresentam águas termais, bastante

mineralizadas, com altos teores de fluoreto de até 12,0 mglL, como pode-se ver na

Tabela 3. Apesar de fomecerem altas vazões, esses poços acabam sendo

subaproveitados, uma vez que suas água têm que ser misturadas com águas superficiais,

para que o teor de fluoreto atinja níveis aceitáveis (cerca de 1,0 mg/L).

A grande profundidade destes poços e a espessura dos basaltos na região faz com que o

investimento associado à construção de poços como estes seja muito alto. Neste

sentido, julgamos ser necessário um maior aprofundamento no estudo desses poços para

fornecer o máximo de informações possíveis, não só para se tentar compreender a

origem do fluoreto, mas também para tentar evitar que esse problema atinja novos

poços.

A partir dos testemunhos da perfuração do poço 24 foram obtidas amostras da rocha

que compõe o aqüífero, desde o crupo Bauru até as Formações Serra Geral e Botucatu.
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A Tabela 7 apresenta os resultados de análises geoquímicas de amostras do basalto da

Fm. Serra Geral, em duas profundidades dislintas. A Tabela g apresenta os resultados de

análises rsotópicas feitas em amostras de rocha de diversas profundidades. envolvendo

os três principais Sistemas Aqüíferos ern estudo.

r¿bela 7: Resultados das anárises geoquímicas de âmostras de rocha do poço 24

,:tìEqwpo*õì:lì *mi,'nd¡¡iùù¿:iioiiäi
sio? (%) 61.400 5s. r 00

Alror (%) 9.120 I i,300

FerOr (%) 5. I00 4.300

FeO (%) '7 .020 7"680

CaO (%) 6.520 7.520

Mgo (%) ì ??n 4.850

NarO (9í,) 2.140 ì ,4n

KrO (%) r.300 t.970

Liro(%) 0,005 0.003

Analisando os dados acima, observamos que os basaltos da Formação serra Geral têm
teores de AI2oj, Feo e Na2o concordantes com os valores médios encontrados em

basaltos. os teores de sio2 e Fe2oj são lever¡ente mais elevados, enguanto os teores de

K2o, cao e Mgo são relâtivamente baixos. Essas variações podem ser observadas nas

águas dos poços que explotam o sistema Aqüifero Serra Gerar, que apresentam varores

de K*, Ca2+ e Mg2* relativamente mais baixos.

A Figura 26 apresenta o perfil geológico dos poços 16 e 24, conforme rnformações

obtidas na SABESP, e a conelação estratigráfica entre as unidades presente. o Grupo
Bauru tem cerca de 220 metros de espessura, sendo que os poços são totalmente

revestidos nesta extensão. Já a Formação Sena Geral chega a apresentar cerca de 1.400

metros de espessura, sendo que apenas o poço 24 é revestido nesta extensão. No poço

16, o basalto não é revestido. Esses dois poços explotam o sistema Aqüifero Botucatu -
Pirambóia, penetrando nas duas unidade que o compõe.
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Tabela 8: Valores de ôl3C e ôr8O nas amostrâs de sondagem do poço 24

¡\ffi]ü fn)ì ¡$lïo-ìfä.;
146 Arenito Bauru -0,31 -(\'7q

154 Arenito Bauru -0,93 1.5-s

450 Basalto Serra Geral -6,42 -7 1\
452 Basalto Serra Geral -7.40 -5,99

848 Basalto Serra Geral I1,36 -4.86

85ó Basalto Sena Geral 12,60 -7,31

il50 Basalto Serra Geral -6,99 -ò.JJ

158 Basalto Sena Geral - t0,7i -R ?ì
336 Basalto Serra Geral -3.77 - I 0.65

346 Basalto Sena Geral -\ 7'' 10,5 1

568 Basalto Sema Geral -10,26 t0.79
576 Basalto Sena Geral -4.56 -t0,19
606 Basalto Serra Geral -6.62 I 1.70

610 Arenrto Botucatu - ì 1g -9,91

616 Arenito Botucatu -4,55 -9,87

742 Arenito Botucatu -3 "t4 0,08

7s2 Arenito Botucatu -) 10 0,44

762 Arenito Botucatu -1 )) 0,20

782 Arenito Botucatu -2,46 061
784 Arenito Botucatu )17 0.51

786 Arenito Botucatu -2,45 0.44

os valores de ôr3c nos basaltos da Formação Serra Geral são, em geral, mais negativos

do que os mesmos valores nos arenitos do Crupo Bauru e da Formação Botucatu. De

um modo geral, esses valores são menos negativos do que os valores obtidos nas análise

das águas subterrâneas, sobretudo daquelas mais novas, procedentes do Sistema

Aqliífero Bauru. Nas águas termais dos poços profundos, os valores se aproximam mais

do conteúdo isotópico das rochas que compõe o aqüífero. Neste caso, o maior tempo de

residênci¿ das águas permite que sua composição isotópica se aproxime mais da

composição isotópica do aqüifero, graças ao processo de adição de isótopos pesados por

dissolução de calcários.
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Como já foi dito, o ðric das águas subtenâneas é bastante negativo no momento da

inhltração, por influència do co2 do solo. À medida que a água pennarìece em contato

com o aqúífero, a dissolução de minerais provoca um aporte de isótopos pesados,

tornando o ðlic da água subterrânea menos negativo. Os valores de ôltC das águas

subterrâneas e das amostras de rocha são concordantes com esse processo.

8. CONCLTÌSÕES

De acordo com a avaliação dos resultados obtidos nas análises hidrogeoquímicas e

isotópicas das águas do sistema Aqüífero Bauru e dos sistemas Aqüíferos Serra Geral e

Botucatu - Pirambóia, podemos concluir.

Hitlroquímica e Qualidade das Águas

As águas subterrâneas do sistema Aqüífero Bauru são, em geral, pouco mineralizadas e

de boa qualidade para consumo humano. Em alguns casos essas águas podem

apresentar problemas para alguns tipos de rndústrias, no que diz respeito à alcalinidade

excessiva e pH inadequado.

Essas águas são, do ponto de vrsta hidrogeoquímico, predominantemente

bicarbonatadas cálcicas ou magnesianas e eventualmente bicarbonatadas sódicas. A
presença de nitrato nessas águas é certamente conseqüência de contaminação externa,

provocada principalmente por fossas ou fertilizantes. A vulnerabilidade do Sistema

Aqüifero Bauru, que é livre por toda sua extensão, permite que contaminantes

infiltrados na superficie atinjam as águas subterrâneas com relativa facilidade.

os teores de metais encontrados são quase sempre baixos, estando dentro dos padrões

estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde. Apenas em alguns casos, esses

teores são próximos ou superiores aos padrões citados. como esses dados foram obtidos

com apenas uma amostragem/análise por poço, não se pode afirmar que haja problemas

de contaminação nessas águas. Para isso, se¡ia necessário um programa de amostragem

e análise, incluindo comparação entre os resultados de diversos laboratórios. Levando-
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se em conta a alta toxicidade desses elementos e o uso dessas águas, é recomendável

que sejam feitas novas análises, cornprovando ou não essa contaminação.

As águas subterâneas amostradas na região de Marília são mais rnineralizadas do que

as amostradas na região de Tupã, principalmente com relação aos teores de cálcio,

sódio e bicarbonatos. Este fato é provocado pela presença, nesta região, da Fonnação

Marília, cujos sedlmentos sãu ricos em concreções e matriz carbonática.

A relação entre Ca'l e Mgt: nestas águas reflete bem a composição geoquírnica do

Srsterna Aqtiilèro Bauru. avaliada na região de Presidente prudente. As águas

subterrâneas da região de Marília não tem a mesma relação, apresentando teores de

Ca*2 be¡n mais elevados. Como já foi dito, o Sistema Aqúílèro Bauru nesta região

apresenta uma composição geoquímica dtferenciada, pela presença da Fonnação

Marília.

O teor de fluoreto nas águas do Sisterna Aqüífèro Bauru é, de um modo geral, baixo,

não revelando qualquer tipo de anomalia nem representando qualquer risco à

potabilidade destas águas. Apesar disso, pode-se estabelecer uma relação direta entre os

teores de fluoreto e os teores da sódio observados.

As águas dos Sistemas Aqúíferos Serra Geral e Botucatu - pirambóia são, em

comparação com as águas do Sistema Aqüífero Bauru, menos mineralizadas em

praticamente todos os elementos analisados. As exceções ficam por conta das águas

subtenâneas termais dos poços profundos da região de presidente prudente, que são

signifi cativamente mais salinizadas.

Essas águas são predominantemente bicarbonatadas sódicas e eventualmente

clorosulfatadas sódicas ou bicarbonatadas cálcicas ou magnesianas. No Sistema

Aqüífero Botucatu observa-se uma evolução hidroquimica das águas subterrâneas, gue

passam de bicarbonatadas cálcicas ou maglesianas nas áreas menos confinadas, para

bicarbonatadas sódicas e cloro-sulfatadas sódicas nas áreas de maior confinamento.

A presença de nitrato, ainda que em pequenas quantidades, nas águas subtenâneas do

Sistema Aqüífero serra Geral, indica que esse aqtiífero também apresenta problemas de

wlnerabilidade, por se tratar de um sistema aqüífero livre e diretamente ligado ao

Sistema Aqüifero Bauru, o sistema Aquifero Botucatu - pirambóia não apresentou esse

problema, certamente devido ao seu grau de confinamento, normalmente elevado.
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Composiçâo Isotópica

Todas as águas estudadas são de origem meteórica, apresentando conteúdo de l8O 
e 2H

compatíveis com a Reta Meteórica Mundial (Craig, l96l ).

As diferenças entre os valores de ôr8O das águas subtenâneas do Sistema Aqüifero

Bauru e os valores das precipitações atuais. são devidas a variações climáticas ocorridas

no passado. As difèrenças observadas entre as regiões de Marília e Tupã são incomuns

para regiões tão próximas, com climas rnuito sernelhantes. Essas diferenças,

provavelmente, são provocadas por recarga seletlva ou por mrstura dessas águas com

águas mais antigas. Essa mistura seria facilitada pelo excesso de explotação nesses

poços.

A correlação entre os valores de ôl8O e de laC mostra que houve uma varjabilidade

climática nos últimos 30.000 anos, concordando com diversos autores, entre eles Silva

(1983) e Kimmelmann et al, (1986). Essa correlação é limitada pelo pequeno número

de análises de laC reahzadas e pelas misturas entre águas de diferentes aqüíferos

provocadas principalmente por problemas de revestimento nos poços e que alteram o

conteúdo de lac 
nas águas amostradas.

os valores de ðl3c encontrados são mais negativos nas águas subterrâneas dos aqüíferos

livres e menos negativos nas águas oriundas dos aqüíferos confinados. A utilização do
l3C na determinação da dinâmica dos principais Sistemas Aqüíferos estudados se

mostrou bastante eficiente, pois vários poços apresentaram valores de ôl3C

incompatíveis com suas características hidrogeológicas, revelando assim mistura de

águas mais jovens.

As águas subterrâneas do Sistema Aqüífero Bauru apresentam valores de ôl3C sempre

bastante negativos (entre -11,61 e -14,96 "/*) devido ao fato deste ser um aqüifero livre

e, port¿nto, o conteúdo isotópico de l3C 
ainda apresenta grande influência do conteúdo

isotópico do CO2 do solo.

No sistema Aqüífero Botucatu, os resultados obtidos mostram claramente a evolução

do ôr3C, passando de valores mais negativos na região de Avaré para valores menos

negativos na região de Presidente Prudente, onde o confinamento é maior. Nesta região,
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as águas são mais antigas e.iá receberam grande quantidade de r3C proveniente da

dissolução de mlneraís.

A pequena quantidade de análises de rac realizadas irnpediu unr maior aprofundamento

neste item. As grandes dil'iculdades de amostragern e de análise, alérn do seu alto custo,

impediram que mais análises fossem feitas. Contudo, os resulrados obtidos foram

bastante coersntes com dados de outros estudos. Alénl disto, o l4c 
usado em conjunto

oom o 'lc se mostraram importantes ferramentas na determinação da origem das águas

subterrâneas estudadas.

os resultados de lac encontrados nos poços de Avaré indicam águas maisjovens em

comparação corn os resultados de silva ( 1982). Estas diferenças provavehnente são

provocadas por misturas dessas águas com águas mais ¡ovens, provocadas por corrosão

do revestimento desses poços, ou por excesso de explotação dos mesmos.

Entre os poços de Avaré, a sìgnificativa diferença observada entre o poço l3 e os poços

l4 e 15, com relação ao 'tC e 'oC, indica diferenças nas condições do revestimento

desses poços. Certamente apenas o poço l3 não apresenta problemas em seu

revestimento e suas águas são representativas do sistema Aqüífero Botucatu, os poços
'14 e 15 fem valores de ôl3C e ¡4C incompatíveis com suas carâcterísticas

hidrogeológicas e, provavelmente, apresentam mistura de águas mais jovens, causada

por problemas de corrosão ern seu revestimento.

Com relação às metodologias de amostragem, o método de Geyh e Wagner (1979) se

mostrou mais indicado nos casos em que os teores de bicarbonato são muito baixos,

tornando a reação muito lenta. Este método permite que a reação se complete no

laboratório, não sendo necessário esperar longos períodos no campo. O único

inconveniente é a necessidade de se transportar grandes volumes da água. o outro

método, desenvolvido pela AIEA, facilita o transporte das amostras pois leva-se apenas

o precipitado obtido em frascos de I litro. o inconveniente neste caso, é a necessidade

de esperar que a reação ocorra totalmente no campo.
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ANEXO 1

Seçäo geológica simplificada
da área de estudo
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ANEXO 2

Perfis construtivos dos poços amostrados
(fornecidos pela SABESp)



Relatório Final de Poço Fonte: SABESP
Poço: 0l Cota nivel estático: 453 38
MuniciDio: Ubiraiara - SP Cota nivel dinâmico: 44ó.18 m
Cota da boca: 490.00 m Vazão: 38 m'/tr
Profundidade total: 160.00 m
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Relatório Final de Poço Fonte: SABESP
Poço: 02 Cots nivel estático: 519.75 m
MuniciD¡o: Alvinlândia - SP Cota nivel dinâ.mico: 43] .47 rr
Cota da boca: 540.00 m Vazåo: I5 m'/h
Profundidade total: ì 97.50 m
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Relatório Final de Poço Fonte: SABESP
Poco: 03 Cota nivel estático: 5l I 50
Mu¡icí¡io: Alvinlân¡lia - SP Cota nível dinâmico: 447.90 m
Cota da boca: 540.00 m Vazão; 10 m',4r
Prof.rndidâde totalr ì60 00
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Areni to argiloso, carbonãtico, .

com n6dulos de calcedônia.

Arenito creme, conglonerãtico,
carbonático.Címento carbonãtico.

Arenito honglornerãtico, cor cre
me a castanho, seixos at6 I0m:

Areni.to creme amarelado a aver
rrelhado, fino, mã seleção, argï
loso, carbonãtico,e nõdulos ca?
bonãticos.

Arenito sí1tÍco irgiloso, averme
lhado, carbonãtico.

Ärgilito arenoso, veroelho.

Arenito argiloso, avermelhado,
muito fino, pouco carbonático.



Relatório Final de Poço Fonte: SABESP
Poço: 04 Cota nível estático: 520.40 m
Municioio: Gália - SP Cota nível dinâmico: 459.32 m
Cota da boca: 520,00 m Vazão: 48 m'/h
Profundidade total: 220.00 m
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Relatório Final de Poço Fonte: SABESP
Poco Cota nivel estático: 547.00 m
MuniciDio: Gália - SP Cota níYel dinâmico: 441.99 m
Cota da boca: 560 00 m Vazão: 18 mr/h
Prorund¡dâde totat: 250,00 m
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Relatório Final de Poço Fonte: SABESP
Poco: 06 Cota nível estáticor 473 36 m
Municioio: I-rrcianónoliq - SÞ Cota nivel dinâmico: 470 50
Cota da boca: 535.00 m VMã,o: 25 m'/h
Protùndidade totâl: 260 00 m
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Relatório Final de Poço Fonte: SABESP
Poco: 07 Cota nivel estático 4l4 60
Municioio: Tuoã lArco Irisì - SP Cota nivel dinâmico: 343.10 m
Cota da boca: 440,00 m Vazão: 3,5 m',tr
Protundidade rotal: 142.00 m

Þ É 3c â¡çÀo LrroLóorca

Solo arenoso, averoethado

Arenito de coloração marro¡r cla
ra ã avermelhado, nuito ,f in'o a

medio,bem se le ci onado.

AreniEo de coloração marron aver
melhado, muito fino a nãdio, prã
donina finos, ben selecionados,-

reni.to argiloso, cinza claro a
esverdeado, muiro fino a nãdio,
predomina muito fino, ben seleci
nado. é-c6 60 rn 6 menor o :eor Cã
argila do que no pacoEe argiloso.
Cinentação carbonãtica

r 36
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Relatório Final de Poço Fonte: SABESP
Poco: OB Cota nivel estático: - m
Municínio Trrnã - SÞ 1Þn Ilnir¡ercirá¡inl Cota nível dinâmico: - m

)ta da boca: 505.00 m Vazão: 50m'
ofundidade total: 177 o0 ñ
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Relatór¡o Final de Poço Fonte: SABESp 87
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¡\renito <le r¡¡rriz si Lrosa,cle ¿ra
¡ulc'nerría nui co f in¿ i! qro.jti;r-l
msrrolr ¿vcr'.!rèIlr:rr1o, f riJveL, rrão
carbonãcico.

Areúi Èo cre-oe, fi ocr-a- grosso, não
carbooãrico, friãveI.

ÀreniÈo cretre a carrom,fino a
grosso, friãvel..

¡\reni Èo creu¡e a ¡¡.rrron,
argi Iosa, compac Èo, pouco
nac!co.

Areni to narroo avernre lh ado, mu í to
fino a grosso, carbonãtico.

ÂreniÈo creme a cinzarcorn maÈriz
s i l tosa, coro predoninânciir d¿r
f ração grossa, carbonãrico,
pac Eo .

Ârenito cieoe a narrorn,fino a
grosso, carbonã:ico.
Arenito :!eu¡e ¿¡ cin:.a,cor.r pre<ì<,
mínância da fração rnãdia, ca
nãcico,

Argi I i co cínza esverdeado, mui
carboná ti co -

BasaIEo al cerado, cinza esverdel
do.

na Èri z
carbo

t ScatÂ
vE nt l:1.210



Relatório Final de Poço Fonte: SABESP
Poço: l0 cota ruvel estático: 474 R0
Municioio: Tuoã - _Cota nivel dinâmico: - m
Cota da boca: 520.00 m Vazão: l00m'/h
Protundidade total: 240_00 m
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riz¡r¡rL r¿cNtco

Þ E sc nrÇÀo LrroLóorcÂ

Solo marrom e arenito siltoso de
granulação fina a gross a,

^reni 
Èo creme, s i 1 to so, cornpac to ,

de granulação fina.

Areni to marrom, argiloso, de
nulação fina à mõdia.

Argí I i to marrom esverdeado.

Arenito creme, compacEo, de gra
nulaçao f irra a grossa,rnatriz siT
tica carbonãÈica, com f ragrnen Lõ
de argílíto carbonãcico.

Si ltito argíloso arenoso,com pou
co calbonato.

Arenito. branco, friáveÌ, de gran!
Lâçao ttna a grossa.

Argilito marrom acas tanhado
branco.

Basal to al terado.
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Relatório Final de Poço Fonte: SABESp 89
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Arenito róseo a ave t'mel-had.o

pouco argiloso muito fino à

fino às vezes carbonatÍco.

Interlaçao de arenito casta-
nho avernelhad.o argiloso mui

to fino à fino, c/ si-ltito
casta¡ho avernel-hado

Arenito cinza argiloso mui-
to fino à fino intercalado
con siltito¡ 1¡rn1¿6 e argi-

.1i:o cinzento que predonina

no int erwal-o,

Basalto castanho e sverdead.o

¡r¡igdaloidal d.uro,
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Relatório Final de Poço Fonte: SABESP
Poco: l2 Jra fuvet estatrco: 4ó3.44 m
Municioio Tunã - SP lota nivel dinâmico: 410.72 m
cota da boca: 500.00 m Vazão; 70m'/h
Profi¡nd¡dade total: 212 00 m
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ARENITO AMARELA DOt M ÉDIO,B€M
NAOO, SUB-ANG{JL,AR, FRtAVEL, pOUCO
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Relatólio Final de Poço Fonte: SABESP
lço: l3 Cota nível estático: 616.85 m
¡nicíDio: Avaré - SP Cota nivel dinâmico: 560 00

Cotâ da boca 760 0o vazÁo: lz}m'lh
Protundrdade total: 420.00 m

91

o

la
ta
ta

too
I Þt

I f a

Solo areno-argi l os o , marro¡û-ave rE.
Baselto co¡lpacto
Dasalto ves i cular

Daselto cinza-escuro, compac to, ãi
zeS apresentando grãos maiores
q uar lzo .

Arenito argil.oso.

ve
dã

DasalÈo cinza-claro a escuro, corqp ag
.Ëo, ãs vezes com fratrDentos de quari
zo e calcedôni a.

Sasalto vesicul ar
Basalto cinza-cIaro, compacto.

Arenito marrom-claro a ave r:melh ado ,
gra¡rulotretria <ie nuiëo fino a uãdio,
predouinando finos, bem s ele cionado,
graos com boo grau de árredondamento
c esferícidade.

Arrlníto esbranquiçado, granulometria
de urui to fino a grossa, predominando
finoi e oÉdios,seleção regular, grãos
cou bom grau de arredonda¡¡ento e es
fericídade, IewemenÈe carbonãcico.-

årgili to. esbranquiçado a avei-melh
carbonet: co.



92Relatório Final de Poço Fonte: SABESP
Poço: l4 Cota nivel estáticoì 603.41 m
Municipio: Avaré - SP Cota nivel dinâmico: 5i9.22 m
Cota da boca: 775,00 m Vazão: I lorn'/h
Protundidade toral: 422,00 m

ARGILOSO MARROM OE BASALTO AL

ASALTO CINZA ESCURO, OURO COMPACTO'

asaLlo oNzA ESVEROEAOO, DUROTCOM-

cfo, v E s lcuLAR aMIGDALOIDAL C/Ml-

ERAIS VEROES E PRESENçA OE 0TZO

PERFIL GEOLCiGICO

ARENITO AMARELÀDO I MEOIO A FINO 8EM

SELECTONADO, ARR EOONDAOO, FRI IVEL.
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Relatório Final de Poco Fonte: SABESP
Poço: l5 cota nive¡ estático ,10 m

Cota nivel dinâmico 0.12 m
Cota da boca: 7E0.00 m Vazão: 65m'/h
Prolundidade total: 430.00 m
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Sasaltos ciîza a cínza esver
dead.o e c inza . acastarùtad.o ,

nornal-mente são e c ompac to s ,

com intervalgs ¡mi gdaloid.ais
pouco alterados a al-t erad.o s e

e tambem níveis fraturad-o s.

Arenito avernelhad.o, normaJ_-

ment e ¡ruito fino à f ino l-o cal
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cionad.o a mal sel-ec j.oljla,ð,o , c/
grãos arred.on¿Iado s , ocorrend.c

t¿mbén níveis d.e argilito mar

rom.

Àreäito finos à rouito finos
argilosos, arenito creme/ro-
sad.o/e sve rd.ead"o muito fino
tambén argiloso fino e muito
argi-lo so , arenito arroxeaclo
esvertlead.o ¡nuito fino à né-
d.io nornal-mente inui/fi no/ fi-no
Siltito esverdead.o localmente
arroxeado.

a

Þl-

Fo
a

-<o

I

=

t
F
(,
5
Foa

t! "

:\

#
":L

oa
alOr/
|4vl!



þþtórfo Final de Poço Fonte: SABESP
oçoi l6 Cota nível estáticot 395-50 m

)lDlo: Pre$dente Pnlalente - SP Uota nivel dinâmico: 361.20
Cota da boca: 407 oo Vazão: 500 mlh
Protundrdade total: 1800.00 m
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a, com lntercaìaçöes argl tosæ

- rzlo lArenLto de granulação ffna a mé
ldla, engiloso de cor roxa-avermErðoo llhada.
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Relatório Final de Poço Fonte: SABESP
Poço: l8 Cota nivel estático: 344,20 m
Municipio: Presidente Prudente - SP Cota niveldinâmico: 301.35 m
Cota da boca: 405.00 m Yazão'. 45 mr/h
Profundidade total: 204.00 m
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Relatório Final de Poço Fonte: SABESP
Poço; l9 Cota nivel estáticô: 680,00 m
MuniciDio: Aoarecida de São Menrel - SP Cota nivel dinâmico: 643ó0 m
Cota da boca: 6E0,00 m Yazão: 34 m'/h
Profundidade total: l2O.OO m
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Rel¡tório Final de Poço Fonte: SABESP
Poço: 20 Cota nivel estático: 6E9.50 m

¡ruciDio; ADafecida de São Manuel - SP Cota nível dinâmico; 682_SO fn
)ta oa Doca: ö9u.00 m Yazã,o: 12 m'/h

Profundidade tota¡: lol 0o
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Relató!'io Final de Poço Fonte: SABESP
Poço: 2l Cota nivel estático: 516.54 m
MuruclDto: AreloDolls - SP Cota nivel dinâmico: 497.38 m
Cota da boca: 6lO 00 Vazão: 75 mrih
Profundldade tot¿¡: 355.00 m
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Relatório Final de Poço Fonte: SABESP
)ço.22 Cota nivel estático
l clolo: ArerôDohs - SP Cota nivel dinâmico: -

Cota da boca: 595 00 n"/h
Protundldade btal: 120-00 m



Relatório Final de Poço Fonr : SABESP
Poço: 24 lota nivel estático: 362-82

rniciD¡o; Presidente Prudente - SP )ta nível dinâmico: 308 00
)ta da bocâ: 408-00 m Vazã,o. 260 rrÌlh

Profundidade totalr 1794 00

PERFIL CONSTRUTlVO
Pogo Oa - PP-Oz -3p

179!m /r¿ ¡/'

ôooo#ooooo
â. l-.- 6 ñ o0o l.-.......l-_{o^u -

"""iFFl";¡Trr -- l-:l o o -:!:fi::: o[-Jo o o
jJ-.l=-looo%
-^t-l-oó

::.:==;""j

r";{::;,'o ¿P-ôo r

100

COLU'IA
EgIRATIGRÁF¡cA

soLo
t¿ ñ

GRUPO

SAUNU

2!Z ñ

¡:t54ñ
'tItERtR aPÞ'

I OrUCÂrU

lt7O,n

p¡¡AxgcÍ¡

SERRÂ
G€ RAL



101

A,NEXO 3

Resultados das Análises de
fons Principais (meq/L)



üt
1

2

iìilìiiijiììii¡iiiiìi¡rlirËä

3

4

Ubiraiara P-l
Alvinlåndia P-5

5

AMnlåndia P*4

6

7

Gália P-l

8

,i**go$iäläiti

GâlìaP-2

I

Lucianópolis

t0

Tupå (Pq. Univer.)

Arco-lris

11

3.50

12

3,30

Tupå P-58

13

cq4;üÈru

5,10

14

2,90

Tuoã

Tupå P-25

15

3,ü)

Tupå P-26

0,00

16

3,79

0,11

Avaré P-5

17

3,79

0,33

Avaré P-6

GFil r

18

2,10

Pres. Prudente P-1

0,11

Avaré P-7

l9

1,90

0,00

0.11

20

Pres. Epitácio

l.l3

Pres. Prudentê P-1a

0,00

0,00

21

Ap. de S. Manuel P-2

0,90

SOr¿me@

0,01

0,00

22

Ao. de S. Manuel P-l

r,60

0.01

0,18

23

2,70

0,00

0,00

o,37

24

Areiópdis P-5

2,U

0,01

0,00

0,66

Areilápolis P-l

1,46

0,26

0,01

0,03

Totãt

6.32

Pæs. Pudente P-2

0.40

0,02

0,00

Pratânia

3,50

8.30

0,03

0.01

0,73

3.42

,licc¡-,ç6;ì1y"

1,O7

0,01

0,02

0.60

5,45

1.20

0,06

o,27

0,60

3.03

0,89

0,00

0,11

0,00

99,86

3,14

2,20

0,01

0,00

0.33

99,57

3,81

't.40

o,07

0,00

0,83

99,54

4,08

1,60

0.00

0.05

0,33

99,30

2,29

8,30

ct%

0,00

4,65

0,55

98,96

2.27

0,09

0,01

0,18

1,68

99,37

1,80

0.13

o,02

0.04

0,33

soir¿

92,7'l

1,22

0.25

0,03

0,03

0,51

99,76

2,12

0.05

0,'t8

2,28

0,03

0,00

99,65

3,46

0,30

o,14

0.00

1,68

Concentrações dos principais ãnions em meq/L

99,37

3.03

o.12

o,21

0,02

0,05

95,18

2.14

0,52

o,74

0,05

0,00

94,68

13,24

0,90

0,09

0,00

5,86

99,37

12,OO

0.24

0,51

0,00

97,15

2,O0

6,54

0,63

0,00

96,50

0,15

r,56

4,82

0,00

47,71

1,47

0,11

5,32

1,83

71,95

2,39

0,00

0,33

95,27

1,75

0,00

2,23

98,06

2,17

0,00

2,24

97,94

15,99

35,09

0,30

99,88

14.O2

0,62

98,72

1.27

2,'t2

97,56

17.19

f ,81

51,90

14,03

't.92

2.61

o,12

0,13

1,28

o,14

2,34

36,64

0,00

0,00

0,10
'11,46

o
N)



il$iilffi i|i:iiiiiiiiìiiiiìiiiiìtr¡ü¡*l¡ii¡iit¡ìiiiii:irìiii:

1

2

3
4

Utirajara P-1

Alvinlåndia P-5

5

Alvinlândia P-4

6

7

Gália P-1

I

l¡ìi$Lilfiêd&

Gália P-2

I

Lucianópolis

10

Tupá (Pq. Univer.)

A¡co-fris

11

1,82

1,62

t2

Tupã P-58

,ìt¡f m¡Ëft

1.81

l3
't4

1,82

Tupå

Tupå P-25

0,s2

l5

0,48

TUDå P.26

t6

1,47

0,48

Avaré P-5

0,59

17

l*i.-l;iärært

0,46

Avaré P€

18

0,60

0,56

Pres. Prudente P-1

Ava¡éP-7

l9

0,89

0,45

2,75

20

0,67

Pres. Epitácio

Pres. Prudenle P-ia

o.37

1.07

21

,'lC,méo/L

0,63

{p. de S. Manuel P-2

0.41

0,70

22

0,98

Ap. de S. Manuel P-1

0,39

1,13

23

o,37

0.01

0,78

0,38

24

0,46

Areiópol¡s P-5

0,05

0,17

3,19

0,04

0,62

Areiópolis P-1

ir@|,,i

0,80

0,38

0,24

0.08

0,28

5,06

0,15

Pres. Pudente P-2

Pratânia

0,03

0,07

0.12

0,10

3,21

0,'t5

cå%

0,01

0,11

0,09

3,00

0,54

0,00

35,88

3,58

0.19

2,26

0,55

0.06

50,32

0,15

1,82

o,17

0,95

,llg7o

0,07

60,28

4,63

0,08

0,65

o,57

50.65

0,09

1,80

o,12

o,43

9,56

0,74

28,58

0,08

0.15

15,06

0,30

1,20

0.'t2

o.11

.,N¡+K%

23,02

't5.27

10,00

0,16

1,45

0,02

32,50

0,06

15,58

1,O2

7,83

54,56

49,46

0,01

o.12

24,74

3,35

0.03

34.63

61,20

0,01

0,24

0,09

7,93

1,53

24,45

Oonoentreçõ Ís dos cátions prir¡cipais em meq/L

0.05

65,78

22.68

0,08

0,09

1,14

33,77

0,05

32,56

18,68

t.0f

0,19

46,68

63,78

0,01

25,79

1,12

0,29

69.05

0.02

32,01

16,36

10,44

0,13

44,82

0,02

45,51

12,83

1't.21

7,97

17,98

0,05

54,72

0,30

18,53

13,01

0,02

2.25

0,80

8,77

17,85

0.04

10,72

0,31

0,8r

70,11

0,09

49,08

'1.25

17,05

17,68

67.29

0,99

1,44

59,22

67,01

o,94

1,15

43,77

75,79

13,11

39,49

28,22

56,97

18,87

96,3r

64.12

19,47

98,75

0.92

4,65

11,43

11,76

13,84

21,O8

13,5s

o,57

19,56

31,26

14.80

98,51
o
C'
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