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1. Introdução 
 

O crescente processo de urbanização e industrialização, responsável pelo 

aumento na demanda de derivados minerais e agrícolas, potencializa os riscos de 

comprometimento das reservas de águas subterrâneas à medida que gera resíduos 

e os devolve ao meio. Além dessa realidade, que se reflete na perda progressiva de 

qualidade das águas de subsuperfície, há de se considerar a crescente demanda 

por quantidade, o que é facilmente explicado pelas rápidas transformações impostas 

pelo mundo moderno. Este panorama coloca as águas subterrâneas como um bem 

de valor estratégico, uma vez que se encontram mais bem protegidas que as águas 

superficiais, indicando que sua exploração deve se dar de maneira racional, tendo 

em vista os futuros e previsíveis incrementos de consumo. Como ainda vivemos um 

processo de busca dessa organização, convivemos com uma realidade de 

exploração onde faltam programas que possam gerir satisfatoriamente este recurso.  

Diante deste quadro, no qual a demanda é crescente, a exploração de água 

subterrânea tem se apresentado como uma alternativa rápida e relativamente 

barata, havendo uma progressiva facilitação do acesso ao recurso em decorrência 

da expansão do mercado de poços tubulares profundos. O resultado observado tem 

sido a proliferação destes sistemas de captação e, conseqüentemente, o aumento 

da “indústria de perfuração”. O risco que se corre, apesar de haver mecanismos 

legais que visem o ordenamento dessa prática, é o de aceleração do processo de 

comprometimento das águas de subsuperfície, quer em detrimento da qualidade ou 

de sua quantidade.  

Considerando estes fatos, entende-se que toda iniciativa que busque o 

levantamento, organização e a disponibilização de dados, tendo como propósito a 

investigação do grau de utilização, condições de uso e riscos de comprometimento 

deste recurso, estará cumprindo, além da proposta do conhecimento, seu papel 

social.  

 

 

 

 

 



 18

2. Objetivo 

Busca-se neste estudo uma investigação preliminar do grau de 

comprometimento das reservas aqüíferas atualmente exploradas no Município de 

Monções. O termo “preliminar” indica não só uma primeira iniciativa de se executar 

um estudo onde inexistem quaisquer trabalhos dessa natureza, como também 

ressalta o caráter informal da maioria dos dados existentes que, por si só, confere à 

investigação uma conotação provisória, sujeita, portanto, a futuras correções. Por 

comprometimento, entende-se não apenas a intensidade da explotação praticada, 

mas também os riscos ambientais envolvidos. 

Para a consecução deste objetivo, verificou-se que seria necessária a 

elaboração de um cadastro de poços uma vez que este “banco de dados” não 

existia. Entretanto, além desta carência de organização, constatou-se que as 

informações existentes necessitavam de dois elementos importantes: 1) a 

comprovação da existência da captação, o que foi realizado através das visitas a 

campo, onde foram colhidos dados de coordenadas e altitude dos pontos e 2) as 

informações relativas aos pontos georreferenciados deveriam ter um mínimo de 

credibilidade, uma vez que a grande maioria dos dados levantados não dispunha de 

quaisquer registros técnicos construtivos.  

Adicionalmente, objetiva-se realizar uma avaliação crítica acerca dos atuais 

sistemas de captação, por se entender que neles há erros conceituais, assim como 

propor melhorias na concepção de novos projetos em função de esperadas 

transformações regionais. Considera-se também importante uma investigação 

química das águas dos aqüíferos ora explorados, em especial o sedimentar, por 

residir algumas dúvidas na sua composição físico-química, mais especificamente 

nos teores de sais dissolvidos. Dentro deste conjunto de objetivos, que reúne 

elementos de gestão dos recursos hídricos, é também relevante a identificação de 

certas práticas ou atividades que possam estar oferecendo riscos ou vir a ameaçar a 

continuidade de uso dessas águas.  

Complementarmente, através da confecção de mapas de isópacas dos 

sedimentos Bauru e de contorno estrutural do topo dos basaltos, além de mapas 

simplificados em escalas não disponíveis (geológico e hidrogeológico - 1:50.000), 

pretende-se disponibilizar uma gama de dados que possa subsidiar trabalhos mais 

específicos diante de cenários futuros mais exigentes.   
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3. Materiais e métodos 

           Este estudo compreendeu basicamente quatro etapas: a) definição dos 

objetivos; b) pesquisa documental, onde foram reunidas informações bibliográficas e 

cartográficas relativas à Região Oeste do Estado de São Paulo e à área de 

interesse; c) atividades de campo, envolvendo a identificação, registro e resgate de 

dados dos pontos de interesse e d) atividades de escritório, onde todas as 

informações levantadas foram tratadas e interpretadas, culminando com a geração 

de material cartográfico em Escala 1:50.000, voltados à área do município 

investigado. 

  

  3.1. Coleta de dados e confecção de mapas  

 

Esta etapa envolveu, inicialmente, o levantamento de pontos considerados 

referências importantes dentro da proposta deste estudo, como poços tubulares 

profundos, locais de depósito e despejo de resíduos urbanos, indústria, áreas de 

plantio, pontos de degradação fisiográfica, cemitério, entre outros. Além de visitas a 

empresas públicas e privadas e a propriedades particulares que dispunham, ou 

pudessem dispor, de informações técnicas que viessem a contribuir com os objetivos 

pretendidos. Incluem-se neste levantamento, a busca de dados sobre a pluviometria, 

fluviometria e hidrogeologia da área e região, uma vez que um dos objetivos 

estabelecidos é o de se avaliar as reservas hídricas subterrâneas locais.    

Realizado o trabalho descrito, partiu-se para coleta pontual das informações 

de interesse, que consistiu no reconhecimento geológico das formações que 

ocorrem dentro dos limites do município, registro fotográfico digital de referências 

relevantes e levantamento das coordenadas e cotas topográficas destes pontos. 

Para a obtenção destes dados de localização geográfica e altitude, foi utilizado um 

aparelho GPS (Global Position System), marca Garmin Etrex Summit. 

Assim, da mesma forma, para a definição do contato geológico dos basaltos 

com os sedimentos foi realizado um caminhamento através da linha de ocorrência 

das duas formações, registrando-se as medidas de localização para, posteriormente, 

lançá-las em mapa na escala desejada (Anexo 13). Por fim, procedeu-se a coleta de 

água de poços tubulares em locais considerados de maior representatividade, tanto 

espacialmente como em termos da hidrogeologia do local. Para tal, foram escolhidos 
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pontos bem distribuídos e que pudessem representar os três tipos de captações 

existentes (Aqüífero Adamantina, Aqüífero Serra Geral e Aqüífero Misto, onde a 

água provém dos primeiros). 

Os pontos levantados foram lançados manualmente na Folha Topográfica de 

Gastão Vidigal (IBGE – 1:50.000), uma vez que a área de estudo está inserida na 

referida planta, e, posteriormente, georreferenciados (Figura 1).  
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Figura 1 - Parte da Folha Topográfica de Gastão Vidigal com a área correspondente 
ao Município de Monções e pontos georreferenciados 
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     Os dados organizados no Anexo 2 (poços de particulares), como descrito 

mais adiante, foram conseguidos através de levantamento de campo, sendo suas 

informações refinadas por meio de correlação com outros poços que dispunham de 

registros oficiais. 

Para a elaboração dos mapas foi utilizado o software “ArcView GIS 3.3”, cuja 

concepção baseou-se na segmentação de temas, conforme os objetivos e dados 

disponíveis, tendo como referência a folha topográfica base. Assim, a folha 1:50.000 

(SF-22-D-IV-4) foi previamente digitalizada para possibilitar a elaboração das etapas 

programadas. Ou seja, georreferenciamento e vetorização manual em escala fixa 

(1:20.000) das feições presentes apenas na área de interesse, situada entre as 

coordenadas geográficas 20º 48' e 20º 57' de Latitude Sul e 50º 01' e 50º 10' de 

Longitude Oeste. A vetorização na escala citada, apesar de mais trabalhosa e 

demorada, foi adotada por se apresentar mais adequada à representação das 

referidas feições quando comparada com escalas menores.    

Na etapa de georreferenciamento, utilizou-se como ferramenta auxiliar o 

programa “Envi 3.6”, selecionando-se pontos que melhor representassem o 

posicionamento da área dentro da carta, a saber: 7689000/601000; 

7698000/601000; 7689000/587000; 7698000/587000 e 7692000/594000.             

Complementarmente, foi criada uma simbologia específica para os temas 

escolhidos, considerados relevantes dentro do contexto, além da identificação dos 

poços através do Sistema de Informações Georreferenciadas (SIG) e, por fim, foram 

gerados os mapas específicos. 

A organização desta seqüência de atividades pode ser mais bem visualizada 

através do fluxograma ilustrado na Figura 2.  
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Reconhecimento Geológico 

Pesquisa documental 

Órgãos Públicos do Município 

Legislação de R. Hídricos (Federal e 
Estadual) e Normas Técnicas 

Órgãos do Governo do Estado de 
São Paulo e Empresas Privadas 

Definição das Formações Geológicas 

Coleta de Coordenadas (contato 
geológico) 

Registro Fotográfico (litologias) 

Levantamento de 
Dados/Cadastramento de Poços 

Tubulares Profundos 
Atividades de Campo 

Definição dos 
Objetivos 

Coleta de Coordenadas e Cotas 

Resgate de Dados Técnicos  

 Identificação e Confirmação da 
Existência da Captação  

Registro Fotográfico (poços) 

Levantamento/Cadastramento de 
Fontes Potenciais de Poluição-

Contaminação  Definição da Fonte 

Coleta de Coordenadas e Cotas 

Registro Fotográfico (fontes) 

Aspectos Sócio-econômicos e Fisiográficos/Geologia  

Base Cartográfica 
Digitalização, Georreferenciamento, 

Vetorização Manual e 
Geração dos Mapas  

Conclusões e 
Recomendações  

Águas Meteóricas/Disponibilidade Hídrica 
Subterrânea/Balanço Hídrico/Avaliação de Reservas 

Hídricas/Hidroquímica das Águas 
Subterrâneas/Projetos de Poços Tubulares 

Profundos/Mapas Simplificados 

Caracterização da Área de Pesquisa 

Atividades de 
Escritório 

 
Análise e Interpretação dos dados 

Coleta de Água em Poços 
Representativos  

Revisão Bibliográfico-Cartográfica Bibliografia/Cartografia 

 

Figura 2 – Fluxograma da seqüência das atividades 
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   3.1.1. Águas meteóricas 
 

Estudos sobre a pluviometria da Unidade de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos (UGRHI 19) mostraram índices médios de 1215 mm para a área total da 

bacia, ou seja, 15.471,81 km². Como se trata de um dado regional e há 

disponibilidade de séries históricas locais próximas à área de estudo, optou-se por 

utilizá-las como referência.    

As informações relativas à micro-região de Monções, encontram-se 

disponibilizadas no Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos do 

Estado de São Paulo - SIGRH/DAEE (fonte digital) e correspondem as estações 

pluviométricas dos municípios de Macaubal, Turiúba e Gastão Vidigal (Quadro 1). 

Ou seja, postos próximos à área e espacialmente bem distribuídos no seu entorno 

(Figura 25). 

Adicionalmente, obteve-se, junto a Fazenda Santa Maria, registros 

pluviométricos do período de janeiro de 1997 a dezembro de 2004, portanto, dos 

últimos oito (8) anos. Apesar de seus dados não serem equivalentes temporais aos 

das estações vizinhas, foram utilizados com o objetivo de auxiliar na avaliaçao das 

tendências de chuvas desta micro-região, uma vez que se encontram no centro da 

área investigada. Este pluviômetro (PAT. 710820-4) está localizado ao lado do 

cemitério de Monções, portanto, dentro de sua zona urbana (Figura 3). 

              

 
 
Figura 3 – Posto pluviométrico localizado no Município de Monções (Braile 

Agropecuária). Foto: R. M. Luiz 
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Ao se analisar os registros que serviram de base para a avaliação da 

pluviometria da área, verificou-se que existiam vários intervalos com falhas de 

preenchimento e que, portanto, necessitavam ser consistidos. Para o preenchimento 

destas lacunas, utilizou-se como referência, além das três estações vizinhas, uma 

quarta estação localizada no Município de Buritama. Apesar de não estar tão 

próxima da área investigada quanto as primeiras, foi considerada mais apropriada ao 

contexto por apresentar intervalo temporal equivalente às demais, o que não 

acontece com o posto pluviométrico de Monções. Por outro lado, a estação 

localizada no Município de Floreal, apesar de menos distante, foi desconsiderada 

por pertencer a UGRHI 18.   

O procedimento adotado para a correção destas lacunas, segundo Pinto 

(1976), em geral considera que a precipitação do posto que apresente a falha é 

proporcional às precipitações nas outras três estações vizinhas (de mesmo intervalo 

temporal), representadas por Pa, Pb, Pc. Supõe-se também que as precipitações 

ocorridas sejam diretamente proporcionais as suas médias, adotando-se como valor 

da precipitação desconhecida (Px) a média entre os valores calculados a partir das 

outras três estações (A, B e C). Este procedimento foi aqui aplicado através da 

relação (1), resultando nos valores em destaque nos anexos 9, 10 e 11. 

 

Px = 1/3(Mx/Ma.Pa + Mx/Mb.Pb + Mx/Mc.Pc)                                                 (1) 

 

Segundo o autor, para se computar a precipitação média em uma superfície 

qualquer é necessário utilizar as informações das estações presentes nesta 

superfície e nas suas vizinhanças, havendo três métodos de cálculo: média 

aritmética, método de Thiessen e método das isoietas.  

Analisando as características de cada um destes métodos, verificou-se que o 

primeiro se adaptava às peculiaridades locais, pois a American Society of Civil 

Engineers (ASCE), apud Pinto (op. cit.), recomenda que o utilize para bacias com 

relevos suaves, menores que 5.000 km², e que disponham de estações distribuídas 

uniformemente, o que corresponde ao contexto local. Além, é claro, da facilidade de 

aplicação do procedimento. As fontes das informações que serviram de base para o 

tratamento de dados da pluviometria local estão organizadas no Quadro 1.  
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Quadro 1 - Estações pluviométricas da micro-região investigada  

Estação 
Pluviométrica 

(Prefixo) 

 
Município 

 
Nome 

Bacia ou 
Sub-
bacia 

 
Cota 
(m) 

 
Latitude 

 
Longitude 

 
Período  

 

(*) PAT. 710820-4 

 

Monções 

Fazenda 

Santa Maria 

Santa 

Bárbara 

 

436 

 

20°51' 

 

50°05' 

1997/2004 

(08 anos) 

 

B6-052 (DAEE) 

 

Macaubal 

 

Macaubal 

Santa 

Bárbara 

 

510 

 

20°48' 

 

49°58' 

1972/2000 

(29 anos) 

 

B7-050 (DAEE) 

 

Turiúba 

 

Turiúba 

Santa 

Bárbara 

 

435 

 

20°57' 

 

50°06' 

1972/2000 

(29 anos) 

 

B7-043 (DAEE) 

 

Gastão Vidigal 

Gastão 

Vidigal 

Mato 

Grosso 

 

390 

 

20°48' 

 

50°11' 

1972/2000 

(29 anos) 

(*) Propriedade particular - Braile Agropecuária 

 

   3.1.2. Águas subterrâneas  

Para a investigação do comportamento hidrogeológico dos Aqüíferos 

Adamantina e Serra Geral, presentes no Município de Monções, foram cadastrados 

e visitados 54 poços tubulares profundos, dos quais 51 unidades foram inicialmente 

enquadradas como pertencentes às seguintes categorias: diversos, prefeitura e 

indústria e três (3) à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 

(Sabesp). Destas, 46 unidades estão localizadas em áreas rurais e oito (8) dentro do 

perímetro urbano. Foram numeradas conforme a ordem de seu cadastramento, 

havendo, no entanto, uma nomenclatura que em alguns momentos substitui a 

adotada neste estudo por ser a forma oficial da concessionária local. Isto é, no lugar 

de P1, P2 e P3, pode haver a citação de PPS-01, PPS-02 e PPS-03. 

Ressalta-se que inicialmente os poços 1 e 15 foram cadastrados como 

estando dentro da área de interesse, mas, posteriormente, foram confirmados como 

pertencentes ao Município de Nhandeara. No entanto, foram considerados dentro da 

avaliação realizada em razão da grande proximidade com a linha divisória do 

município. Da mesma forma o poço 3 da Sabesp que a princípio se imaginava estar 

dentro dos limites do Município de Monções, na realidade se encontra dentro do 

Município de Gastão Vidigal. Apesar desta constatação, verificada após o 

georreferenciamento dos dados, considerou-o como parte do cadastro e avaliações 

realizadas pelos mesmos motivos anteriores, além de pertencer ao sistema público 

do município investigado.  
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Entretanto, através de levantamento realizado, que contou com a colaboração 

de uma empresa perfuradora local, estimou-se um total de 67 poços dentro do 

município, dos quais 13 unidades não foram cadastradas por impossibilidade de 

localização e, destas, cinco (5) estão desativadas. Não se considerou, nesta 

avaliação, poços rasos ou cacimbas os quais são relativamente comuns dentro do 

contexto local.  

Para efeito de simplificar as estimativas realizadas, dividiu-se os poços do 

município em apenas duas classes de proprietários, público e particular. Nos 

particulares estão inclusos os de propriedade da prefeitura municipal, indústria e 

diversos, ao passo que os poços públicos estão representados pela Sabesp.  Para 

sintetizar esta distribuição, o Quadro 2 organiza estes sistemas por categoria de 

proprietário. 

 

Quadro 2 – Levantamento e enquadramento dos poços locais por classe de 
proprietário (março/2005) 

 
 

Classes Proprietário 
Poços em 
atividade 

(cadastrados) 

Poços em 
atividade 

(não 
cadastrados) 

Poços 
desativados 

(cadastrados) 

Poços 
desativados 

(não 
cadastrados) 

 
Sub-
Total 

Total 

Diversos 48 08 - 05 61 

Prefeitura 02 - - - 02 

 
 
 
Particular 

Indústria 01 - - - 01 

64 

Público Sabesp 02 - 01 - 03 03 

Totais 53 08 01 05  67 

 
O levantamento realizado mostrou que na maioria dos poços cadastrados não 

havia dados técnicos básicos, como níveis estáticos e dinâmicos e, 

consequentemente, parâmetros hidrodinâmicos obtidos via teste de produção. Ou 

seja, as informações obtidas não estavam registradas como deveriam, em relatórios 

técnicos, mas na forma de anotações improvisadas ou na memória de pessoas que 

participaram ou acompanharam as etapas de construção destas obras.   

Em razão disso, foi necessária a execução de um trabalho de investigação 

que envolveu, além da realização de entrevistas, a correlação dos resultados obtidos 

com dados de outras fontes, como o Sistema de Informação de Águas Subterrâneas 
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(Siagas/CPRM), Sabesp e Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE). Estas 

referências, em sua maioria, provêm de municípios vizinhos. Assim, após o resgate 

e organização deste material, foi possível a criação de um banco de dados para o 

municipio.  

Durante os trabalhos de cadastramento e coleta de informações, catalogou-se 

os diferentes projetos de poços tubulares profundos existentes na área, aqui 

denominados de “projetos padrão”. A partir desta investigação e da análise de 

normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), além de bibliografia 

referente ao assunto, propôs-se uma nova concepção construtiva para estas 

estruturas, levando-se em conta características de natureza geológica, ambiental e 

econômica relativas ao contexto local. Como bases técnicas foram utilizadas as 

Normas NBR-12212 e NBR-12244, ambas revisadas em 31/03/2006, que tratam, 

respectivamente, de projetos e construção de poços tubulares profundos para 

captação de águas subterrâneas, além de consulta à legislação de recursos hídricos 

e meio ambiente. 

Complementarmente, para a investigação das características químicas das 

águas subterrâneas de ocorrência local, foram coletadas dez amostras de água de 

poços com o propósito de se representar as duas unidades aqüíferas e uma 

situação intermediária, onde ambos os sistemas estivessem contribuindo 

simultaneamente. Deu-se maior ênfase ao aqüífero sedimentar pelo fato de não ter 

sido localizada (ou não existir) nenhuma análise química de suas águas, além de 

haver algumas dúvidas em relação à sua qualidade, o que não ocorre com o 

aqüífero fraturado. Além disso, existem apenas três poços cadastrados que 

exploram apenas as águas dos basaltos, limitando, assim, sua investigação. 

As amostras foram colhidas em pontos que melhor representassem o 

conjunto da área investigada. Para este procedimento foram utilizados frascos de 

plástico branco de polietileno (250 mL) com tampão de vedação e tampa rosqueável, 

identificando-os pelo nome do proprietário e número adotado para o poço. Em 

seguida, acondiciou-se estes recipientes em caixa térmica com gelo para envio ao 

Laboratório de Hidrogeoquímica II (CEPAS). Nesta etapa foram analisados nove 

cátions e sete ânions, conforme o procedimento abaixo descrito. 

Análise de ânions: para a determinação da concentração dos ânions fluoreto, 

cloreto, nitrito, brometo, nitrato, fosfato e sulfato, utilizou-se a técnica da 

cromatografia iônica e um cromatógrafo iônico (ICS-90 Dionex). Neste ensaio a 
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amostra de água é transportada com auxílio de uma bomba peristáltica através de 

uma coluna de troca-iônica a alta pressão. Como os ânions apresentam diferentes 

mobilidades no interior desta coluna, eles podem ser separados e quantificados 

individualmente em um detector condutométrico. 

           Análise de cátions: utilizou-se a técnica da absorção atômica com atomização 

de chama para a determinação da concentração dos cátions metálicos: Cu(II), 

Fe(III), Mn(II), Mg(II), Ni(II), Pb(II), Zn(II), Cd(II) e Al(III). A técnica baseia-se na 

absorção de radiação por átomos livres, sendo realizada com o auxílio de um 

espectrofotômetro de absorção atômica (GBC 932 Plus). 

          Nesta investigação não foram analisados os seguintes cátions: sódio (Na), 

potássio (K) e cálcio (Ca). Dessa forma, utilizou-se, para estes elementos, valores 

médios obtidos em trabalhos disponíveis na literatura que versa sobre o tema, 

voltados às águas dos aquíferos da região investigada, como DAEE (1976), Campos 

(1987), Cetesb (2001) e Barison (2003). Nos campos em que os teores dos 

elementos analisados estão abaixo do limite detectável, ou não foram detectados, foi 

adotado zero (0) para representá-los. Este artifício foi empregado para possibilitar 

uma classificação às amostras de águas analisadas.  

Para a determinação da alcalinidade total (Titulação Alcalinimétrica Completa - 

TAC) e parcial (Titulação Alcalinimétrica - TA), procedeu-se a coleta de água dos 

poços escolhidos, transferindo-se, em seguida, 100 mL de cada amostra para um 

erlenmeyer de 250 mL, adicionando-se de 4 a 5 gotas de indicador misto (verde de 

bromo cresol + vermelho de metila) para verificação da TAC - Hypolito, 2004 (a). O 

mesmo procedimento foi realizado para determinação da TA, utilizando-se, neste 

caso, a fenolftaleína como indicador. Após a viragem dos indicadores, que ocorre em 

pH de 5,1 para a TAC (verde – vermelho) e em pH de 8 a 10 para a TA (vermelho – 

incolor), titulou-se com solução 0,0914 N de ácido sulfúrico. A quantificação dos 

valores de CaCO3 foi avaliada por meio das equações (2) e (3): 

 

Alcalinidade total: 

 

[CaCO3] = N(H2SO4).V(H2SO4mL).50,0465.10³  . (ppm)                           (2) 

                                   V amostra (mL) 
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Alcalinidade parcial: 

 

[CaCO3] = N(H2SO4).V(H2SO4mL).50,0437.10³  . (ppm)                           (3) 

                                   V amostra (mL) 

 

O cálculo teórico do bicarbonato (HCO3¯) foi obtido através da relação (4), a 

partir do valor da Titulação Alcalinimétrica Total, ao passo que as concentrações do 

íon carbonato (CO3²¯), para valores de pH inferiores a 8, podem ser consideradas 

zero (Hypolito, op. cit.). Assim, a presença das diferentes espécies deste íon em 

solução (H2CO3, HCO3¯ e CO3²¯) é uma função do valor do pH (Beek, et al., 1978). 

Para faixas acima de 8, utilizou-se as concentrações obtidas na alcalinidade 

parcial como valor de CO3²¯. Entretanto, como se espera um pH de no mínimo 8,9 

para as duas amostras analisadas, de acordo com a relação apresentada pelo autor 

(pág. 101) é de se esperar que ainda possa existir, dentro dos teores considerados, 

a presença do íon bicarbonato (HCO3¯), uma vez que as duas variedades devem 

coexistir nesta faixa de pH. Esta última, no entanto, em queda de concentração 

conforme a relação citada.      

 

m (HCO3¯) = 1,22.TAC (ppm CaCO3)                                                           (4) 

 

Adicionalmente, foram realizadas medidas de condutividade elétrica, 

utilizando-se um condutivímetro modelo WTW 82362 Wellheim (LF 330). As leituras 

de pH foram realizadas com o auxílio de um “kit indicador”, utilizado para 

monitoramento do parâmetro em piscinas, o que impossibilitou a verificação de 

valores superiores a 8,2 (limite do ensaio), os quais são esperados para os poços 1 

(Sabesp) e 22 (Vicente Somilho). Entretanto, segundo registros da Sabesp, o pH 

médio da mistura de águas dos poços 1 e 3 (ambos com captação nos basaltos) é 

da ordem de 8,90. 

 

  3.2. Elaboração do balanço hídrico 

As estimativas resultantes da avaliação do balanço hídrico de uma área são 

realizadas tomando por base o princípio fundamental da conservação da massa ou 
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princípio da continuidade, segundo o qual a diferença entre as entradas e as saídas 

em um sistema é igual à variação do armazenamento dentro deste sistema (Manoel 

Filho, 1997). Em geral, este conceito pode ser expresso pela equação (5): 

 

P – ETR – R – I = ΔS                                                                                              (5)  

 

Onde, 

 

(P) = Precipitação (entrada por unidade de tempo)  

(ETR) = Evapotranspiração  

(R) = Deflúvio (saída por unidade de tempo) 

(I) = Infiltração 

              

           Entretanto, a solução de problemas reais normalmente é dificultada em razão 

da falta de confiabilidade na aquisição dos termos que compõem esta equação. 

Assim, as estimativas realizadas com esse propósito normalmente estarão sujeitas a 

maiores imprecisões à medida que o critério de coleta de dados desconsiderar 

parâmetros relevantes ou for incapaz de medir ou estimar adequadamente os 

elementos do ciclo hidrológico (Filho, op. cit.). 

Para a quantificação destes componentes é fundamental que se estabeleça 

uma unidade de área onde se possa considerar a precipitação pluviométrica como 

sendo a única entrada no sistema. Para tanto, a bacia hidrográfica se apresenta 

como uma unidade natural onde estas exigências são satisfeitas, pois além de 

possibilitar o monitoramento das entradas, permite a quantificação das saídas 

(Simmens, 1987). 

Após analisar as características da área de estudo e das sub-bacias presentes 

(Santa Bárbara e Mato Grosso), verificou-se que não existiam postos fluviométricos 

dentro das mesmas, o que dificultaria estimativas de escoamento básico para o 

local. Entretanto, dentro do estudo desenvolvido pelo DAEE para a Regionalização 

Hidrológica no Estado de São Paulo é estabelecida uma relação linear entre a 

descarga específica e a precipitação média da respectiva bacia hidrográfica, 

levando-se em conta sua área de drenagem. A partir desta relação (6) e 

considerando a precipitação média calculada, estimou-se o escoamento básico para 

a área. 
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QLP = Qesp. x AD                                                                                                     (6) 

 

Onde,  

 

QLP = Descarga média de longo período (l/s);  

Qesp. = Vazão específica média plurianual (l/s/Km²) 

AD = Área de drenagem (Km²) 

 

Na elaboração do balanço hídrico, considerou-se a existência de duas fontes 

distintas contribuindo para a recarga anual do Aqüífero Adamantina no Município de 

Monções: através da infiltração direta das águas pluviométricas na superfície 

aflorante da formação homônima e por meio de uma pequena contribuição não 

natural, oriunda das perdas de água da rede de distribuição do sistema público. Não 

se considerou nesta avaliação eventuais contribuições do Aqüífero Serra Geral para 

o Aqüífero Adamantina por se atribuir aos basaltos uma transmissividade baixa e 

irregular no sentido vertical.  

Para esta pesquisa, foram utilizados parâmetros locais e regionais uma vez 

que alguns dados específicos do local, como a capacidade de infiltração e a taxa de 

evapotranspiração, não foram localizados ou não se encontram disponibilizados. 

Não se utilizou modelos hidrológicos para determinação dos termos do balanço por 

se tratar de uma avaliação qualitativa do grau de utilização das águas subterrâneas 

locais, logo a busca da precisão do valor estimado não seria neste caso tão 

relevante. Além disso, alguns dos dados disponibilizados expressam um 

comportamento regional e não o contexto do local. 

 

  3.3. Reservas hídricas subterrâneas 

           A partir das informações levantadas, que subsidiaram a elaboração do 

cadastro de poços, e dos valores obtidos no balanço hídrico, estimou-se os volumes 

correspondentes às reservas hídricas subterrâneas localmente exploradas. Ou seja, 

reserva permanente, reserva reguladora e reserva explotável. Nesta investigação 

dos volumes armazenados, por razões já discutidas, foram estabelecidos 

procedimentos de avaliação simplificados.  
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Para o conhecimento dos números relativos às referidas reservas, foram 

individualizadas apenas as unidades de interesse, aqui representadas pelos 

Aqüíferos Adamantina e Serra Geral. O primeiro por se apresentar mais sensível aos 

impactos de exploração e comprometimento de qualidade no curto a médio prazo e 

o segundo pela importância estratégica quanto aos volumes de suas reservas. Por 

outro lado, não se estimou as reservas locais do Aqüífero Guarani pelo fato de não 

existirem obras de captação neste manancial e tampouco perspectivas reais de 

utilização de suas águas na área de estudo. 

Por se tratar de aqüíferos livres (Adamantina e Serra Geral), assumiu-se para 

avaliação de suas reservas permanentes que o volume de água presente nestas 

rochas é igual ao seu volume de saturação, ou seja, Rp = Vs (Costa, 1997). Esta 

saturação corresponde à água que permanece no meio poroso, após a extração de 

toda a água que estava armazenada sob pressão, já deduzida a parcela retida entre 

os grãos através da retenção específica. Trata-se, portanto, de um conceito mais 

adequado às rochas que apresentam porosidade primária, no caso, representadas 

pelos sedimentos Adamantina, uma vez que a retenção específica é uma de suas 

grandezas características. Entretanto, segundo informações verbais colhidas com 

Campos, J. E. (Universidade de Brasília), pode-se fazer uma analogia entre estas 

unidades para efeito de estimativa de volumes. A relação que prevê a avaliação de 

reserva permanente para aqüíferos sedimentares livres, conforme Costa (op. cit), é 

expressa por: 

 

Rp = A.b.ne                                                                                                      (7) 

 

Onde, 

  

A = área de ocorrência do aqüífero (L²) 

b = espessura média saturada do aqüífero (L) 

ne = porosidade efetiva 

 

Esta relação, segundo as informações obtidas, torna-se mais apropriada à 

representação da porosidade de rochas cristalinas quando empregado um conceito 

que relacione os espaços disponíveis à circulação de água com a porosidade 

secundária das mesmas. Dessa forma, Campos & Freitas (1998) propuseram uma 
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alteração na semântica do termo, através da inclusão do conceito “Índice de 

Fraturamento Interconectado”. Esta equivalência está expressa pela relação (8):  

 

Rp = A.b.Ifi                                                                                                       (8) 

 

A = área de ocorrência do aqüífero (L²) 

b = espessura média saturada do aqüífero (L) 

Ifi = índice de fraturamento interconectado 

 

O mesmo procedimento foi utilizado para a avaliação das reservas 

reguladoras. Entretanto, ao invés da espessura saturada do aqüífero (b), como 

requerido para as reservas permanentes, utilizou-se a variação do nível de água dos 

poços durante o ano hidrológico (L). Esta relação, adotada neste estudo pela 

disponibilidade da informação, é expressa por: 

 

Rr = A.Δh.ne                                                                                                    (9) 

 

Onde, 

 

A = área de ocorrência do aqüífero (L²) 

Δh = variação do nível de água (L) 

ne = porosidade efetiva 

 

Costa (op. cit.) observa que a avaliação de uma reserva reguladora pode ser 

feita de várias maneiras, entre as quais através da vazão de escoamento natural do 

aqüífero que requer o conhecimento da transmissividade hidráulica (L²/T), gradiente 

hidráulico de escoamento e comprimento da frente de escoamento (L). Para tal é 

necessário dispor-se de dados de testes de bombeamento, o que inviabilizou seu 

uso nesta investigação em razão de não existir quaisquer ensaios de vazão que 

tenham sido realizados no aqüífero sedimentar local (Aqüífero Adamantina).  

Definidos os valores das reservas permanentes e reguladoras, estimou-se os 

percentuais de uso para ambos os aqüíferos. Esta avaliação levou em conta valores 

adotados para a Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 19 (UGRHI 19), 
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definidos pelo Relatório Zero do Centro Tecnológico da Fundação Paulista de 

Tecnologia e Educação (Cetec, 2002), uma vez que a área de estudo está inserida 

nesta unidade.  

Para a definição destes volumes normalmente são utilizados dois conceitos: 

um que considera apenas uma parcela das reservas reguladoras (1/3 a 2/3), ou, no 

máximo, um volume equivalente à mesma, e outro que inclui no volume explotável, 

além da quantidade equivalente à reserva reguladora, uma parcela da reserva 

permanente (Companhia de Tecnologia Ambiental do Estado de São Paulo - Cetesb, 

2004). No entanto, outros percentuais têm sido adotados quando fatores 

hidrogeológicos, como o tipo de porosidade, características hidráulicas dos 

aquíferos, além de técnicas convencionais utilizadas para a captação de águas 

subterrâneas, entre outros, justificarem estar decisão. 
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4. Aspectos legais 
  

O primeiro instrumento legal que dispôs sobre águas no Brasil foi o Decreto-

lei nº. 22.643 de 10 de Julho de 1934, denominado “Código das Águas”. Esta lei foi 

um marco no gerenciamento de recursos hídricos do país, disciplinando a 

classificação e utilização da água do ponto de vista econômico e dominial, isto é, 

seu domínio poderia ser tanto público como particular. 

A Constituição Federal de 1988 inovou este conceito ao definir que as águas 

são um bem público, ou seja, todos têm direito ao seu uso. Dentro desta nova visão, 

foram instituídos dois domínios: aquele que reúne as águas que atravessam mais de 

um estado ou fronteira do país, além daquelas decorrentes de obras do poder 

federal, passou a ser da união, ao passo que aos estados coube o domínio das que 

ocorrem dentro de seus territórios. Os municípios são responsáveis pelo uso e 

ocupação do solo e poderão regulamentar, concorrentemente com os estados, 

medidas de combate à poluição incluindo a proteção das águas. Neste sentido a Lei 

9.605 (12/02/1998), de âmbito nacional, dispõe sobre o crime de poluição hídrica e o 

tipifica através de seu artigo 54, prevendo sanções penais e administrativas em sede 

ambiental. 

Dentro deste novo contexto as águas subterrâneas foram definidas como de 

domínio estadual. Entretanto, tramita atualmente no Congresso Nacional o Projeto 

de Emenda à Constituição, denominado PEC 43, que transfere o domínio das águas 

subterrâneas para o governo federal. Este documento está gerando polêmica, pois 

pode vir a centralizar a gestão dessas águas, uma vez que todo o trâmite legal como 

outorgas e licenças de perfuração, por exemplo, seriam decididos no âmbito do 

poder federal.   

A legislação do Estado de São Paulo aborda a gestão de recursos hídricos já 

em 1987 quando, através do Decreto nº. 27.576, cria o Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos e dispõe sobre o Plano Estadual de Recursos Hídricos e Sistema 

Estadual de Gestão dos Recursos Hídricos. Neste decreto, o Sistema de Gestão de 

Recursos Hídricos é entendido como forma estrutural para a implementação do 

referido plano, onde, dentre os vários elementos deste conjunto, é prevista a 

proposição de formas de gestão descentralizada dos recursos hídricos, tanto em 

nível regional como municipal, adotando-se a bacia hidrográfica como unidade de 

gestão.  
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A Lei nº. 7.663/91 surge com o objetivo de estabelecer normas de orientação 

à Política Estadual de Recursos Hídricos e ao Sistema Integrado de Gestão de 

Recursos Hídricos, ao passo que a Lei nº. 6.134 (02/07/1988), regulamentada pelo 

Decreto nº. 32.955 (07/02/1991), dispõe sobre a preservação dos depósitos naturais 

de águas subterrâneas do Estado de São Paulo. Através deste decreto, foram 

instituídos vários elementos voltados à defesa da qualidade destas águas, como as 

áreas de proteção de aqüíferos, poços tubulares e outras captações.  

A criação de um sistema correlato de gestão, em âmbito nacional, ocorre 

somente em 08 de janeiro de 1997, com a Lei das Águas, ou Lei nº. 9.433, onde é 

instituída a Política Nacional de Recursos Hídricos e criado o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos (SNGREH). Esta lei complementou o Código 

das Águas, reestruturando a gestão dos recursos hídricos no País. Tem como 

fundamentos o uso múltiplo das águas; seu reconhecimento como um bem finito e 

vulnerável, portanto, dotado de valor econômico; a bacia hidrográfica como unidade 

de planejamento e a gestão descentralizada e participativa, com a instituição dos 

comitês de bacias.    

A Resolução nº. 15, de 11 de Janeiro de 2001, do Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos (CNRH), estabelece diretrizes gerais para a gestão das águas 

subterrâneas, trazendo em seu Artigo 1º, as seguintes definições: I – Águas 

Subterrâneas – as águas que ocorrem natural ou artificialmente no subsolo; II – 

Águas Meteóricas – as águas encontradas na atmosfera em quaisquer de seus 

estados físicos; III – Aqüífero – corpo hidrogeológico com capacidade de acumular e 

transmitir água através dos seus poros, fissuras ou espaços resultantes da 

dissolução e carreamento de materiais rochosos; IV – Corpo Hídrico Subterrâneo – 

volume de água armazenado no subsolo.  

Segundo esta resolução, as águas subterrâneas, superficiais e meteóricas 

são partes integrantes e indissociáveis do ciclo hidrológico. Este conceito é 

ratificado, em seu artigo 2º, que diz: Na formulação de diretrizes para a 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos deverá ser considerada a 

interdependência das águas superficiais, subterrâneas e meteóricas. Trata-se, 

portanto, de uma visão integrada deste insumo.  
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5. Conceitos 

  5.1. Gestão de recursos hídricos  

Para Tundisi (2003) as demandas de água ocorridas no final do século 20, os 

inúmeros impactos quantitativos e qualitativos e a implementação da Agenda 21, 

promoveram e estimularam novas soluções para o gerenciamento de recursos 

hídricos, tanto em nível local, como regional, nacional e internacional. Segundo o 

autor, este gerenciamento integrado deve promover a interação efetiva do ciclo 

hidrosocial com o ciclo hidrológico e requer alguns elementos preditivos e 

adaptativos fundamentais quando é feito em nível de bacia hidrográfica, a saber: 

 
            1) Descentralização da gestão em nível de bacia hidrográfica; 
  
            2) Promoção e implantação de instrumentos legais e de ação através da  
                organização institucional em nível de bacia hidrográfica;  
 
            3) Proteção do hidrociclo e dos mananciais;  
 
            4) Purificação e tratamento de águas (efluentes industriais e esgotos  
                domésticos);  
 
            5) Conservação da biodiversidade e dos habitats na bacia hidrografia;  
              
            6) Gerenciamento conjunto da quantidade e qualidade da água;  
                    
            7) Proteção do solo, prevenção da contaminação e eutrofização; 
 
            8) Gerenciar conflitos e otimizar usos múltiplos adequando-os à economia  
                 regional;  
  
            9) Monitoramento sistemático e permanente da qualidade e quantidade da  
                água; 
 
          10) Promoção de avanços tecnológicos na gestão integrada; monitoramento             

em tempo real, indicadores biológicos de contaminação;  
 
          11) Ampliar a capacidade preditiva do gerenciamento por bacia hidrográfica e  
                dar condições para a promoção de orientações estratégicas para 

prospecção e a procura de alternativas.  
 

Bear & Verruijt (1987) definem o ato de gerenciar um sistema qualquer como 

sendo o de tomar decisões, dando às variáveis desta decisão valores numéricos 
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com o fim de se atingir a transformação do estado de um dado sistema. Ou seja, 

trata-se da escolha da melhor forma, ou política, para se alcançar uma determinada 

meta ou objetivo. O gerenciamento de recursos hídricos é, portanto, o 

estabelecimento da política e das ações que objetiva a garantia do abastecimento às 

populações, na qualidade e quantidade exigidas, a qualquer tempo e em qualquer 

local. 

Em se tratando de gestão de recursos hídricos subterrâneos, normalmente se 

avalia o potencial de um determinado aqüífero através de meios que viabilizem sua 

exploração, onde, da mesma forma, venham a atender uma determinada demanda, 

atual e/ou futura (Vidal, 2003). Para que este gerenciamento seja sustentável, deve 

objetivar o uso racional, o aproveitamento, a recuperação, a conservação e a 

proteção das águas subterrâneas, visando assegurar o atendimento das demandas 

tanto no presente como no futuro. Este gerenciamento requer o planejamento e o 

desenvolvimento de ações que busquem atender as demandas das diversas 

atividades humanas, considerando, como já dito, aspectos de qualidade e 

quantidade.  

Complementarmente, toda extração de água subterrânea acaba por provocar 

descensos nos níveis freáticos e piezométricos dos aqüíferos, resultando em alguma 

interferência entre poços ou mananciais próximos. Dessa forma, gerir este recurso 

significa propor políticas que mantenham estas interferências e descensos em níveis 

toleráveis e que previnam uma redução nos rendimentos individuais dos poços ou 

mesmo rebaixamentos regionais, garantindo que o aqüífero seja uma fonte segura e 

confiável de fornecimento de água, com otimização de investimentos. 

 

  5.2. Poluição e contaminação das águas subterrâneas  

Conforme definição presente na Resolução nº. 15 do CNRH, as águas 

subterrâneas são aquelas armazenadas em subsuperfície, sob condições naturais 

ou artificiais. Em seu estado natural (preservado), é o resultado da interação de suas 

características físicas, químicas e biológicas com o meio geológico por onde circula. 

Por ocorrer na forma de depósitos subterrâneos, possuem naturalmente maior 

proteção aos efeitos da poluição e contaminação que as águas superficiais. Esta 

proteção natural está relacionada à zona não saturada que, na prática, é quem 

oferece a barreira mais eficaz contra os efeitos da contaminação.      
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O processo de poluição da água pode ser entendido como o resultado da 

alteração de sua qualidade em decorrência de atividades de natureza antrópica, 

resultando em mudanças nas suas características preponderantes de uso. 

Entretanto, quando essa degradação possui potencial de prejudicar a saúde humana 

é mais apropriadamente descrita como uma contaminação (Coelho, 2000). 

A ocorrência dessas fontes de poluição pode atingir dimensões variáveis e irá 

depender de seu potencial poluidor, das características do resíduo e da natureza 

hidrogeológica da área atingida. A presença de uma “contaminação” de pequena 

escala (alta concentração) e de fácil identificação, é classificada como uma fonte de 

poluição pontual - Hypolito, 2004 (b). Ao contrário, quando se trata de algo que se 

encontra disperso (concentração difusa), de difícil localização, podendo ter origem 

relacionada a fontes menores, classifica-se como sendo uma fonte de poluição 

difusa. Uma terceira modalidade de poluição pode ser observada, denominada fonte 

de poluição linear, sendo caracterizada pela ação contaminante ao longo de rios e 

canais (Hypolito, op. cit.). 

Estas fontes de poluição podem ser ainda classificadas em relação a sua 

evolução temporal como permanentes e intermitentes. A identificação da primeira 

situação está relacionada a grandes concentrações de poluentes, dispostos de 

maneira estratificada no aqüífero. Ao passo que a presença de uma estratificação 

menos densa (regionalizada), ocasionando uma mistura poluída ou não no aqüífero, 

sugere uma fonte de poluição de caráter intermitente (Coelho, op. cit.). 

A contaminação das águas subterrâneas tem sido responsável pelo abandono 

de muitos poços e até a perda de porções importantes dos mananciais. Sua 

descontaminação ou limpeza normalmente envolve altos custos, além de ser um 

procedimento demorado e ainda com várias restrições técnicas. Dessa forma, o 

procedimento mais eficiente no combate a esta degradação é a adoção de medidas 

preferencialmente protetoras que visem regular, ordenar e proibir algumas atividades 

nos domínios de certas áreas e que possam restringir o desenvolvimento de 

determinadas práticas ou atividades, potencialmente nocivas, através do emprego 

de dispositivos de segurança (Custódio, 1996).     
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  5.3. Vulnerabilidade de aqüíferos 

 

A susceptibilidade apresentada por um aqüífero frente aos riscos oferecidos 

por atividades que possam vir a comprometer ou deteriorar a qualidade de suas 

águas tem recebido várias interpretações. As inúmeras variáveis envolvidas e a 

própria abrangência do termo “vulnerabilidade” talvez justifiquem esta dificuldade. 

Sua introdução à literatura hidrogeológica foi realizada por Margat (1960, apud 

Marcelino, 1999) para sintetizar as características naturais dos aqüíferos 

relacionadas com os processos que regem a contaminação da água subterrânea. 

A partir daí, várias outras definições foram cunhadas por diferentes autores. 

Duarte (1980) observa que a “noção de vulnerabilidade dos aqüíferos à poluição 

integra diferentes fatores físicos e estáveis, determinando a situação em que se 

encontra o aqüífero em suas condições naturais, mais ou menos expostos à poluição 

a partir da superfície do solo”. Para Foster & Hirata (1991), a vulnerabilidade natural 

de um aqüífero é o reflexo de suas características intrínsecas, como por exemplo, a 

heterogeneidade e a anisotropia do meio. Rebouças (1994) observa que 

vulnerabilidade é uma função das características de porosidade/permeabilidade, 

tempo de trânsito e capacidade de atenuação físico-bio-química do meio aqüífero. 

Por outro lado, de acordo com o relatório do Instituto Geológico (IG)/Cetesb/DAEE, 

do ano 1997, intitulado Mapeamento da Vulnerabilidade e Risco de Poluição das 

Águas Subterrâneas no Estado de São Paulo, a vulnerabilidade de um aqüífero 

corresponde à sua maior ou menor suscetibilidade de ser afetado por uma carga 

poluidora.  

Como síntese destas várias interpretações é razoável dizer que o maior ou 

menor grau de acessibilidade apresentado por um aqüífero, diante de uma fonte 

potencialmente poluidora ou contaminadora, irá depender de fatores intrínsecos ao 

próprio aqüífero como a heterogeneidade e anisotropia do meio. 

Os atuais programas de proteção da qualidade das águas subterrâneas, 

adotados em vários países, envolvem duas condutas básicas: uma voltada ao 

sistema de captação, estabelecendo-se ao redor do mesmo uma área de proteção 

ou perímetros de proteção (PPPs), e outra voltada para o aqüífero, portanto, mais 

abrangente, onde são estabelecidas restrições de uso da terra frente à 

vulnerabilidade do manancial. 
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A estratégia baseada em PPPs seria mais indicada para aqüíferos 

relativamente homogêneos e de porosidade primária, adaptando-se relativamente 

bem à regiões pouco povoadas, onde não existam conflitos de interesses. Ao passo 

que a estratégia de mapeamento da vulnerabilidade, por ser mais ampla, protege o 

aqüífero como um todo, sendo mais adequada ao planejamento de uso e ocupação 

do solo ou a programas de proteção de recursos hídricos subterrâneos quando da 

necessidade do estabelecimento de áreas críticas ou de atividades potencialmente 

poluidoras (Hirata, 1994).  
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6. Caracterização da área de pesquisa 

  6.1. Localização geográfica 

O Local de estudo situa-se na região noroeste do Estado de São Paulo e 

corresponde a área do Município de Monções (104,49 km²). Encontra-se dentro da 

Folha Topográfica de Gastão Vidigal (SF-22-D-IV-4), entre as coordenadas 

geográficas 20º 48' e 20º 57' de Latitude Sul e 50º 01' e 50º 10' de Longitude Oeste, 

numa cota de 460 metros acima do nível do mar (Figura 4). Limita-se ao norte com o 

Município de Nhandeara e ao sul com o de Turiúba. Na porção oeste faz divisa com 

os Municípios de Gastão Vidigal e Lurdes, e a leste com o Município de Macaubal. 

Localiza-se na margem direita do rio Tietê, a 86 km da cidade de São José de Rio 

Preto e a 72 km da cidade de Araçatuba, podendo ser acessado da capital paulista 

pelas rodovias SP 280 e SP 300, sentido Araçatuba, e pelas rodovias SP 330/348 e 

SP 310 em direção a São José do Rio Preto. As rodovias SP 300 e SP 310 estão 

interligadas pela rodovia SP 461 que passa por Monções. 

  

20º 48' 

50º 01' 

20º 48' 

50º 01' 

20º 57' 

50º 10' 

50º 10' 

20º 57' 

(MS)

 
          Figura 4 – Localização da área de estudo no Estado de São Paulo 

 

  6.2. Histórico do município 

Até o ano de 1885, Jaboticabal era o último município do oeste do Estado de 

São Paulo. Seu território era bastante extenso, chegando até as margens do Rio 

Paraná, o que corresponde a aproximadamente 400 km. Por volta deste mesmo ano, 

instalou-se nas proximidades do Ribeirão Santa Bárbara o fidalgo mineiro “Vicente 
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Gonçalves dos Santos”, proveniente da cidade de Ponte Nova. Nesta incursão pelo 

noroeste paulista, ele e seus homens se fixaram no local ocupando as barras dos 

córregos que desaguavam no recém denominado Ribeirão Ponte Nova, uma 

homenagem à sua terra natal. A partir daí, iniciou-se o ciclo das atividades 

agropecuárias da região (Braile, 1967).  

No final do século XIX apareceram as primeiras células habitacionais do 

chamado sertão que, no decorrer dos anos, em razão do crescente processo de 

ocupação, transformaram-se nos primeiros povoados e por fim nas primeiras 

cidades daquela região. Dessa forma, surgiram cidades como Taquaritinga, 

Catanduva, São José do Rio Preto, Monte Aprazível, entre outras. 

No início do século XX a grande área inicialmente ocupada por Vicente 

Gonçalves dos Santos (13.000 alqueires) já havia sofrido seu primeiro 

desmembramento em razão de uma dívida de demarcação. Esta parcela de terras 

(1.300 alqueires) correspondia as melhores matas das cabeceiras dos Córregos do 

Limão, Cavaco, Pinto e Saltinho, sendo posteriormente repassada para outros 

proprietários, quando, nos idos de 1904, o fazendeiro mineiro (Coronel José 

Francisco da Silva Varginha) a adquiriu, permanecendo com sua família por pelo 

menos mais três décadas.  

Após a crise econômica de 1929, quando houve o reaquecimento da 

economia, o então proprietário e filho do referido Coronel (Dr. Sólon da Silva 

Varginha), vendera partes desta área para outros interessados em se fixar no local. 

Essa nova geração de proprietários, responsável pelo incremento do cultivo de café 

e outros cereais, implantou ali um povoado e o denominou “Paraúna” (água preta). 

Em 10 de Agosto de 1935 foi efetivada sua fundação e em 26 de Setembro de 1936 

começou a funcionar o primeiro serviço de ônibus na localidade. No ano de 1946 foi 

criado o Distrito da Paz e posteriormente entrou em vigor o nome “Monções”, 

ocasião em que fora instalado o primeiro estabelecimento de ensino (Grupo 

Escolar). No dia 5 de fevereiro de 1956 foi inaugurada a primeira agência de correio 

e somente em 21 de Março de 1965 foi solenemente criado o respectivo município 

(Braile, op. cit.).  
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  6.3. Histórico do abastecimento de água  

O histórico do abastecimento de água do Município de Monções, então 

Paraúna, tem início com a chegada dos primeiros compradores de terra, que 

pertenciam ao Dr. Sólon da Silva Varginha, nos idos de 1935. A partir da fixação 

destas famílias, em sua maioria composta por italianos que vieram trabalhar na 

lavoura do café, o abastecimento passou a ser realizado através de cacimbas 

escavadas nos sedimentos, nascentes naturais e por meio dos ribeirões locais. 

Naquela época, segundo informações colhidas no município, os níveis freáticos 

regionais encontravam-se próximos ao nível do solo, o que propiciava o uso de uma 

água fácil e abundante, porém “salobra”.  

A captação através de cacimbas perdurou até meados da década de 70, 

quando já com a instituição do município e implementação da infra-estrutura urbana 

foi perfurado o primeiro poço tubular profundo que fazia parte de um programa da 

Sabesp em cidades do interior paulista. Foi construído pela Companhia T. Janer, no 

período de 22/09/1974 a 10/01/1975, com acompanhamento técnico de um convênio 

entre o DAEE e a SABESP, cujo início se deu em 25/09/1974. 

Segundo dados fornecidos pelo relatório do DAEE (1975), apesar de o poço 

ter sido construído em uma área de contexto hidrogeológico particularmente 

negativo, os resultados foram considerados satisfatórios. Dessa forma, foi realizado 

um teste expedito de vazão com compressor quando a perfuração se encontrava 

com a profundidade de 70 metros, obtendo-se 2,3 m³/h de água “salobra”. Baseados 

nesta avaliação, optaram por revestir e cimentar o intervalo de ocorrência do 

Aqüífero Bauru e prosseguir a perfuração nos basaltos até os 203 metros de 

profundidade. Este sistema de captação, perfurado junto ao antigo matadouro 

municipal, produziu uma vazão final de 9,20 m³/h com o nível dinâmico a 172,67 

metros. De acordo com o relatório técnico a vazão recomendada seria a de 8 m³/h, 

pois explorar o poço com 9,0 m³/h implicava em extrair água das reservas 

reguladoras. 

Apesar de os resultados terem sido considerados plenamente satisfatórios sob 

o ponto de vista técnico, não resolviam o problema de abastecimento da cidade. 

Nesta oportunidade, foram ponderados alguns pontos a respeito do comportamento 

hidrogeológico da área, como a baixa capacidade dos sedimentos Adamantina e a 

possibilidade de ocorrência de uma situação parecida à encontrada no primeiro 
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poço, caso optassem por outro projeto no Serra Geral. Mesmo assim, esta última 

alternativa era considerada mais adequada àquele contexto. 

Para vazões de projeto acima de 20 m³/h a captação através de poço era tida 

como desaconselhável. Dessa forma, outra alternativa foi considerada, ou seja, o 

aproveitamento de uma surgência (mina d’água) situada a cerca de 3 Km da cidade. 

A Figura 5 mostra esta mina 30 anos mais tarde.   

 

 
Figura 5 – Mina d’água localizada na porção norte da área (hoje com vazão 

reduzida, estimada em 3,0 m³/h). Foto: R. M. Luiz 
 

 A Sabesp não lançou mão desta alternativa, optando pela construção de mais 

dois poços tubulares profundos dos quais um se encontra desativado (P02). 

Atualmente, os poços P01 e P03, ambos com captação apenas nos basaltos, 

fornecem uma vazão média de 25 m³/h atendendo a demanda da cidade. 

  

6.4. Aspectos sócio-econômicos  

A região noroeste do Estado de São Paulo, mais especificamente a Bacia 

Hidrográfica do Baixo Tietê, teve sua ocupação iniciada por ocasião da expansão da 

agricultura do café, no final do século XIX, com a construção da Ferrovia Noroeste 

do Brasil, projetada com a finalidade de ligar São Paulo à fronteira com o Mato 

Grosso. As cidades hoje existentes ao longo desta ferrovia representavam antigos 

pontos de abastecimento de água e lenha, criados para o pernoite e manutenção 

dos equipamentos da rede ferroviária. 
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A região é também conhecida pela intensa atividade pecuária, o que resultou 

em uma ocupação esparsa de seu território. Os municípios situados na margem 

direita do Rio Tietê, a exemplo de Monções, possuem ligações de polarização e 

influência mais estreita com São José do Rio Preto. Isto se deu em razão de não 

existir, até a década de 60, travessias adequadas sobre este rio o que dificultava os 

acessos à cidade de Araçatuba (Cetec, op. cit.). 

 

   6.4.1. População 

Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2005), relativos ao censo demográfico de 2000, Monções possui uma população de 

2.055 habitantes. Neste levantamento foram cadastrados 655 domicílios particulares 

permanentes, dos quais 564, ou 86,10%, são abastecidos pela rede pública (água 

de poços da Sabesp). Outros 90, ou 13,74%, são abastecidos através de água de 

poço ou nascentes (particulares). Portanto, a pequena comunidade é totalmente 

abastecida por água subterrânea.  

Considerando este universo de 655 domicílios, 549 unidades, ou 83,81%, 

possuem esgotamento sanitário ligados à rede geral e 563 unidades, ou 85,95%, 

possuem coleta de lixo permanente. O município conta com um estabelecimento de 

saúde que presta serviço ao SUS, quatro instituições de ensino (uma pré-escolar 

privada; uma pré-escolar pública municipal; uma unidade de ensino fundamental e 

uma unidade de ensino médio, ambas públicas estaduais), e um total de 1.576 

eleitores ou 76,70% da população. Ainda segundo dados do IBGE (op. cit.), a 

distribuição populacional dentro da área do município registra 1.743 habitantes 

residindo na zona urbana e 312 habitantes na zona rural.  

Através do Anexo 1 é possível acompanhar a evolução destes dados 

demográficos a partir do ano de 1970. Seu conteúdo demonstra uma tendência 

crescente de migração populacional da zona rural para a urbana, assim como uma 

redução no crescimento vegetativo dentro do município. A taxa de mortalidade 

infantil zero, registrada na última década, relativa a causas relacionadas à 

veiculação hídrica, mostra uma situação aparentemente confortável no que diz 

respeito ao saneamento básico local e consequentemente a qualidade da água 

subterrânea distribuída.  
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   6.4.2. Agricultura e pecuária 

Os solos ocorrentes na região noroeste do estado constituem um recurso 

natural considerado de importância estratégica, tanto sob a ótica econômica como 

do ponto de vista ambiental e social, funcionando como um referencial para o 

processo de ocupação da região. Entretanto, os solos férteis favoráveis ao cultivo de 

lavouras de ciclo curto são encontrados regionalmente em pequenas extensões, 

predominando espécies com limitações à fertilidade e média suscetibilidade à 

erosão, além de se encontrarem em avançado estágio de degradação (Cetec, op. 

cit.).     

A atividade agrícola no Município de Monções, de acordo com dados do IBGE 

(op. cit.), é classificada conforme seu ciclo em permanente e temporária. Assim, os 

principais gêneros produzidos na área, no ano de 2002, foram: a) Agricultura 

permanente - Borracha (105 toneladas), Café (09 toneladas), Laranja (10.140 

toneladas), Limão (356 toneladas), Manga (531 toneladas) e Palmito (06 toneladas); 

b) Agricultura temporária: Algodão herbáceo (76 toneladas), Arroz (09 toneladas), 

Cana de açúcar (7.500 toneladas), Feijão (51 toneladas), Mamona (10 toneladas), 

Milho (1.418 toneladas), Soja (360 toneladas) e Sorgo granífero (22 toneladas). 

O setor da pecuária é composto principalmente pelo rebanho bovino e 

subsidiariamente pelos rebanhos suíno, eqüinos e muares. Dentro do rebanho 

bovino, apenas 11% representam o segmento leiteiro (1.390 cabeças). Apesar de 

aparentemente menos importante, constitui a principal fonte de renda do pequeno 

proprietário rural. 

Analisando os dados relativos ao ano de 2002, constata-se que a pecuária e 

as culturas de laranja e cana de açúcar estavam entre as principais fontes de 

geração de divisas e mão-de-obra do município. Apesar de a cultura do milho 

representar o terceiro maior volume produzido (1.418 toneladas), ocupava a maior 

área plantada (453 hectares), ao passo que a laranja e a cana de açúcar ocupavam 

268 e 75 hectares, respectivamente.  

Conforme informações atuais, colhidas junto à Secretaria de Agricultura do 

município, o setor da pecuária leiteira e as culturas de soja, milho e algodão foram 

as atividades mais importantes no ano de 2004. Para 2005 a previsão é de alteração 

desse quadro em decorrência de um esperado aumento na produção de cana de 

açúcar, o que pode ser explicado pelas razões discutidas a seguir. 

 



 48

   6.4.3. Indústria 

Analisando os dados disponíveis fornecidos pelo IBGE (op. cit.), verifica-se 

que operam no Município de Monções uma indústria mineradora (lavra de basalto – 

Figura 6), quatro indústrias de transformação, uma empresa de construção e uma 

indústria de silvicultura e exploração florestal. Ou seja, o setor industrial local é 

bastante discreto e regionalmente acompanha a atividade produtiva predominante 

que é agropecuária.  

 

 
Figura 6 – Vista da indústria de processamento de basalto (Mineração Noroeste 

Paulista Ltda.). Ao fundo, mata ciliar do Ribeirão Mato Grosso. Foto: R. 
M. Luiz 

   
Dentro do perfil de empresas da região noroeste, as atividades mais comuns 

se relacionam ao processamento de produtos orgânicos como laticínios, 

abatedouros de aves, curtumes e destilarias de álcool. Esta última, por razões 

bastante previsíveis, relacionadas às incertezas do mercado de combustível, ocupa 

uma posição de destaque no cenário nacional. Entretanto, torna-se motivo de 

preocupação quando implementada de forma demasiadamente rápida e prioritária. 

As áreas da região noroeste do Estado de São Paulo, ocupadas por culturas 

tradicionais e pela pecuária, como é o caso de Monções, tem sido bastante 

requisitadas no atual contexto regional pelo fato de reunir condições propícias ao 

cultivo da cana de açúcar, o que as tornam um alvo potencial de degradação 

ambiental. Consequentemente, o processo de arrendamento de terras passou a ser 

um negócio atrativo para o pequeno e médio proprietários, que por falta de maiores 

incentivos ou oportunidades, acabam arrendando suas áreas por valores não 

conseguidos com as atividades produtivas tradicionais. O resultado observado tem 
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sido a devastação indiscriminada de culturas, faunas e corpos de água regionais, 

sob o pretexto de se otimizar o espaço disponível ao cultivo. 

Além dessa alteração fisiográfica regional, há de se considerar os riscos que o 

uso intensivo de agrotóxicos representa quando se busca o replantio e o incremento 

de produção. Problemas como o aumento da taxa de erosão, perda de fertilidade do 

solo, poluição de solo/aqüíferos por fertilizantes, pesticidas e vinhaça, além da 

poluição provocada pelas queimadas, são algumas das conseqüências desta 

atividade. A Figura 7 mostra o preparo de uma área de aproximadamente 300 

hectares, a mil metros da zona urbana de Monções, destinada ao plantio da cana de 

açúcar. 

 

 
Figura 7 – Preparo de área para plantio de cana de açúcar (junto ao perímetro 

urbano). Foto: R. M. Luiz 
 

6.5. Aspectos fisiográficos 

  6.5.1. Geomorfologia 

A região noroeste do Estado de São Paulo está inserida na Província 

Geomorfológica denominada “Planalto Ocidental”, que se caracteriza por campos 

ondulados e colinas atravessadas pelos vales dos principais rios, nos sentidos 

sudeste e noroeste. Estes campos e colinas são formados por sedimentos areno-

argilo-silto-carbonáticos (pertencentes à “Formação Bauru”) e se estende por quase 

toda a região, ocupando aproximadamente 50% do território paulista (DAEE, 1976). 

O relevo do Planalto Ocidental possui característica levemente ondulada, com 

longas encostas e baixas declividades, resultando numa morfologia formada por 
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colinas amplas e colinas médias. Esses relevos são controlados, estruturalmente, 

pelas camadas subhorizontais dos arenitos do Grupo Bauru e pelos basaltos da 

Formação Serra Geral. Apresentam um subnivelamento com caimento para oeste, 

em direção à calha do Rio Paraná, constituindo uma plataforma estruturalmente 

suavizada, com cotas em torno dos 500 metros, atingindo 247 metros na foz do 

Paranapanema. Outra característica desta Província Geomorfológica é a baixa 

intensidade de dissecação ou denudação de suas formas de relevo, como resultado 

da atuação de processos erosivos, e a ocorrência de vales pouco entalhados.            

As formas suavizadas da Bacia do Baixo Tietê são representadas por 

Planaltos Dissecados e Superfícies Aplainadas por Agradação que se desmembram 

morfologicamente em Planícies Aluviais, Terraços Fluviais, Colinas Amplas e Colinas 

Médias (Cetec, op. cit.). Na área de estudo observam-se relevos de degradação ou 

relevo colinoso com baixas declividades (até 15 %) em forma de Colinas Amplas e 

Médias. 

  

   6.5.2. Hidrografia 

Uma característica peculiar da rede hidrográfica regional é o comportamento 

subparalelo de seus principais rios que se deslocam na direção oeste-noroeste, indo 

desaguar no Rio Paraná (Campos, 1987). Entretanto, os rios Grande, Turvo, São 

José dos Dourados, Tietê, Aguapeí, Peixe, Santo Anastácio e Paranapanema, que 

constituem este sistema, assumem um comportamento praticamente perpendicular 

em relação aos seus afluentes, resultando em um padrão de drenagem bastante 

regular.    

As fronteiras do Município de Monções são definidas quase que totalmente 

por cursos d’água, com exceção de dois pequenos trechos a nordeste e a sudoeste 

da área. Estes ribeirões e córregos fazem parte dos sistemas hidrográficos de duas 

sub-bacias da margem direita do Rio Tietê (Mato Grosso e Santa Bárbara). Ao Norte 

da área encontram-se os Córregos Cachorro e da Roça, ao Leste o Ribeirão Ponte 

Nova define a linha divisória com os Municípios de Nhandeara e Macaubal, ao Sul o 

Córrego do Saltinho deságua no Ribeirão Ponte Nova, definindo a divisa com o 

Município de Turiúba, e a Oeste aparecem o Ribeirão Mato Grosso (afluente do Rio 

Tietê) e o Córrego Retiro que separam Monções dos Municípios de Gastão Vidigal e 

Nova Lusitânia. 
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    6.5.2.1. Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê 
 

A Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê, ou UGRHI 19, localiza-se na região 

noroeste do Estado de São Paulo e está limitada pelas coordenadas 20º 30' e 21º 

37' latitude sul e 49º 37' e 51º 40' longitude oeste. Encontra-se totalmente inserida 

no Estado de São Paulo, estendendo-se desde a barragem da Usina Mário L. Leão 

(Reservatório de Promissão) até o Rio Paraná na divisa com o Estado de Mato 

Grosso do Sul, perfazendo uma distância aproximada de 200 km.  

Cortam longitudinalmente a bacia as rodovias Washington Luiz (ao norte) e 

Marechal Rondon (ao sul), além de um complexo sistema transversal que liga todos 

os municípios e pontos da Hidrovia Tietê-Paraná, que é a entrada do Mercosul no 

Estado de São Paulo.  

A Ferrovia Novoeste e o Gasoduto Brasil-Bolívia atravessam a UGRHI 19, 

proporcionando diversas facilidades para cidades e indústrias da região, como, por 

exemplo, a alternativa do uso de energia limpa e o escoamento rápido de 

mercadorias. A Figura 8 mostra a localização da UGRHI 19, no Estado de São 

Paulo.  

 

   
Figura 8 – Posição da UGRHI 19 dentro do Estado de São Paulo e as demais 

unidades de gerenciamento (modificado de Cetec, op. cit.) 
 

Esta bacia possui uma área de drenagem de 15.471,81 km² e contém dois 

grandes reservatórios artificiais, o reservatório de Três Irmãos e o de Nova 

Avanhandava. O Rio Paraná e seu afluente (Ribeirão do Abrigo ou Moinho) e o Rio 
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Tietê e seus afluentes (Ribeirão Lajeado, Ribeirão Azul ou Aracanguá, Ribeirão 

Macaúbas e Ribeirão Santa Bárbara), constituem seus principais cursos d’água.  

O Comitê de Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê, entidade consultiva e 

deliberativa que visa à conservação, proteção e desenvolvimento dos recursos 

hídricos na respectiva UGRHI, foi instalado em 26 de Agosto de 1994 e compreende 

42 municípios da região noroeste, dos quais se inclui o Município de Monções. Faz 

parte dos 21 comitês existentes no Estado e responde por uma população de 

aproximadamente 800.000 habitantes (Cetec, op. cit.).  

Esta bacia hidrográfica foi dividida em 33 sub-bacias, das quais duas 

abrangem a área integral de estudo e, portanto, são abordadas a seguir. Através da 

Figura 9 (sem escala), observa-se a UGRHI 19 com seus rios principais, municípios 

e UGRHI limítrofes. 

 

 
       Figura 9 – UGRHI 19 e unidades limítrofes (modificado de Cetec, op.cit.) 

 

a) Sub-bacia do Ribeirão Mato Grosso  

A Sub-bacia do Ribeirão Mato Grosso possui uma área de drenagem de 

569,42 km² e está localizada na porção nordeste da Bacia do Baixo Tietê (UGRHI 

19), em posição limítrofe a UGRHI 18 e a oeste da Sub-bacia do Ribeirão Santa 

Bárbara. Reúne os Municípios de Gastão Vidigal, Magda, Lourdes, Nova Luzitânia, 
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Monções, Turiúba e Nhandeara. Como o próprio nome indica, seu principal curso de 

água é o ribeirão homônimo (afluente da margem direita do Tietê - Figura 10).  

 

 
Figura 10 – Trecho do Ribeirão Mato Grosso com leito basáltico e mata ciliar 

(noroeste de Monções – divisa de município). Ao fundo (seta), antiga 
estrada para Gastão Vidigal. Foto: R. M. Luiz 

 
 

Dentro desta sub-bacia existem três municípios que não dispõem de postos 

pluviométricos controlados pelo DAEE, ou seja, Lourdes, Monções e Nova Luzitânia. 

Assim, para as análises pluviométricas relativas à área de estudo, as quais serão 

abordadas mais adiante, lançou-se mão de informações disponibilizadas pelo banco 

de dados do SIGRH/DAEE (fonte digital), referentes a municípios vizinhos, e de 

dados locais fornecidos por particular.  

Analisando as informações fluviométricas disponíveis, verifica-se que a Bacia 

do Baixo Tietê possui um número relativamente aceitável de postos de controle, 

entretanto estas unidades de monitoração operaram historicamente de maneira 

efêmera, resultando em pouca disponibilidade de dados. Assim como em outros 

ribeirões da região, não foram localizados dados locais de vazão relativos ao 

Ribeirão Mato Grosso. 

b) Sub-bacia do Ribeirão Santa Bárbara 

A Sub-bacia do Ribeirão Santa Bárbara está ao lado da Sub-bacia do Ribeirão 

Mato Grosso, numa posição mais a leste, mas também limítrofe a UGRHI 18, 

ocupando uma área de drenagem de 793,44 km². É formada pelos municípios de 
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Nhandeara, Monções, Turiúba, Poloni, Macaubal, Zacarias, Buritama e União 

Paulista.  

Assim como o Ribeirão Mato Grosso, o Santa Bárbara é um dos afluentes da 

margem direita do Rio Tietê, entretanto por possuir uma maior extensão e, 

consequentemente, uma maior área de drenagem, é considerado um ribeirão de 

maior importância. Estes afluentes possuem uma característica comum àquelas 

apresentadas pela rede hidrográfica das UGRHI adjacentes, que é a 

perpendicularidade de seus cursos em relação ao rio principal (Tietê).  

Analisando a folha topográfica que abrange a área de estudo, observa-se que 

as duas sub-bacias estão individualizadas localmente por um divisor de água 

superficial que corresponde à cota de 450 metros, de maneira que a maior parte da 

área do Município de Monções (em torno de 70%) está inserida na Sub-bacia do 

Ribeirão Santa Bárbara e os outros 30% na Sub-bacia do Ribeirão Mato Grosso.  

Segundo dados do Cetec (op. cit.), na Sub-bacia do Ribeirão Santa Bárbara 

existem quatro municípios que não dispõem de postos pluviométricos controlados 

pelo DAEE, como é o caso de Macaubal, Monções, Poloni e União Paulista. 

Entretanto, ao se pesquisar no endereço eletrônico do SIGRHI/DAEE, verifica-se 

que há um posto pluviométrico no Município de Macaubal, melhorando, assim, a 

fonte de consulta disponibilizada por estar próximo a área de interesse. Portanto, 

serão aqui utilizados os mesmos procedimentos para a avaliação do regime de 

chuvas adotados na unidade anterior. 

O Ribeirão Santa Bárbara, da mesma forma que o Mato Grosso, não possui 

posto fluviométrico em sua área de ocorrência. Assim, na avaliação do escoamento 

básico foram utilizados valores disponibilizados para as duas sub-bacias, calculados 

através de método proposto pelo DAEE (apud Cetec, op. cit.) que se baseia nas 

áreas de drenagens e nas precipitações pluviométricas da região. 

  

   6.5.3. Solos e processos erosivos 

A área que corresponde a Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

no. 19 (UGRHI 19) representa uma das últimas fronteiras de expansão da 

agropecuária no Estado. A pecuária de corte e a cana de açúcar são atividades 

atualmente mais significativas que acabaram substituindo a cafeicultura e o plantio 

do algodão. Estas duas últimas culturas e a pecuária contribuíram para o 
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desencadeamento de processos erosivos e assoreamento de cursos d’água em 

grandes áreas da região, embora se considere a pecuária de corte (quando 

praticada adequadamente) uma forma de promover a recuperação destes solos de 

maneira progressiva.  

O potencial natural à ocorrência de processos erosivos na área de estudo está 

enquadrado como alto a muito alto (Figura 11). Isto pode ser verificado através da 

Figura 12, onde a prática inadequada da atividade pecuária pode ser a responsável 

pelo desencadeamento destes eventos.  
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Figura 11 – Carta de Potencial Natural à Ocorrência de Processos Erosivos (Escala 

– 1: 250.000). Modificado de Cetec (op. cit.) 
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Figura 12 – Registro de evento erosivo em área de pecuária, situada em zona de 

alta susceptibilidade ao desenvolvimento de erosão (norte do Município 
de Monções). Foto: R. M. Luiz 

 
 

Os solos da Bacia do Baixo Tietê são classificados basicamente em quatro 

tipos: Solos com B Textural, Solos com B Latossólico, Solos com Horizonte B 

Textural e Solos com Horizonte B Latossólico. Esta classificação foi obtida através 

da Carta de Solos do Estado de São Paulo (1:500.000) de autoria do Ministério da 

Agricultura (1960, apud Cetec, op. cit.).  

As áreas de terraços intermediários que margeiam a planície do Rio Paraná e 

do Rio Tietê representam as melhores terras da região seguidas em importância 

pelo Latossolo Roxo, vinculado geneticamente a pequenas ocorrências de basaltos. 

Este último é considerado um tipo com fraca propensão a processos erosivos e 

ocorre em áreas favoráveis ao uso agrícola. Em seguida aparecem os solos 

Podzólicos de Lins e Marília considerados de média fertilidade natural e boa 

potencialidade agro-pastoril, porém suscetíveis à erosão. Por último aparecem os 

solos do tipo Latossolo vermelho-escuro, com a maior área de ocorrência da bacia. 

Possuem baixa fertilidade natural e são mais resistentes à erosão laminar, sendo 

indicados principalmente para pastagens, culturas de cana de açúcar, café, citrus e 

milho. A Figura 13 mostra os dois tipos de solos encontrados no Município de 

Monções (Pml e LEa) e três das quatro variedades regionais. 
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Figura 13 – Mapa Pedológico (Escala 1:250.000). Modificado de Cetec (op. cit.) 

 

Através do Quadro 3, verifica-se a intensidade de degradação potencial das 

sub-bacias que abrangem a área de interesse. 

 

Quadro 3 – Classificação das sub-bacias quanto à intensidade de degradação  

     INTENSID ADE DE DEGR AD AÇÃO 

CÓDIGO S U B - B AC I A  

MUITO 
DEGRADADA 

DEGRADADA 
POUCO 

DEGRADADA 

520 Ribeirão Mato Grosso X   

600 Ribeirão Santa Bárbara X   

Fonte: Cetec (op. cit.) 

 
O quadro descrito sugere que a realidade regional requer o desenvolvimento 

de projetos que visem à proteção do meio como um todo, considerando além de 
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propostas de recuperação destes solos, a preservação e conservação das águas 

subterrâneas e superficiais. 

 

   6.5.4. Clima 

O clima da região, onde se insere a Unidade Geográfica do Baixo Tietê 

(UGRHI 19), sofre influência das massas de ar Tropical Continental e Polar 

Antártica. Estas duas massas de ar, de procedências diferentes, atuam em períodos 

mais ou menos definidos e da seguinte forma: a massa de ar seca e quente, que se 

origina nas planícies interiores do continente, participa da circulação regional nos 

períodos de verão e são conhecidas como massas de ar tropical, ao passo que a 

outra, oriunda das altas latitudes, fria e úmida, embora de atuação durante o ano 

todo, prevalece sobre a Tropical Continental no período do inverno.   

A distribuição do regime de chuvas na região (tropical típico) tem seu início no 

mês de Outubro e término em Abril. Entre os meses de Maio e Setembro ocorre o 

período de estiagem e a média histórica regional de precipitação varia de 1.000 a 

1.300 mm/ano. Segundo Barcha & Arid (1971), este clima é caracterizado por uma 

estação seca pronunciada, que recebe apenas 15% da precipitação total anual, e 

pela imprevisibilidade do início da estação chuvosa.  

O comportamento térmico da região mostra que no mês de Julho são 

registradas as menores temperaturas do ano (entre 14 e 22° C). Este ciclo, que 

apresenta características tropicais, é geralmente úmido quando a atividade da 

massa de ar polar é mais intensa, resultando em quedas de temperaturas. Ao 

contrário, quando a atuação da massa Tropical Atlântica é mais intensa, o inverno é 

mais ameno e com menos chuvas. Entretanto, no verão, onde a influência da massa 

Tropical Atlântica é maior, ocorrem chuvas fortes e o período é caracterizado por ser 

quente e úmido com temperaturas entre 24 e 30° C. 

 
   6.5.5. Vegetação 
 

A região noroeste do Estado de São Paulo sofreu intenso processo de 

desmatamento em decorrência do avanço de atividades agro-pastoris, restando, 

hoje, apenas pequenos fragmentos da vegetação original de mata latifoliada que a 

recobria anteriormente (Barcha & Arid, op. cit.).  
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Através de dados fornecidos pelo Cetec (op. cit.), relativos à cobertura vegetal 

presente nos municípios da Bacia do Baixo Tietê, é possível avaliar o atual estágio 

de devastação dos ecossistemas da referida unidade. Os municípios mais críticos, 

ou aqueles que possuem menor percentual de cobertura vegetal nativa 

remanescente são: Itapura (0,2%), Nova Luzitânia (1,0%), Penápolis (1,0%), 

Andradina (1,7%), Bilac (2,0%), Murutinga do Sul (2,2%), Pereira Barreto (2,2%), 

Poloni (2,3%), Monções (2,4%), Nipoã (2,4%), Sud Menucci (2,4), Birigui (2,5%), 

Braúna (2,5%), Rubiácea (2,8%), Lavínia (3,0%), Araçatuba (3,2.%), Castilho (3,3%), 

Macaubal (3,6%), Bento de Abreu (3,7%) e Valparaíso (3,8%). Além disso, verifica-

se que dos 36 municípios analisados, aproximadamente 24 (ou 66%) possuem 

percentuais de vegetação nativa inferior à média geral da bacia, que é de 4,48%.  

 

  6.6. Geologia 

 6.6.1. Geologia regional 

A região oeste do Estado de São Paulo, onde se insere a área de interesse, 

encontra-se na porção oriental da Bacia do Paraná. Sua geologia é composta por 

sedimentos de idade cretácea pertencentes ao Grupo Bauru e seqüências 

sedimentares cenozóicas (depósitos coluvionares e aluvionares) que repousam 

sobre um substrato de natureza basáltica. Subjacentes a esta seqüência vulcano-

sedimentar, encontram-se sedimentos de idade Triássica, pertencentes às 

Formações Botucatu e Pirambóia (atual Sistema Aqüífero Guarani), de grande 

importância hidrogeológica regional. Abaixo destes sedimentos, encontram-se as 

seqüências sedimentares dos Grupos Passa Dois, Tubarão e Paraná, as quais se 

assentam discordantemente sobre o embasamento Pré-cambriano. Esta disposição 

estratigráfica pode ser observada através da Figura 14, onde a área de estudo 

aparece logo à esquerda do Rio Tietê (vide seta), na sua margem direita.   
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Monções 

Figura 14 – Seção geológica esquemática do Estado de São Paulo (modificado de 
Cetesb, 2003)  

 
Analisando a evolução geológica da Bacia do Paraná, observa-se que sua 

configuração é resultado de vários processos estruturais e tectônicos que se 

manifestaram através de arqueamentos, flexuras e alinhamentos do embasamento, 

assumindo um comportamento ora marginal, ora transversal à bacia, ou, ainda, 

constituindo altos e embaciamentos internos. Este fato contribuiu para os processos 

de compartimentação e sedimentação da bacia, influenciando no comportamento do 

substrato basáltico que veio a acomodar os sedimentos cretáceos Bauru (Riccomini, 

1995 e 1997; Milani, 1997; Zalán et al., 1987; apud Paula e Silva, 2003).  

A origem destas rochas basálticas está relacionada a um intenso vulcanismo 

que ocorreu no início do período cretáceo, quando ainda prevaleciam na bacia 

condições de clima desértico, concomitantemente às perturbações tectônicas que 

resultaram no arqueamento e soerguimento das suas bordas. Assim, já no Cretáceo 

Superior, depositaram-se as seqüências areníticas do Grupo Bauru sob condições 

de clima semi-árido (Cetec, op. cit.). 

Os processos deposicionais que deram origem a estes sedimentos têm 

gerado muitas discussões entre os pesquisadores. Entretanto, parece existir certa 

unanimidade em relação à evolução de condições predominantemente desérticas na 

base a flúvio-lacustres na parte intermediária, retornando para condições mais áridas 

no topo (Paula e Silva, op. cit.).   
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Para Fúlfaro & Perinotto (1996, apud Paula e Silva, op. cit.), apesar de a 

sucessão sedimentar cretácea suprabasáltica possuir mais de quatro centenas de 

trabalhos publicados, ainda permanecem dúvidas em várias áreas desta unidade, ou 

seja, na parte estratigráfica, estrutural, tectônica, paleogeográfica, paleoambiental e 

cronológica. 

    6.6.1.1. Grupo São Bento 

Os depósitos vulcano-sedimentares do Grupo São Bento, de idade triássico-

cretácea, subdividem-se em dois grandes pacotes de natureza distintas. 

Estratigraficamente posicionados abaixo, encontram-se os sedimentos fluvio-eólicos 

pertencentes às Formações Pirambóia e Botucatu. Acima, e em discordância com 

estes sedimentos, encontram-se os derrames vulcânicos da Formação Serra Geral. 

Em São Paulo e Minas Gerais, este pacote vulcano-sedimentar assenta-se 

discordantemente sobre os depósitos do Grupo Passa Dois (Petri & Fúlfaro, 1983). 

Em termos litológicos, as Formações Pirambóia e Botucatu possuem bastante 

similaridade. Os sedimentos Pirambóia, de origem fluvial, são constituídos de 

frações arenosas finas, cores variáveis, com presença de frações mais argilosas em 

direção a base da seção. Ao passo que os depósitos Botucatu, de origem eólica, 

apresentam-se mais arenosos, finos a médios, portando estratificação cruzada, 

friáveis, podendo apresentar cimento silicoso quando em contato com a Formação 

Serra Geral. Juntos, armazenam uma das maiores reservas de água subterrânea 

conhecidas no planeta, atualmente denominada “Aqüífero Guarani”. 

A seqüência vulcânica conhecida como Formação Serra Geral, de idade 

Jurássico-cretácea, estende-se por toda a Bacia do Paraná. Pode apresentar entre 

os derrames camadas “intertrapianas” de sedimentos eólicos que, como será visto 

mais adiante, ocorrem na área de estudo.  

Estas rochas vulcânicas afloram na porção leste da região e ao longo dos 

vales dos rios principais: São José dos Dourados, Turvo, Grande e Paraná. Mais a 

oeste, aparecem nas cotas mais baixas das principais drenagens, junto ao vale do 

Rio Tietê e a jusante de seus principais afluentes, por quase toda a extensão do eixo 

longitudinal da Bacia do Baixo Tietê (Cetec, op. cit.).  
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A área de afloramento dos basaltos na região é de aproximadamente 7.880 

Km² e suas espessuras aumentam de leste para oeste, chegando a 1.532 metros em 

Presidente Epitácio (SP), em poço da Petrobrás DAEE (op. cit.). 

    6.6.1.2. Grupo Bauru 

Os sedimentos Bauru assentam-se discordantemente sobre os basaltos da 

Formação Serra Geral e ocupam uma área de aproximadamente 117.000 Km² 

dentro do Estado de São Paulo, ou 47% de seu território (DAEE, 1990, apud Paula e 

Silva, op. cit.). O autor observa que as unidades suprabasálticas cretáceas, que 

compõem o Grupo Bauru, estão arranjadas em duas versões de divisão 

estratigráfica, conforme as propostas de Soares et al. (1980) e Fernandes (1998). A 

proposta de Soares (op. cit.), acrescida de algumas modificações, como, por 

exemplo, Barcelos & Suguio (1987), constitui-se na coluna estratigráfica padrão da 

maioria dos trabalhos disponíveis relativos aos sedimentos Bauru.  

Na proposta clássica de subdivisão estratigráfica dos sedimentos cretáceos do 

Grupo Bauru, elaborada por Soares (op. cit.), os autores elevaram a Unidade Bauru 

à categoria de Grupo e o subdividiram nas formações Caiuá, Santo Anastácio, 

Adamantina e Marília. Assim, são descritas a seguir estas quatro unidades de 

importância regional.  

    a) Formação Caiuá 

A sedimentação Bauru inicia-se com a deposição da Formação Caiuá, que se 

dá de forma progressiva e transicional, progredindo tanto vertical como lateralmente 

(Campos, op. cit.). Estes sedimentos, depositados em ambiente fluvial, afloram em 

pequena extensão na região do Pontal do Paranapanema e nas proximidades do 

Rio Paraná.  

Riccomini et al. (1981, apud Campos, op. cit.), em trabalho realizado no 

noroeste do Paraná, apresentam várias evidências que sugerem uma sedimentação 

em ambiente aquoso para a porção basal da Formação Caiuá, e uma alternância de 

ambiente, ora aquoso, ora eólico, para a deposição da porção superior desta 

unidade.  

Conforme formalmente definido por Soares (op. cit.), esta unidade é 

caracterizada por uma notável uniformidade litológica, representada por arenitos 
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avermelhados a arroxeados, muito finos a médios, com grãos envoltos por película 

limonítica, com estratificação cruzada tangencial de grande porte, teor de matriz 

lamítica inferior a 5%, de ocorrência restrita à região sudoeste do Estado de São 

Paulo. A espessura máxima registrada para esta formação é de 200 metros, 

ocorrendo no Morro dos Três Irmãos a noroeste do Estado do Paraná. 

Em subsuperfície estes sedimentos se caracterizam pela presença de um 

pacote predominantemente psamítico, onde se observam arenitos de cores 

vermelho-vinho a marrom acastanhado, grãos com boa esfericidade envolvidos por 

película ferruginosa, subarredondados, normalmente pouco argilosos, podendo 

apresentar próximo ao contato com o substrato basáltico, arenitos sílticos de cores 

marrom avermelhadas, médios, calcíferos, observados em poços dos Municípios de 

Planalto do Sul e Teodoro Sampaio (Paula e Sillva et al., 1992/1994, apud Paula e 

Silva, 2003).  

Em termos hidrogeológicos, trata-se de uma unidade de abrangência regional, 

contínua, livre a semiconfinada. A inter-relação de fácies arenosa e pelítica, 

observada em perfis geofísicos disponíveis, torna o Aqüífero Caiuá heterogêneo e 

anisotrópico (Paula e Silva, op. cit.). 

    b) Formação Santo Anastácio 

Esta formação sucede a Formação Caiuá, sendo representada por um pacote 

de arenitos de origem fluvial, com espessura média de 80 metros, apresentando 

seleção regular, boa maturidade textural e mineralógica, exibindo características 

cíclicas de deposição. Ou seja, ocorre uma alternância de depósitos de canal e de 

transbordamento, passando para arenitos imaturos (Landim & Soares, 1976, apud 

Campos, op. cit.). 

Caracterizada formalmente por Soares et al. (1980), a Formação Santo 

Anastácio compreende arenitos de cor marrom avermelhada, de granulação muito 

fina a média, com grãos recobertos por película limonítica, teor de matriz inferior a 

15% e elevada percentagem (até 15%) de grãos de opala e feldspato. Apresenta 

cimentação e nódulos calcíferos localizados, com incipiente estratificação plano-

paralela e cruzada tangencial de baixo ângulo (5 a 10 graus), além de lentes 

descontínuas de lamitos marrom avermelhado. 
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Estes sedimentos ocorrem em superfície nos baixos vales dos afluentes do 

Rio Paraná, no Estado de São Paulo, apresentando espessuras máximas 

preservadas de 70 a 100 metros, ao passo que suas melhores exposições são 

encontradas no vale do Rio Santo Anastácio (Soares et al., 1980).   

Em subsuperfície esta unidade está preservada principalmente no 

compartimento formado pelas depressões de Presidente Bernardes, Dracena e Sud 

Menucci. Entretanto, não foram observadas ocorrências dessa unidade na região do 

Alto de Tanabi e na depressão de Queiroz (Paula e Silva, op. cit.). 

Segundo o autor, estes sedimentos podem ser considerados de extensão 

regional, livre a semiconfinado e contínuo. Contudo, nas porções mais freqüentes de 

trechos argilo-arenosos manifesta um comportamento heterogêneo e anisotrópico, 

podendo apresentar certa homogeneidade em áreas predominantemente arenosas. 

    c) Formação Adamantina 

Esta formação foi caracterizada formalmente por Soares (op. cit.) como sendo 

um conjunto de fácies compostas por bancos de arenitos com espessura entre 2 e 

20 metros, cor rósea a castanha, de granulação fina a muito fina, portando 

estratificação cruzada, alternados com bancos de lamitos, siltitos e arenitos 

lamíticos, de cor castanho-avermelhada a cinza-castanho, maciços ou com 

acamamento plano–paralelo grosseiro, com marcas de onda e micro-estratificação 

cruzada. Trata-se da formação de mais ampla distribuição em superfície entre as 

formações do Grupo Bauru dentro do Estado de São Paulo, ocupando praticamente 

100% da área de estudo.    

A presença de variações regionais significativas, observadas nesta formação, 

resultou em vários trabalhos científicos que a dividiram em subunidades de 

mapeamento, levando-se em conta características petrográficas e estruturais (Cetec, 

op. cit.). Dentre estes trabalhos, Campos (op. cit.) destaca os de Mezzalira (1974), 

DAEE (op. cit.), Suguio et al. (1977), Soares et al. (1979), Stein et al. (1979) e 

Barcha (1980). Segundo o autor, na maioria dos casos, a subdivisões propostas 

adaptam-se melhor a situações mais ou menos localizadas, não existindo, contudo, 

um consenso para a Formação Adamantina como um todo.  

Analisando perfis geofísicos regionais, observa-se que em subsuperfície esta 

formação apresenta predominância de fácies arenosa sobre a pelíticas, mostrando 
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padrões granulométricos sugestivos de depósitos acanalados em sistema 

deposicional fluvial meandriforme, com pouco material silto-argiloso (Paula e Silva, 

op. cit.). 

Campos (op. cit.) registra que a Formação Adamantina apresenta as maiores 

espessuras, entre 100 e 190 metros, normalmente nas porções ocidentais dos 

espigões entre os grandes rios (São José dos Dourados, Peixe, Santo Anastácio, 

Paranapanema e Turvo). A partir destas regiões, esta formação se estreita em 

direção a leste e nordeste (Soares et al., 1980). 

O Aqüífero Adamantina, conforme Paula e Silva (op. cit.), possui extensão 

regional, comportando-se como livre a semiconfinado e contínuo. O autor atribui à 

característica de semiconfinamento as variações de permeabilidade dos sedimentos 

em razão do maior ou menor teor de argila da matriz, ou, ainda, à presença de 

camadas pelíticas intercaladas aos corpos arenosos.       

    d) Formação Marília 

Assim como as demais formações do Grupo Bauru, a Formação Marília foi 

caracterizada por Soares (op. cit.). Segundo o autor, esta unidade é composta por 

arenitos grosseiros a conglomeráticos, com grãos angulosos, ricos em feldspatos, 

minerais pesados e minerais instáveis, teor de matriz variável, ocorrendo em bancos 

com espessura média entre 1 e 2 metros, maciço ou com acamamento incipiente 

subparalelo e descontínuo, com raras estratificações cruzadas de médio porte e 

raras camadas descontínuas de lamitos vermelhos e calcários.  

Conforme Campos (op. cit.), esta formação ocorre na porção centro-sul do 

Estado de São Paulo, entre os médios vales dos Rios Tietê e Paranapanema e na 

região de Monte Alto. Relativamente às demais formações do Grupo Bauru, a 

Formação Marília é de ocorrência restrita. 

A presença de cimentação calcífera, nestes depósitos sedimentares, conferiu-

lhes um arcabouço bastante resistente à erosão, resultando nas escarpas dos 

planaltos de Marília, Garça e Echaporã. Foram depositados em um embaciamento 

localizado que se desenvolveu ao término da sedimentação Bauru, em condição 

parcialmente marginal, repousando quase sempre sobre a Formação Adamantina, e, 

no sentido leste, sobre o substrato basáltico da Formação Serra Geral (Campos, op. 

cit.). 
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A análise de perfis geofísicos de subsuperfície revela uma unidade 

predominantemente arenosa, com finas intercalações de material pelítico e baixo 

teor argiloso, além de calcários ou arenitos bastante carbonáticos. Esta unidade 

apresenta outra característica marcante, a exemplo da Formação Adamantina, que é 

a tendência de predomínio de depósitos progressivamente mais arenosos em 

direção ao topo da sucessão. As características registradas nos referidos perfis 

sugerem ainda um ambiente deposicional em leque aluvial, o que é compatível com 

os vários estudos realizados pela maioria dos autores que pesquisaram esta 

formação (Paula e Silva, op. cit.). 

Segundo o autor, o Aqüífero Marília possui extensão regional, livre a 

semiconfinado e contínuo. Apresenta cimentação com concentrações variáveis e, 

portanto, diferentes permeabilidades, o que o torna heterogêneo e anisotrópico, 

podendo dar origem a situações de confinamento hidráulico. A presença de estratos 

subjacentes, de relativa impermeabilidade, favorece a formação de aqüíferos 

suspensos nas zonas de alteração superficiais da unidade, isolando, assim, o corpo 

aquoso principal. 

   6.6.2. Geologia local 

A geologia do Município de Monções é caracterizada, basicamente, pela 

ocorrência de duas formações geológicas. Em superfície predominam os sedimentos 

da Formação Adamantina, compostos por arenitos finos a muito finos com pontos 

localizados de cimentação calcífera, siltitos e lamitos. Subsidiariamente, em uma 

pequena faixa junto à calha do Ribeirão Mato Grosso (noroeste da área), aparecem 

os basaltos pertencentes à Formação Serra Geral, conforme constatado em 

levantamento geológico realizado neste trabalho (Figura 40 e Anexo 13). 

Em razão da limitação de escala adotada pelo mapa geológico da Figura 15 

os basaltos não aparecem nesta porção da área. Ainda segundo esta referência, um 

pouco mais abaixo de onde estariam estas rochas, pode ocorrer uma diminuta faixa 

de sedimentos da Formação Santo Anastácio (círculo em destaque) que localmente 

não foi possível se identificar, motivo pelo qual não é aqui considerada para efeito 

das avaliações deste estudo, o que não significa dizer que estes sedimentos não 

possam estar presentes neste local.  
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  Figura 15 – Mapa Geológico Regional do Estado de São Paulo, escala 1:250.000, 
convênio DAEE/UNESP/1984 (modificado de Cetec, op. cit.). O 
polígono delimita a área de estudo 

  
  

Os sedimentos Adamantina apresentam, localmente, granulação fina a muito 

fina, cores castanho avermelhada a cinza castanho, normalmente maciços, com 

pontos localizados de cimentação calcífera (Figura 16), o que tem propiciado relativa 

estabilidade às paredes dos poços que exploram o aqüífero homônimo local. 

 

 
Figura 16 – Afloramento de sedimentos da Formação Adamantina (parte norte da 

área). Siltitos e arenitos finos a muito finos com pontos localizados de 
cimentação calcífera (seta). Foto: R. M. Luiz 
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Sua maior espessura foi registrada a sul do município, conforme levantamento 

realizado junto à companhia perfuradora que construiu a maioria dos poços do 

município. Nesta porção da área, no poço do assentamento carapina (P25), o topo 

do basalto estaria aos 95 metros de profundidade, o que, se confirmado, 

corresponderia à espessura local dos sedimentos Adamantina. Entretanto, baseado 

em levantamento de dados dos poços construídos no município, a espessura média 

destes sedimentos é da ordem de 65 metros, o que regionalmente representa um 

valor relativamente pequeno para as espessuras desta unidade litoestratigráfica que 

pode chegar a 190 metros (Campos, op. cit.).  

Para melhor visualização do comportamento local destas rochas foram 

confeccionados mapas de isópacas dos sedimentos e de contorno estrutural do topo 

dos basaltos, tomando-se como referência dados de 44 poços tubulares catalogados 

dentro do município (Figura 17).  

A noroeste da área são observadas as menores espessuras do pacote 

sedimentar, onde afloram os basaltos da Formação Serra Geral (leito do Ribeirão 

Mato Grosso), ao passo que suas maiores espessuras aparecem mais a Norte e Sul 

do município, o que é corroborado pela presença da depressão verificada no centro 

da figura, de direção norte-sul, conforme ilustra a linha tracejada. Verifica-se também 

que o comportamento estrutural destas rochas se apresenta bastante irregular, 

mostrando uma tendência de mergulho em sentido ao curso principal do Córrego do 

Saltinho (sudoeste da área).  

A compreensão destas feições presentes nos basaltos propiciou, assim, um 

melhor entendimento da deposição dos sedimentos Adamantina dentro do contexto 

local, facilitando sua caracterização como reservatório de água subterrânea. Este 

conjunto de características litológicas e estruturais fica mais bem compreendido ao 

se observar o Anexo 12, onde é possível a visualização de toda extensão da área 

investigada. Através desta figura, gerada em três dimensões e com o auxílio do 

software ArcView 3.3, verifica-se que o relevo se eleva na porção mais central da 

área (tonalidade avermelhada), o que confirma a disposição apresentada nos mapas 

da Figura 17. A partir daí ocorre o estreitamento destes sedimentos na direção leste-

oeste rumo aos principais ribeirões que margeiam o município (Santa Bárbara e 

Mato Grosso) e, consequentemente, uma redução nos valores da topografia.  
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(a) 

(b) 

 P25 

 
Figura 17 – Linhas de mesma espessura da Formação Adamantina (a) e contorno 

estrutural do topo da Formação Serra Geral (b) no Município de 
Monções (isolinhas com espaçamento de 5 metros - gerados com 
auxílio do software Surfer 8.0). Elaborado por R. M. Luiz  

 

Através do estudo de geologia de subsuperfície do Grupo Bauru, desenvolvido 

por Paula e Silva (op. cit.), é possível atribuir a pequena espessura do pacote 

sedimentar local como o resultado de um processo de condicionamento estrutural 

que resultou na compartimentação da bacia, dando origem a depressão de Sud 
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Menucci e ao Alto de Tanabi. Isto é, a área de interesse está situada na zona que 

corresponde aos limites destes dois compartimentos, onde uma morfologia mais 

inclinada da superfície veio a desfavorecer a deposição de maiores espessuras 

nesta faixa de transição, resultando no adelgaçamento do pacote local (Figura 18).  

Na investigação realizada, verifica-se um estreitamento dos sedimentos Santo 

Anastácio no Município de Gastão Vidigal (vide seta), logo com possibilidades de 

continuidade até a área de estudo. Como não há disponibilidade local de dados 

geofísicos e tampouco de dados litológicos atualizados que possam confirmar esta 

tendência, considera-se para efeito deste estudo que a Formação Adamantina 

encontra-se sobreposta aos basaltos locais.   

 

 
Figura 18 - Seção geológica NW-SE mostrando o estreitamento da Formação 

Adamantina na cidade de Gastão Vidigal (aproximadamente 20 km a 
noroeste de Monções). A direita da Figura observa-se o alto de Tanabi 
e a esquerda a depressão de Sud Menucci (adaptado de Paula e Silva, 
op. cit.) 

                
A Formação Serra Geral é representada localmente por basaltos toleíticos 

superpostos em derrames tabulares e por arenitos intertrapianos. Possui uma 

espessura estimada em 950 metros, conforme correlação com dados de poços 

tubulares profundos de cidades vizinhas como São José do Rio Preto, 

Fernandópolis, Birigui, Araçatuba, entre outras, e através de informações obtidas em 

mapa de contorno estrutural do topo da Formação Botucatu subjacente (Figura 19). 
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Monções

Figura 19 - Mapa de Contorno Estrutural do Topo da Formação Botucatu no 
Triângulo Mineiro e áreas adjacentes (modificado de Batezelli et al., 
2004). A seta indica a localização aproximada da área de estudo 

  
         

Apesar de restritas em superfície, uma vez que afloram nas cotas mais baixas, 

em pequena faixa a noroeste da área (em torno de 387 metros - leito do Ribeirão 

Mato Grosso), exercem um papel hidrogeológico fundamental no abastecimento 

daquela comunidade, pois é responsável pelo fornecimento de aproximadamente 

100% da água consumida na zona urbana, além de contribuir para a arrecadação do 

município através do fornecimento de matéria prima ao segmento da construção civil 

(Figura 20). A Figura 21 mostra um afloramento destas rochas, com textura de 

granulação muito fina e superfícies planares de descontinuidade física (diáclases), 

cujo comportamento espacial, junto com as grandes fraturas, propiciam a ocorrência 

de água subterrânea.     

10 cm10 cm
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± 30 m 

Figura 20 – Vista de uma frente de lavra nos basaltos da Formação Serra Geral, 
noroeste do Município de Monções, já com exposição do nível freático 
local (Mineração Noroeste Paulista Ltda.). Foto: R. M. Luiz 

 

 

10 cm10 cm

Figura 21 – Rocha basáltica apresentando diáclases centimétricas (assoalho do 
Ribeirão Mato Grosso). Foto: R. M. Luiz 

 
 
 6.7. Hidrogeologia 

A hidrogeologia da Bacia do Baixo Tietê, conforme estudo desenvolvido pelo 

DAEE (op. cit.), compreende três grandes sistemas aqüíferos que correspondem as 

suas respectivas unidades litoestratigráficas. Assim, as Formações Adamantina e 

Santo Anastácio correspondem ao Aqüífero Bauru, a Formação Serra Geral ao 

Aqüífero Serra Geral e a Formação Botucatu corresponde ao Aqüífero Botucatu. 

Entretanto, dentro do contexto deste estudo apenas dois aqüíferos serão 

considerados, o Aqüífero Adamantina e o Aqüífero Serra Geral, uma vez que o 
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Aqüífero Santo Anastácio não estaria localmente presente e o Aqüífero Botucatu, 

apesar de estar presente, deve ocorrer abaixo dos 1000 metros de profundidade, 

não existindo quaisquer obras de captação dessas águas dentro dos limites da área.  

Analisando os dois aqüíferos de interesse, é fato que além de uma grande 

diferença litológica e estratigráfica, existe uma diferenciação em suas condições de 

armazenamento. Enquanto que a condição de armazenamento do Aqüífero 

Adamantina se dá através de sua porosidade granular, ou porosidade primária, no 

Aqüífero Serra Geral ocorre em função de suas fraturas, ou porosidade secundária. 

Para ilustrar estas diferenças, a Quadro 4 sintetiza algumas características 

hidrogeológicas dos dois aqüíferos.  

 
Quadro 4 – Resumo das características hidrogeológicas regionais dos aqüíferos 

presentes na área de interesse (modificado de Cetec, op. cit.) 
 

Características Hidrogeológicas dos Aqüíferos 
Unidade 

Geológica Tipos e Ocorrências Permeabilidade 
aparente (m/dia) K

Transmissividade 
aparente (m2/dia) – T 

(*) Capacidade 
específica 

(m³/h/m) - q/s 

Litologia 

Formação 
Adamantina 

Livre a localmente 
confinado, porosidade 
granular, contínuo e 

não uniforme. 

0,1 a 0,3 30 a 50 0,5 a 1,0 

Arenitos imaturos, 
fortemente 

cimentados por 
carbonatos, 

intercalados por 
lamitos e siltitos. 

Formação 
Serra Geral 

Livre a 
semiconfinado, poros 

de fissuras, 
descontínuo, elevada 

anisotropia. 

Valores variáveis, 
associados às 

descontinuidades e 
falhas. 

Valores variáveis, 
associados às 

descontinuidades e 
falhas. 

Valores 
variáveis, 

associados às 
descontinuidades 

e falhas 

Basaltos toleíticos 
em derrames 

tabulares 
superpostos. 

(*) Valores médios para a Formação Adamantina (Rocha et. al, 1982, apud Cetec, op. cit.) 

 
A relação espacial entre os dois aqüíferos é irregular e resultante de 

processos estruturais decorrentes de falhamentos, assim como da superfície 

esculpida nos basaltos (paleo-relevo), instalada antes da deposição da seqüência 

suprabasáltica. Esta superfície, entre os dois sistemas, possui uma tendência geral 

de mergulho com suave caimento de leste para oeste, em direção a calha do Rio 

Paraná (Campos, op. cit.). 

 

   6.7.1. Aqüífero Adamantina 

A unidade litoestratigráfica, correspondente ao Aqüífero Adamantina, ocupa 

praticamente toda a área superficial de estudo. Apesar dessa grande abrangência 

geográfica, possui pequena espessura e características hidrogeológicas que a 
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tornam tecnicamente limitada. É obvio que esta análise deve ser realizada com 

cautela, levando-se em conta o contexto sócio-econômico da área de estudo. Como 

se trata de uma região onde ainda há o predomínio de grandes propriedades, com 

exceção da sua porção mais a norte, é demograficamente pouco povoada e sua 

atividade principal, conforme já mencionado, concentra-se na pecuária. 

Consequentemente, a demanda atual por água, tanto em volume como em termos 

de qualidade, aparentemente, não é motivo para maiores preocupações.  

A condição de armazenamento neste aqüífero, segundo Relatório Zero do 

Cetec (op. cit.), ocorre através de sua porosidade granular. Este conceito, embora 

pareça lógico, deve ser analisado com um pouco de cuidado, uma vez que a 

respectiva unidade litoestratigráfica é bastante consolidada. Esta característica 

confere aos sedimentos uma estrutura maciça, dura, fraturada e, portanto, uma 

condição de armazenamento provavelmente mista. Assim, para efeito deste estudo, 

considera-se que a existência de significativas variações regionais destas rochas 

sugere a ocorrência de bancos ora maciços e cimentados, assumindo um 

comportamento de armazenamento através das fraturas e do arcabouço granular, 

ora com teores menores deste cimento, onde o armazenamento se daria 

predominantemente através da porosidade granular. 

Estudos realizados em poços da região, submetidos a testes de 

bombeamento, mostraram que as águas do Sistema Bauru são provenientes de 

camadas arenosas e silto-arenosas limitadas por camadas “compactas”. Como 

resultado, foram obtidos valores de armazenamento característicos de pressão 

confinada ou semi-confinada. Assim, a porosidade efetiva destes sedimentos foi 

avaliada entre 5 e 15%, onde o máximo corresponderia às camadas arenosas mais 

limpas (diâmetro dos grãos em torno de 0,15 mm) e o mínimo às camadas de 

arenitos calcíferos e siltosos (DAEE, 1976).  

Na análise de reserva explotável do Sistema Aqüífero Bauru, realizada por 

Paula e Silva (op. cit.), considerou-se uma porosidade efetiva média de 20% para os 

arenitos mais permeáveis e de 15% para os moderadamente permeáveis. Contudo, 

para efeito das estimativas realizadas na área de estudo, adotou-se o percentual 

médio entre as faixas mínimas apontadas pelas fontes citadas por se atribuir a estas 

rochas uma predominância de sedimentos siltosos e carbonáticos. Ou seja, um valor 

de 10% para a porosidade efetiva dos respectivos sedimentos. 

A superfície potenciométrica média esperada para o Aqüífero Adamantina, ou 
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nível estático médio, foi estimada em 20 metros. Chegou-se a este valor através do 

cadastramento de poços realizado na área e por meio do banco de dados, 

disponibilizado pelo Siagas/CPRM, relativo aos municípios vizinhos à área de 

estudo. Apesar de as informações cadastradas estarem sujeitas a algumas 

distorções, acredita-se que se aproximam dos valores reais, uma vez que coincidem 

com os valores regionais fornecidos por Paula e Silva (op. cit.) para os poços 

existentes neste aqüífero, no caso entre 15 e 20 metros.  

As capacidades específicas da área de estudo (L³/t/L) devem estar entre 0,02 

e 0,2, portanto bem abaixo da faixa mínima mostrada no Quadro 3. Este intervalo foi 

estimado através das mesmas fontes citadas acima e, de certa forma, é corroborado 

pelas características físicas destes sedimentos locais, predominantemente finos e 

cimentados.   

Para Campos (op. cit.), os sedimentos Bauru comportam-se como um sistema 

livre ou freático em toda a sua extensão regional. Entretanto, segundo estudo do 

DAEE (op. cit.), o Sistema Aqüífero Bauru é considerado livre a semiconfinado, 

contínuo e classificado como multicamadas. Por outro lado, registros de dados 

piezométricos realizados em poços profundos sugerem situações particulares de 

confinamento quando analisadas as diferentes unidades aqüíferas explotadas (Paula 

e Silva, op. cit.). Segundo o autor, a unidade correspondente ao Aqüífero 

Adamantina comporta-se como livre a semiconfinada, contínua e de extensão 

regional. 

 

   6.7.2. Aqüífero Serra Geral 

Ao contrário dos sedimentos Adamantina, os basaltos da Formação Serra 

Geral afloram em poucos pontos da área de estudo. Aparecem nas cotas mais 

baixas do município, em uma pequena faixa a noroeste da área, acompanhando a 

linha de drenagem do Ribeirão Mato Grosso (Anexo 13), e provavelmente prossiga, 

neste mesmo lineamento, até as proximidades do Poço 3 da Sabesp (divisa de 

Monções com Gastão Vidigal ), porém como solo de alteração e não como rocha sã.   

As condições de armazenamento dos basaltos se dão através de sua 

porosidade secundária (fraturas), produto de variações nas condições de tensão 

verificadas no transcorrer dos episódios que marcaram a história geológica dessas 

rochas e, às vezes, por meio de camadas “intertrapianas” de arenito eólico que 
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ocorrem entre derrames sucessivos. Estas características geológicas muitas vezes 

tornam imprevisíveis os projetos que visam à captação de suas águas, razão pela 

qual o critério estrutural é de grande importância nas locações destes poços. 

O Aqüífero Serra Geral apresenta-se, localmente, como a principal fonte de 

abastecimento da zona urbana do município, fornecendo uma vazão de 

aproximadamente 25 m³/h. Ocorre localmente em forma de derrames sucessivos, 

apresentando características físicas variáveis que influem no seu comportamento 

hidrogeológico, como, por exemplo, a presença de vesículas, amígdalas e a 

ocorrência localizada de horizontes delgados de material arenoso entre os derrames 

(sedimentos “intertrapianos”), conforme verificado no Poço 01 da Sabesp. 

Entretanto, a ocorrência destas descontinuidades, que condicionam o fluxo da água 

subterrânea, é mais comum através das superfícies de fraturamentos, falhamentos 

(regionais e secundários) e sistemas de diaclasamento que acabam influindo no 

regime hidrológico local e na sua potencialidade como manancial para exploração de 

água subterrânea (Cetec, op. cit.).  

Outra característica, porém observada regionalmente, decorrente da baixa 

transmissividade vertical destas rochas, é a presença de níveis de água suspensos 

nas superfícies de contato entre derrames diferentes, resultando em diferenças de 

níveis potenciométricos em poços que exploram este aqüífero. Na prática, quando 

estes sistemas fraturados apresentam grandes volumes armazenados, o que se 

observam são níveis potenciométricos normalmente baixos e com poucos metros de 

coluna de água, possibilitando a retirada de grandes vazões para rebaixamentos 

bastante pequenos.  

Nas estimativas de reservas hídricas dessas rochas, utilizou-se do conceito 

“índice de fraturamento interconectado”, proposto por Campos & Freitas (1998), para 

representar a percentagem de vazios por onde ocorre o fluxo subterrâneo em rochas 

cristalinas. Para a presente avaliação, foi adotado como referência parâmetros de 

porosidade efetiva indicados pelo DAEE (op. cit.), cujas faixas para os basaltos que 

abrangem a região de estudo se encontram entre 1 e 5%. Assim, utilizou-se o 

percentual de 3% para os espaços disponíveis à circulação de água, o que 

corresponde ao ponto médio do intervalo acima descrito.  

As características dos poços locais, que captam água do aqüífero fraturado, 

mostram um comportamento heterogêneo, bastante anisotrópico e descontínuo, o 

que é reflexo do padrão regional destas rochas. Entretanto, algumas tendências de 
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produtividade sugerem, à primeira vista, uma relação com a topografia e lineamentos 

de drenagens, conforme discutido mais adiante. 

 

   6.7.3. Qualidade das águas subterrâneas 

Segundo a norma ABNT-9896 de 1993, a definição de qualidade das águas é 

aquela que traduz o conjunto de suas características físicas, químicas, biológicas e 

organolépticas, relacionado ao seu uso e considerando um fim específico. Dessa 

forma, quando a água for para consumo humano sua qualidade deve atender aos 

padrões de potabilidade estabelecidos em legislação.  

Conforme a Portaria no. 518/04 do Ministério da Saúde, que revogou a 

Portaria no. 1469/00, o valor de referência é representado pela qualidade natural da 

água subterrânea, condição que deve ser preservada através do controle das fontes 

potenciais de poluição, cuja atribuição, no Estado de São Paulo, é da Cetesb. Em 

contrapartida, a fiscalização da água captada para consumo humano, que deve 

atender aos padrões de potabilidade, é uma tarefa do Centro de Vigilância Sanitária 

da Secretaria de Saúde (Cetesb, 2004). 

Analisando o Relatório de Qualidade das Águas Subterrâneas do Estado de 

São Paulo (2001-2003), de autoria da Cetesb, não se observa referência sobre o 

município relativo à área de estudo. Entretanto, ressalta o documento que as águas 

subterrâneas das UGRHI 19 e 21, possuem concentrações de nitrogênio nitrato 

acima do padrão de potabilidade. Enfatiza, ainda, que dentro do Aqüífero Bauru, os 

Aqüíferos Adamantina e Santo Anastácio representam as unidades com as 

ocorrências mais freqüentes deste contaminante, observando-se as maiores 

concentrações no Aqüífero Adamantina. As altas concentrações de cromo total 

observadas no Sistema Aqüífero Bauru, desde o ano de 1994, estariam 

provavelmente relacionadas a causas naturais e/ou antrópicas (indústria do couro). 

Em relação às características físico-químicas dessas águas, estudo 

desenvolvido por Campos (op. cit.) mostra que o Aqüífero Adamantina possui água 

bicarbonatada sódica na porção mais a leste da bacia (UGRHI 19), sendo que a 

jusante desta unidade haveria o predomínio de águas classificadas como 

bicarbonatadas cálcicas. As águas das formações Adamantina e Santo Anastácio, 

segundo o autor, possuem pH entre 4,6 a 9,6, seguindo o padrão do Aqüífero Bauru.  
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Em adição a isso, Rocha et al. (1982), apud Barison (op. cit.), observam que o 

zoneamento do potencial de atividade química das águas do Grupo Bauru mostrou 

variedades potencialmente incrustantes relacionadas em geral às áreas de 

exposição das Formações Adamantina e Marília. Ao contrário, as variedades 

potencialmente corrosivas são características de áreas recobertas pelas Formações 

Santo Anastácio e Caiuá, além de algumas áreas da Formação Adamantina.     

As águas do Aqüífero Serra Geral, de grande importância dentro do contexto 

urbano da área de estudo, foram enquadradas pelo autor como bicarbonatadas 

cálcicas e, secundariamente, como bicarbonatadas sódicas ou magnesianas, com 

pH variando entre 6,0 e 7,0.  

Conforme já mencionado, a área de estudo dispõe de poucos dados relativos 

à hidrogeologia e hidroquimíca de seus aqüíferos, havendo disponibilidade de 

informação apenas do aqüífero fraturado por se tratar do manancial utilizado para 

abastecimento público. Por este motivo as águas do aqüífero sedimentar tiveram 

maior atenção nesta investigação, como pode ser verificado através do Capítulo 12. 
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7. Meio ambiente 

 7.1. Fontes potenciais de poluição  

As atividades industriais e agropecuárias, lançamentos de esgotos sanitários e 

disposição de resíduos domésticos, são considerados cargas poluidoras potenciais. 

Dessa forma, dentro da classificação de fontes de poluição, pode-se enquadrar as 

áreas de depósitos de resíduos sólidos domiciliares, como mostra a Figura 22, em 

fontes potenciais de poluição. Entretanto, o lançamento de esgotos “in natura” em 

sistemas de tratamento no próprio local, a exemplo das fossas, é considerado uma 

fonte difusa de poluição (Cetec, op. cit.). Esta última forma de disposição é utilizada 

em toda a zona rural do municipio estudado, contudo, na sua zona urbana, segundo 

dados mostrados no Capítulo 6.4.1, perfaz um total aproximado de 16% das 

residências, uma vez que 83,81% destas possuem esgotamento sanitário ligados à 

rede geral.  

 

 
Figura 22 – Exemplo de fonte potencial de poluição (depósito de lixo do Município 

de Monções - tipo “aterro em valas”). Foto: R. M. Luiz  
 

Analisando as atuais condições das principais formas de disposição de 

resíduos existentes no município, verifica-se um quadro que pode ser considerado 

longe do desejável. Através de estudo realizado pela Cetesb, nos anos de 1997 e 

1998 (apud Cetec, op. cit), cujo objetivo foi detalhar o contexto da disposição final 

dos resíduos sólidos domiciliares em todos os municípios paulistas, as formas de 

disposição do lixo doméstico foram classificadas de acordo com o que segue abaixo: 
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     Lixão: local onde o lixo urbano ou industrial é acumulado de forma rústica, a céu 
aberto, sem qualquer tratamento; em sua maioria, clandestinos. 

 
     Aterro sanitário: processo utilizado para a disposição de resíduos no solo 

impermeabilizado, na forma de camadas cobertas periodicamente com terra ou outro 
material inerte e com sistema de drenagem para o chorume. 

 
     Aterro sanitário em vala: consiste no preenchimento de valas escavadas com 

dimensões apropriadas, onde os resíduos são depositados sem compactação e sua 
cobertura com terra é realizada manualmente. 

  
     Incineração: é a queima controlada do lixo inerte, através do processo de combustão 

que transforma os resíduos sólidos em água, dióxido de carbono e outros gases. 
 
     Usina de compostagem: local onde o lixo doméstico é separado em material 

orgânico (restos de comida) e material inorgânico (papel, vidro, lata, plástico). A 
compostagem é um processo biológico de decomposição do material orgânico 
presente em restos de origem animal ou vegetal. 
 
Considerando o estudo citado, verifica-se que o lixo urbano de Monções 

deveria ser depositado utilizando-se técnicas mais seguras, pois o descarte na forma 

de “aterro em valas”, sem impermeabilização, não garante ou minimiza quaisquer 

riscos de comprometimento das águas de subsuperfície pela infiltração de chorume 

na zona saturada. Pelo contrário, através deste inventário, onde a metodologia de 

classificação utilizada baseou-se no Índice de Qualidade de Aterros de Resíduos 

(IQR) e no Índice de Qualidade de Compostagem (IQC), o sistema da área de 

estudo está enquadrado como inadequado, não atendendo às exigências técnicas 

mínimas de localização, infra-estrutura e operação o que implica em risco potencial 

ao meio ambiente e à saúde pública. Neste levantamento o enquadramento dos 

sistemas analisados está organizado em função de uma pontuação correspondente, 

como ilustra o Quadro 5. 
 
Quadro 5 - Valores de IQR/IQC 

IQR/IQC ENQUADRAMENTO 

0 ≤ ÍNDICE ≤ 6,0 Condições inadequadas 

6,0 < ÍNDICE < 8,0 Condições controladas 

8,0 ≤ ÍNDICE ≤ 10,0 Condições adequadas 

Fonte: Cetesb, apud Cetec (op. cit.) 

  

Complementarmente, os Quadros 6 e 7 fornecem um panorama da situação 

local, conforme dados do referido estudo, e, na seqüência, são registrados algumas 

informações fornecidas pelo Relatório Zero (Cetec, op. cit.) e um levantamento 
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realizado dentro dos limites do Município de Monções, mostrando as principais 

atividades urbanas aqui classificadas com potencial poluidor (Figuras 22 e 23).  

 
Q
  

uadro 6 – Inventário de resíduos sólidos domiciliares 
Proximid. 

habitações 
Prox. corpo 

d’água 
Profundidade 

Lençol 
Permeabilidade 

do solo Município Populaç
ão 

Lixo 
(t/dia) 

Destina
ção 

Final 

IQR 
98/99 IQC >500 

M 
<500 

M 
>200

m 
<200

M 
>3 
m 

1a3 
m 

0a1 
M B M A 

Monções 1.590 0,64 Lixão 5,1/5,1 0,0          

Fonte: Cetesb - 1998/99, apud Cetec (op. cit.) 
 

 
 
Quadro 7 - Situação dos resíduos sólidos domiciliares 

Resíduos SólidosPopulação Destino 

Município 

Urbana % 
atend. 

Produção 
per capita 

(Kg/hab/dia) 

Quantidade 
total 

produzida 
(t/dia) 

Resíduos 
de Serviços 
de Saúde 

(Kg/semana)
Tipo Local 

Risco de Contaminação 
de Manancial de 
Abastecimento 

SUB-BACIA: RIBEIRÃO SANTA BARBARA (600) 

Monções 1.591 100 3,771 6 50 3 Rodovia – SP 
641 

Infiltração de chorume no 
lençol freático 

Fonte: Cetec (op. cit.) 
 

O sistema de tratamento de esgotos implantado no município em questão é do 

tipo anaeróbico-facultativo, também conhecido como sistema australiano. Possui 

uma eficiência ligeiramente superior à de uma lagoa facultativa única, mas a 

existência de uma etapa anaeróbia em uma unidade aberta é sempre um motivo de 

preocupação em razão da liberação de maus odores Von Sperling (1996).  

 Analisando o conteúdo do Quadro 8, verifica-se que a eficiência local deste 

tratamento é de 74%, o que significa dizer que a matéria orgânica não é totalmente 

estabilizada pelos processos aeróbios e anaeróbios. Por outro lado, existe uma 

insatisfação por parte de proprietários e moradores das imediações da lagoa que 

resulta na argumentação de que a água do córrego receptor estaria comprometendo 

a saúde do rebanho bovino que dela se utiliza (Figura 23 – b). Segundo estas 

“denúncias”, estes animais não possuem desenvolvimento normal, normalmente não 

adquirem peso e vivem menos. Estas informações, obviamente, são superficiais e 

demandam uma investigação mais aprofundada, envolvendo um trabalho periódico 

de análises químicas para então se emitir um parecer que tenha fundamentação 

técnica, o que não está no escopo principal deste trabalho.  

Sugere-se, portanto, a realização de estudos posteriores com o objetivo de se 

averiguar a qualidade dessas águas, próximas à nascente do referido córrego. O 
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propósito destas informações não é o de se questionar a eficiência do tratamento 

empregado, mas alertar para o fato de que a insatisfação destes proprietários e 

moradores pode ser uma evidência de algum desequilíbrio nas condições naturais 

do respectivo córrego. 

 
 Quadro 8 – Esgotos domésticos 
  

CORPO RECEPTOR POPULAÇÃO CARGA 
Município 
(por sub-
bacias) Urbana Atendida 

(%) 
Potencial 

(KgDBO5/dia) 
Remanescente
(KgDBO5/dia) 

SISTEMA 
DE 

TRATAM. 
(Tipo) 

VAZÃO 
LANÇADA 

(l/s) 

EFIC. 
DO 

TRATA
MENTO

(%) 
Nome Classe Estaca

Captação
Jusante 
(distânci

a) 

Lagoa 
Anaero./ 

Fonte: Cetec (op.cit.)  
 
 

 
Figura 23 – Sistema de tratamento tipo “lagoa anaeróbico-facultativa” (b). Ao fundo, 

na margem esquerda do Córrego do Saltinho, observa-se a prática da 
pecuária. Fotos: R. M. Luiz 

 

Outro ponto que chama a atenção e que certamente não se trata de uma 

situação ideal em termos ambientais, pois pode estar contribuindo negativamente 

para a qualidade final dessas águas, é o fato de o cemitério local estar posicionado 

 Monções 1.591 96 109 21 Facultativa
 

2,36 74 
Córrego 
do 
Saltinho 

2 - - 

(a) - Entrada (b) - Tratamento

(d) – Descarga no Córrego do Saltinho (c) - Saída 
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ao lado de uma represa que fica próxima à nascente do Córrego Saltinho. É 

importante, no entanto, frisar que este lago artificial sempre possuiu fauna aquática 

abundante e como se trata de um corpo de água dinâmico, e não estagnado, a 

possibilidade de contaminação se torna mais difícil. Esta situação é explicada por 

Pacheco (2000) em razão de os cursos de águas dinâmicos serem oxigenados, o 

que não ocorre em situações de estagnação. A Figura 24 ilustra a descrição acima. 

    

 
Figura 24 – Represa próxima à nascente do Córrego do Saltinho e Cemitério 

Municipal no canto superior direito (a seta indica a direção da 
nascente). Foto: R. M. Luiz 

 
Adicionalmente, erros na concepção de projetos de poços, expõem, de 

maneira desnecessária, os mananciais subterrâneos a riscos ambientais. Esta 

situação pode ser observada mais adiante, no capítulo que trata dos sistemas 

produtores, onde são exemplificados alguns casos aqui considerados como de risco 

aos aqüíferos explorados. Isto é, poços situados dentro de extensas plantações, 

cultivadas a base de agrotóxicos, onde muitas vezes o uso desta água possui dupla 

função, como a irrigação e o consumo humano, assim como sistemas de captação 

desprovidos de alguns elementos de proteção que facilitam o trânsito entre o 

ambiente superficial e o subterrâneo.  

Complementarmente, foram levantadas duas outras fontes potenciais de 

poluição, representadas pelos postos de fornecimento de combustíveis do município. 

Um deles, instalado na década de 60, localiza-se na zona urbana e possui 

reservatórios subterrâneos de armazenagem de diesel, gasolina e álcool. O outro, 

localiza-se na zona rural e armazena apenas óleo diesel (propriedade do Sr. 

Eduardo Gatazo). Estas fontes de risco apresentam como principais contaminantes 
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os monoaromáticos, denominados coletivamente por BTEX, acrônimo para benzeno, 

tolueno, etilbenzeno e xilenos. Por possuírem solubilidade relativamente elevada, da 

ordem de poucos miligramas por litro, equivalendo a pelo menos três ordens de 

grandeza acima dos limites de potabilidade, são muito móveis no meio aqüífero 

(Oliveira, 2004). A localização dos postos de abastecimento pode ser visualizada 

através da Figura 44.  

A manutenção da qualidade e quantidade dessas águas, obviamente, 

independe de fronteira geográfica. Assim, apesar de até o presente não ter sido 

constatado um quadro importante de contaminação local, talvez em razão da falta de 

pesquisa, é fato que as atividades industriais desenvolvidas na região, em 

municípios limítrofes ou próximos, chegando a distâncias inferiores a 20 km, 

potencializam este panorama de risco tanto local como regionalmente.  

As atividades citadas acima podem ser verificadas, principalmente, através do 

processamento de produtos orgânicos como laticínios, abatedouros de aves, 

curtumes e destilarias de álcool situados em municípios como Gastão Vidigal, 

Turiúba, Macaubal, Nhandeara, Poloni, Buritama, Ida Iolanda, entre outros. Onde, 

segundo o inventário, concentram-se empresas importantes em termos de potencial 

poluidor.     

 7.2. Vulnerabilidade dos aqüíferos locais 

Numa tentativa de enquadramento dos aqüíferos que ocorrem na Bacia do 

Baixo Tietê, levando-se em conta o grau de vulnerabilidade, as unidades aqüíferas 

lá presentes foram classificadas conforme o Quadro 9. 

 
Quadro 9 - Classificação da vulnerabilidade natural das unidades aqüíferas na Bacia 

do Baixo Tietê 
  

Unidade aqüífera Classificação – (índice) Observações 

-Médio-baixo -maior parte da região 
Adamantina 

-Baixo-alto -nos interflúvios ao norte 

-predominante -Médio-alto 
Santo Anastácio -pequenas porções a 

sudoeste 
-Alto-baixo a Alto-alto 

Basalto -não definido  

Botucatu -não definido  

             Fonte: Cetec (op. cit.) 
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Na área de estudo ocorrem apenas duas das unidades aqüíferas 

discriminadas, a Unidade Adamantina (sedimentos) e a Unidade Serra Geral 

(basaltos). Assim, conforme a proposta apresentada e através do mapa de 

vulnerabilidade da UGRHI 19, o índice de vulnerabilidade da unidade sedimentar 

local é enquadrado como médio (médio-baixo a médio-alto).  

Em contrapartida, a classificação do Aqüífero Serra Geral não foi definida no 

referido estudo. Entretanto, faz-se necessária bastante atenção na avaliação de 

cada caso, pois o comportamento irregular das zonas de fissuramento, presentes 

nos basaltos, poderia permitir o acesso fácil de agentes poluentes para este 

aqüífero. Como o comportamento espacial destes fraturamentos parece não 

obedecer a padrões previsíveis de ocorrência, daí a atenção em cada caso e a 

dificuldade da classificação.   

Dentro do contexto da área de estudo e região há o predomínio de uma 

economia agro-pecuária, onde o uso de inseticidas, herbicidas e defensivos 

biológicos é a base destas atividades. Culturas como a do milho, cana de açúcar e 

pastagem demandam poucas aplicações, ao passo que a cultura da laranja exige 

aplicações mais intensas destes produtos (Cetec, op. cit.). Neste sentido, é bom 

lembrar, que a laranja foi a atividade de maior expressão entre os gêneros 

produzidos no Município de Monções no ano de 2002, conforme mostra o capítulo 

que trata de agricultura e pecuária.  

Por outro lado, Oliveira (op. cit.) observa que os defensivos agrícolas, por 

serem em geral altamente hidrofóbicos, apresentam solubilidade baixa e tendem a 

ficar adsorvidos no solo, apresentando, assim, baixíssima mobilidade. Esta 

característica, segundo o autor, faz destes compostos um contaminante de solo e 

não de água subterrânea. 
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8. Águas meteóricas na Micro-região de Monções 

  
Para a investigação do comportamento de chuvas na área de interesse, 

utilizou-se informações disponibilizadas em localidades limítrofes ao Município de 

Monções (Figura 25), além de registros locais do posto pluviométrico da Fazenda 

Santa Maria (Quadro 11). Essa medida visou à aquisição de dados representativos 

dentro do contexto de estudo, uma vez que apenas a análise pontual dos registros 

de Monções se mostrou, a primeira vista, insuficiente para uma avaliação da micro-

região. 

 

B6-052 

PAT. 710820-4 Legenda 

Posto           
Cota 
Sub-bacia do Ribeirão S. Bárbara  600 

Sub-bacia do Ribeirão M. Grosso  520 

Isoieta de 1200 mm 
Polígono aproximado do município 

Figura 25 – Postos pluviométricos da micro-região de Monções (Modificado de 
Cetec, op.cit.)  

  
Analisando os dados históricos das estações vizinhas, verifica-se a existência 

de alguns intervalos temporais com medidas pouco confiáveis. Apesar de haver um 

período de pouco mais de trinta anos de monitoração destes dados, foi necessária a 

supressão de alguns anos em razão da não correspondência dos registros e das 

poucas medidas disponíveis nestes mesmos intervalos. Dessa forma, optou-se pelo 

período que vai do ano de 1972 ao ano de 2000, onde se verifica maior abrangência 

e homogeneidade dos registros quando analisados os três postos conjuntamente. 

Entretanto, para a análise dos dados históricos da estação pluviométrica de 

Monções, adotou-se o período de 1997 a 2004, em razão de ser este o intervalo de 

monitoração disponibilizado. 
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O tratamento dos registros pluviométricos das estações limítrofes e da 

estação local mostra um comportamento bastante similar entre os quatro postos de 

observação. Ou seja, a coincidência das tendências de precipitação, mesmo quando 

comparadas em períodos diferentes, denota a relativa regularidade do regime 

pluviométrico dentro do contexto daquela região. Observa-se que essa distribuição 

de chuvas, classificada como tropical úmida, tem seu início no mês de outubro e 

término no mês de abril. A partir daí, inicia-se o período da estiagem que vai de maio 

a setembro (Gráfico 1).  

Os registros históricos das estações limítrofes, quando analisados 

conjuntamente, mostram que nas últimas três décadas ocorreram pelo menos cinco 

anos com índices de precipitação acima dos 1.500 mm, isto é, nos anos de 1972, 

1976, 1983, 1989 e 1998, sendo que o período de maior intensidade ocorreu no ano 

de 1972. Em contrapartida, os períodos de menores intensidades de precipitação 

ocorreram nos anos de 1973, 1977, 1981, 1985, 1986 e 1993. 
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Observando o Gráfico 1 e os Quadros 10 e11, nota-se que em alguns meses 

as médias mensais históricas de precipitação, registradas pelo posto de controle de 

Monções, encontram-se acima das demais. Acredita-se que estas variações não 

representem uma tendência no longo prazo, pois o volume de informações 

disponibilizadas neste posto compreende um intervalo de tempo pequeno quando 

comparado aos outros registros das estações limítrofes. Por este motivo, foi aqui 

utilizado apenas como um dado comparativo para a análise local, além de possuir 

registros relativos ao período de 2001 a 2004, disponíveis apenas em um dos postos 

que serviram de base para análise da precipitação média da micro-região.  

 
Quadro 10 – Médias mensais de precipitação das localidades limítrofes (mm) 

Es
ta

çã
o 

Pl
uv

io
m

ét
ric

a 

Intervalo 
de Município Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

registro 

B6-052 1972-2000 Macaubal 250,6 212,1 171,9 88,3 66,0 28,2 21,7 22,4 67,1 118,9 138,6 219,2 

 
1972-2000 Turiúba 257,2 208,7 200,5 84,7 67,0 31,4 27,7 26,9 79,5 127,3 148,4 210,2 

B7-050 

Gastão 

Vidigal 
B7-043 1972-2000 248,9 198,3 170,6 76,4 67,1 32,3 22,6 24,3 69,4 111,4 143,6 204,8 

 Fonte digital: SIGRH/DAEE 
 

Quadro 11 – Médias mensais de precipitação do posto de Monções (mm) 

(*) Propriedade particular – Fonte: Braile Agropecuária 

 
As médias anuais das estações adotadas como referências mostram que há 

maior similaridade entre as tendências quando comparados os postos de Turiúba, 

Macaubal e Monções. Este padrão médio de precipitação mais elevado coincide 

também com cotas ligeiramente maiores, além destes postos estarem localizados na 

mesma unidade hidrográfica (Sub-bacia do Ribeirão Santa Bárbara). Ao contrário, a 

estação de Gastão Vidigal, topograficamente um pouco mais baixa, pertence à outra 

Es
ta

çã
o 

Pl
uv

io
m

ét
ric

a 

Intervalo 
de 

registro 
Município Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

(*) PAT. 
710820-4 

1997-2004 Monções 315,5 228,5 135,8 56,8 61,7 42,2 15,0 25,0 62,5 98,6 176,1 229,1 
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sub-bacia (Mato Grosso) e apresenta uma média inferior de precipitação (Quadro 

12). 

 
Quadro 12 – Médias anuais de precipitação dos postos pluviométricos  

Estação 
Pluviométrica 

(Prefixo) 
Município Nome 

Bacia ou 
Sub-bacia 

Precipitação 
Tempo 

Cota (m) média anual  
(anos) 

(mm) 

  Fazenda Santa 

Maria 

Santa 

Bárbara 

   

(*) PAT. 710820-4 Monções 436 1.446,80 08 

   Santa 

Bárbara 

   

B6-052 Macaubal Macaubal 510 1.396,25 29 

   Santa 

Bárbara 

   

B7-050 Turiúba Turiúba 435 1.461,25 29  

B7-043 Gastão Vidigal Gastão Vidigal Mato Grosso 390 1.320,85 29 

(*) Propriedade particular - Braile Agropecuária 

               

Com base na avaliação realizada, adotou-se para efeito das estimativas do 

balanço hídrico da área a média aritmética das três estações do entorno da micro-

região, pois representam de maneira proporcional e distribuída as sub-bacias que 

abrangem o polígono do município. Dessa forma, considerou-se os postos B6-043, 

B6-052 e B7-050 cujo valor médio de precipitação foi calculado em 

aproximadamente 1.390 mm.  

Entretanto, é bom lembrar que a precipitação pluviométrica, de maneira geral, 

apresenta grande variação temporal e espacial e isso pode resultar em erros para 

quaisquer refinamentos de metodologias que tenham por objetivo simular os 

processos físicos em uma dada bacia hidrográfica (Tucci, 1998, apud Rennó & 

Soares, 2000).  
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9. Águas subterrâneas  

Em termos regionais a recarga que alimenta as reservas aqüíferas na Bacia 

do Baixo Tietê se dá na própria unidade hidrográfica (UGRHI 19), situação esta 

compatível com as condições de circulação da água subterrânea e comportamento 

hidráulico do Sistema Aqüífero Bauru. Como resultado deste modelo hidrogeológico, 

tem-se uma potenciometria que tende a acompanhar a morfologia de superfície, 

onde os divisores de água subterrânea seguem o comportamento superficial dos 

divisores de água das sub-bacias hidrográficas (Cetec, op.cit). Entretanto, a 

indisponibilidade de dados confiáveis, como níveis estáticos dos poços, 

impossibilitou a reprodução deste comportamento potenciométrico para a área de 

estudo. Isto se deve ao fato destas captações não disporem de tubulação auxiliar de 

medição de nível, impedindo a verificação do referido parâmetro. Contudo, a 

exemplo da situação regional, considera-se, para efeito deste estudo, que estas 

linhas de mesma cota de níveis (isopiezas) acompanhem a topografia local das sub-

bacias de interesse. 

A quantificação do volume de água subterrânea possível de ser retirado dos 

aqüíferos locais, assim como de quaisquer outros, é algo de difícil precisão uma vez 

que envolve um grande número de variáveis, como geometria, parâmetros 

hidrodinâmicos, propriedades físicas intrínsecas do meio, entre outras. Em 

decorrência disso, os resultados obtidos normalmente são considerados estimativos. 

Além dessa dificuldade, devem-se considerar aspectos de natureza econômica e 

ambiental, pois a decisão de quanto se explorar poderá influenciar no escoamento 

básico e, consequentemente, nas vazões mínimas dos rios da bacia.  

A carência de informação, acima descrita, não se trata de algo isolado dentro 

do contexto estadual, pois os níveis do conhecimento hidrogeológico nas diferentes 

unidades de gerenciamento de recursos hídricos são considerados muito baixos, 

havendo o predomínio do extrativismo, apesar de 72% dos municípios paulistas 

serem total ou parcialmente abastecidos por poços e 48% deles dependerem 

exclusivamente das águas subterrâneas. Essa deficiência, segundo Souza (2004), 

poderia ser superada se houvessem investimentos continuados e eqüitativos por 

UGRHI, o que facilitaria a gestão integrada deste recurso e, consequentemente, um 

maior conhecimento do seu comportamento.  
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 9.1. Disponibilidade hídrica  

Respondem pelo abastecimento do Município de Monções dois aqüíferos com 

características hidráulicas distintas. O Aqüífero Serra Geral apresenta porosidade 

por meio de fraturas e é responsável por 100% do abastecimento da zona urbana, 

ao passo que o Aqüífero Adamantina abrange a maioria das captações da zona rural 

e sua condição de armazenamento se dá através dos espaços porosos de seu 

arcabouço e, porque não dizer, também através de fraturas.  

O primeiro é de grande importância dentro do contexto local, pois é 

responsável por aproximadamente 70% do volume de água produzido no município, 

ao passo que o segundo responde pelos outros 30%. Isto não o torna menos 

importante, pois, apesar de pouco expressivo em termos de produtividade, atende a 

maioria dos proprietários rurais a um custo inferior.  

Essa distribuição espacial das categorias de proprietários e volumes 

correspondentes encontra-se organizada na Quadro 13, enquanto o potencial de 

contribuição atual destes aqüíferos está representado no Gráfico 2. 

 
Quadro 13 – Capacidade instalada através dos poços do Município de Monções 

Total Poços não cadastrados– Poços cadastrados (53 unidades) geral total estimado (08) (m³/h) 

Particular (51) Público (02) – Sabesp Particular (08) 

  Aqüífero 
Serra 
Geral 
(m³/h) 

Aqüífero 
Adamantina 

(m³/h) 

Aqüífero 
Serra Geral 

(m³/h) 

Aqüífero 
Adamantina 

(m³/h) 

Aqüífero 
Serra Geral 

(m³/h) 

Aqüífero 
Adamantina 

(m³/h) 

  

  
294 165 25 0 50 10 544 

  
  

É importante, no entanto, esclarecer que esta capacidade instalada 

corresponde ao volume horário que se extrai destes sistemas com vazões, ao que 

tudo indica, abaixo de sua capacidade produtiva e em regime de operação inferior a 

24 horas. Reflete, portanto, as capacidades de extração dos equipamentos de 

bombeamento e não a real potencialidade dos poços, condição denominada por 

Costa (op. cit.) como disponibilidade usual. Conforme já mencionado, dos três poços 

do sistema público apenas dois se encontram em operação.    
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Para facilitar as estimativas de volumes, considerou-se, dentro das captações 

mistas cadastradas (basaltos/sedimentos), uma contribuição de aproximadamente 

90% como oriunda dos basaltos e os outros 10% como a parcela de contribuição do 

aqüífero sedimentar. Esta simplificação não deve distorcer a realidade local, pois o 

aprofundamento destes poços, abaixo dos sedimentos Adamantina, eleva o custo 

final destas obras, vindo a ocorrer em geral quando o aqüífero sedimentar apresenta 

pequena ou nenhuma perspectiva de produção, daí a justificativa para esta 

distribuição percentual.  

Este quadro se deve ao baixo poder aquisitivo dos proprietários locais, aliado 

a demanda relativamente pequena deste insumo. Entretanto, é importante 

considerar que o acesso fácil e a pequena espessura destes sedimentos requerem 

cuidados tanto do ponto de vista da extração, onde a preocupação seria com sua 

reserva, como ambientalmente, em razão do crescimento regional de atividades 

potencialmente poluidoras, a exemplo da indústria sucroalcooleira, agricultura 

intensiva, processamento de produtos orgânicos (laticínios, abatedouros de aves, 

curtumes, etc.), entre outras. 

 
Gráfico 2 – Contribuição aproximada por aqüífero conforme capacidade instalada 

(captações cadastradas e não cadastradas) 
 

32%

68%

Contribuição do
Aquífero Adamantina

Contribuição do
Aquífero Serra Geral

 
 

Na zona rural do município encontram-se aproximadamente 92% dos poços 

da área, ou em torno de 56 captações, incluindo as cadastradas e as não 

cadastradas em atividade. Dentro do total aproximado de 61 poços em operação, 

entre públicos e privados, existem 35 que captam água apenas do aqüífero 
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sedimentar, outros 16 que possuem captação mista e 2 que exploram 

exclusivamente os basaltos. Estimam-se em torno de 8 as unidades não 

cadastradas (Quadro 13), onde a maior parte de sua produção é atribuída aos 

basaltos, porém não há disponibilidade de dados para seu exato enquadramento. 

Essa distribuição é mais bem visualizada através do Gráfico 3.  

 
Gráfico 3 – Percentual de poços em atividade no Município de Monções em                

relação à modalidade de captação 
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Os projetos de poços que visam à captação em rochas basálticas devem levar 

em conta situações que sejam favoráveis do ponto de vista estrutural. Trata-se de 

rochas impermeáveis e, portanto, sem condições de armazenamento quando 

ausentes as descontinuidades que condicionam o fluxo de água subterrânea. 

Quando presentes, estes vazios acabam influindo no regime hidrológico local e na 

potencialidade do aqüífero, daí a importância de sua localização para o sucesso 

dessas captações.  

O comportamento local deste aqüífero parece mostrar algumas tendências 

quando se analisa poços que tiveram resultados positivos em termos de produção. 

Por exemplo, através do Gráfico 4, que teve como referência 18 poços perfurados no 

Município de Monções e 1 próximo a sua divisa, nota-se uma coincidência curiosa, 

onde a concentração das maiores vazões da área (> 30 m³/h) está entre as cotas de 

430 e 440 metros e a profundidades abaixo dos 100 metros. Este quadro sugere, por 

exemplo, que a localização destas captações pode estar relacionada a feições 
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estruturais importantes com extensão em profundidade, como falhamentos, 

fraturamentos, entre outras superfícies de descontinuidades. O contexto geológico 

local corrobora este raciocínio, pois os sistemas de maior produtividade ali 

instalados, além de estarem localizados numa mesma faixa altimétrica, encontram-

se próximos aos principais lineamentos de drenagens que passam pela área, no 

caso os Ribeirões Mato Grosso e Santa Bárbara. Entretanto, este conceito não deve 

ser encarado como uma conduta padrão que possa nortear futuros projetos de 

captação no aqüífero fraturado, pois o comportamento aleatório e pouco 

compreendido destas feições pode induzir a erros quando não se tem a necessária 

cautela para se analisar cada caso.  

Ao contrário do que se imaginava no passado, quando da implantação dos 

sistemas de captação do município, os basaltos da região possuem um potencial 

bem mais expressivo do que aquelas expectativas iniciais (15 - 20 m³/h), o que pode 

ser confirmado pelo Gráfico 4. Todavia, é importante lembrar que não existem testes 

de vazão que tenham sido realizados nestes poços de particulares onde se 

conseguiram volumes significativos, mas sim estimativas de produção feitas com 

compressores de alta pressão e vazão, durante pequeno intervalo de tempo. De 

qualquer forma, acredita-se que o potencial de explotação local deste aqüífero possa 

ultrapassar os 50 m³/h quando são encontradas situações estruturais favoráveis.  

 
Gráfico 4 – Correlação da produtividade dos basaltos com feições estruturais e 

topografia (Município de Monções) 
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Conforme já discutido, para efeito de facilitar as estimativas realizadas neste 

estudo e em razão da relevância do sistema implantado pela Sabesp para o 

município em questão, considerou-se para a área de estudo apenas duas classes de 

proprietários de poços. Uma pública, aqui representada pela concessionária 

estadual e outra privada que abrange as demais captações em operação (Quadro 

16). 

   9.1.1. Sistemas produtores  

    9.1.1.1. Sistema público 

A infra-estrutura de captação e distribuição de água da zona urbana do 

município, cuja administração é da concessionária estadual (Sabesp), é constituída 

por dois poços tubulares profundos e um reservatório elevado de 250 m³, conforme 

ilustra a Figura 26. Os dados de construção e parâmetros hidrodinâmicos destes 

poços estão organizados no Anexo 3 e ilustrados nas Figuras 27, 28 e 29.        

O poço 2 (PPS-02) deste sistema, do ano de 1976, encontra-se inoperante 

desde a sua construção em razão da baixa produção apresentada, não 

compensando os custos de seu funcionamento (volume x consumo de energia), 

conforme informação fornecida pela unidade local. Segundo o relatório técnico esta 

captação possui profundidade de 222 metros e previu o aproveitamento dos dois 

aqüíferos locais, optando-se por não revestir os sedimentos Adamantina em razão 

da aparente estabilidade de suas paredes. Através do teste de produção realizado, e 

infelizmente não localizado, chegou-se a conclusão que seus 4,04 m³/h eram 

fornecidos apenas pelo aqüífero sedimentar e que, portanto, o basalto estaria seco 

até aquela profundidade. 

Os outros poços, poço 1 (PPS-01) e poço 3 (PPS-03), ao contrário, captam 

água somente do Aqüífero Serra Geral. O poço 1, situa-se no mesmo lineamento de 

drenagem (Córrego do Saltinho) em que se encontra o poço 2 e possui revestimento 

em aço, diâmetro de 8 polegadas, isolando quaisquer contribuições provenientes do 

aqüífero sedimentar. Essa medida, à época, teve como justificativa técnica se evitar 

uma água com qualidade físico-química indesejável – “salobra”. Produz, atualmente, 

em torno de 9,00 m³/h com nível dinâmico por volta de 127,00 metros e nível estático 

em 18,00 metros. Estranhamente, valores bem diferentes dos verificados por 
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ocasião da execução de seu teste de vazão, que eram, para esta mesma vazão, 

172,67 metros e 65,73 metros, respectivamente. Ou seja, uma situação atípica 

quando o que se espera são os rebaixamentos dos níveis e não suas subidas, uma 

vez que o sistema esteve em operação ao longo dos anos (Anexo 4).  

O quadro acima poderia ser atribuído ao não desenvolvimento do poço, onde 

o processo de perfuração teria comprometido sua eficiência hidráulica em razão das 

perdas de cargas construtivas. Todavia, esta possibilidade é aqui desconsiderada 

pelo fato de o aqüífero explorado ser o fraturado e não o granular. Nestas 

circunstâncias os métodos construtivos e a concepção final dos projetos 

normalmente dispensam revestimentos e pré-filtro, não favorecendo situações como 

as que ocorrem com os aqüíferos de porosidade granular ou intersticial. Outra 

possibilidade, também improvável, seria a de que como se atribui o volume fornecido 

pelo sistema a uma camada de 10 metros de arenito intertrapiano (situada a partir 

dos 189 metros), esta zona passaria então a ter um comportamento de aqüífero com 

porosidade granular dentro de um aqüífero do tipo fraturado, facilitando, assim, 

aumentos de perdas de carga pela invasão do fluido de perfuração camada adentro. 

Com o passar do tempo de bombeamento, teria ocorrido a saída gradual dos 

resíduos da lama de perfuração e a conseqüente subida dos níveis para os 

patamares atuais. É importante ressaltar, no entanto, que estes arenitos 

intertrapianos normalmente se apresentam endurecidos em razão das altas 

temperaturas dos eventos vulcânicos que sucederam a sua deposição e, portanto, 

com características físicas não tão favoráveis do ponto de vista de armazenamento.  

         O poço 3, do ano de 1980, foi locado dentro de um contexto geológico 

diferente. Buscou-se neste projeto uma vazão maior, através da escolha de outro 

lineamento de drenagem (afluente do córrego do cachorro) e numa cota topográfica 

onde se acreditava haver influência da “permo-porosidade da Formação Bauru 

conjugada aos fendilhamentos da Formação Serra Geral”, conforme registra seu 

relatório.  Esta locação foi posteriormente transferida para um lineamento de maior 

expressão (Ribeirão Mato Grosso), onde os sedimentos Bauru foram erodidos, 

sendo perfurado um total de 144 metros. Através da interpretação do teste de 

produção realizado ao término de sua construção, foi sugerida uma vazão de 

exploração de 17,00 m³/h para um nível dinâmico de 49,00 metros. Após 25 anos de 

exploração do sistema, suas características hidrodinâmicas sofreram algumas 

alterações, mostrando um rebaixamento superior a 8 metros para a mesma vazão 
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inicialmente sugerida. Ou seja, atualmente este poço opera com uma vazão média 

de 16,95 m³/h (julho/2004 a junho/2005) e um nível dinâmico médio, para o mesmo 

período, de 57,41 metros (Anexo 5). Portanto, um rebaixamento aproximado de 0,33 

metros/ano.  

O sistema público atualmente implantado capta, portanto, 100% de sua água 

no Aqüífero Serra Geral, atendendo racionalmente a pequena população da zona 

urbana do município, como pode ser verificado pelo Quadro 14 e pelos Anexos 4 e 

5. 

 
Quadro 14 – Volume anual consumido pelo sistema público  

 Funcionamento 
(horas/dia) 

Vazão 
horária 
(m³/h) 

Volume diário Volume produzido em m³ 
(m³/dia) (Julho/2004 a Junho/2005) 

Poço 01 13,89 9,33 129,71 47.347 

Poço 02 - - - - 

Poço 03 13,67 16,18 221,22 80.746 

Total - 25,51 350,93 128.093 

 
 

Considerando que a população da zona urbana, no ano de 2005, foi estimada 

em 1.642 habitantes (Quadro 6), temos uma relação de 213,72 litros por usuário/dia. 

Este número indica um bom aproveitamento do recurso hídrico, uma vez que se 

aproxima do valor recomendado pela Organização das Nações Unidas (ONU), que 

corresponde a 200 litros/usuário/dia. No Brasil, segundo Carmo (2001), este 

consumo chega a 300 litros/usuário/dia.  

Verifica-se também que este sistema é proporcionalmente o mais explorado 

dentro da área de estudo (13,78 h/dia), pois através de apenas dois poços tubulares 

profundos são extraídos o equivalente a 35% de toda a água produzida no município 

(Quadros 14 e 16). Do volume de água produzido anualmente (Quadro 14), foi 

contabilizada, neste mesmo período, uma perda de 19,69% através da rede de 

distribuição (Anexo 6), o que equivale a uma contribuição para a recarga do aqüífero 

sedimentar de 25.221,51 m³/ano. Não se considerou nesta avaliação eventuais 

ligações clandestinas em razão do pequeno número de domicílios existente no local. 

Além disso, o volume perdido pela rede de distribuição representa um percentual 
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bastante pequeno em termos de contribuição à recarga local, quando comparado ao 

volume estimado para a reserva reguladora do Aqüífero Adamantina, no caso o 

equivalente a 0,1% desta.  
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    9.1.1.2. Sistema privado 

Este sistema compreende a grande maioria das captações da área, o que 

equivale a aproximadamente 59 poços tubulares dentro de um total de 61 unidades 

em atividade, incluindo as não cadastradas. Estas instalações possibilitam o 

aproveitamento da água subterrânea através de três modalidades distintas: 

captação apenas nos sedimentos (Aqüífero Adamantina), captação apenas nos 

basaltos (Aqüífero Serra Geral) e captação mista, onde os dois aqüíferos são 

aproveitados conjuntamente. São construídas normalmente ao lado de pequenos 

reservatórios (10-20m³), atendendo além do consumo humano, a dessedentação de 

animais e pequenas irrigações.   

Uma análise rápida sobre a situação local das águas subterrâneas, não deixa 

dúvidas quanto a fragilidade do aqüífero sedimentar, tanto em relação ao seu 

potencial hídrico como à sua vulnerabilidade frente a determinadas práticas 

regionais. Logo, deu-se maior ênfase à apreciação de fatores que envolvem a sua 

exploração, apesar da importância do Aqüífero Serra Geral para o abastecimento do 

município (70% de sua capacidade instalada).  

Os projetos de poços que visam à captação em rochas sedimentares 

normalmente não se utilizam dos conceitos discutidos anteriormente, quando a 

presença das superfícies de descontinuidades quase sempre define o sucesso do 

empreendimento sob o ponto de vista de produção. O alvo agora são os pacotes 

sedimentares, pois o bom resultado dependerá não apenas da boa técnica de 

construção, mas da espessura saturada disponível, além, é claro, de características 

hidrodinâmicas favoráveis, como Transmissividade (T), Condutividade hidráulica (K) 

e Coeficiente de armazenamento (S). Infelizmente, a indisponibilidade de dados da 

área de estudo impossibilitou as estimativas destes parâmetros, pois não foi 

localizado dentro do Município de Monções nenhum ensaio de vazão que tenha sido 

realizado apenas no Aqüífero Adamantina. Esta situação decorre da tentativa de 

barateamento destes poços o que resulta na simplificação da maioria dos projetos, 

eliminando-se itens considerados desnecessários, porém importantes, como a 

tubulação auxiliar de medição de nível. Além, é claro, do custo adicional que 

representa o próprio teste, envolvendo a infra-estrutura necessária para sua 

realização.  
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Durante o cadastramento realizado, verificou-se que há um projeto padrão de 

poço tubular voltado à realidade financeira do usuário local. Consiste, em resumo, 

numa estrutura que substitui o convencional tubo de proteção sanitária pela 

instalação direta de um revestimento em aço, normalmente em diâmetro de 6 

polegadas, preenchendo-se com pasta de cimento um espaço anular de 

aproximadamente duas polegadas. A partir daí, perfura-se com barrilete ou broca 

tricônica (sistema rotativo convencional), ou mesmo com um “bit” de 

aproximadamente seis polegadas (sistema rotopneumático), até se atingir o topo dos 

basaltos. Eventualmente, prossegue-se através destas rochas a profundidades 

médias de 150 a 200 metros (Figura 30). 
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A pequena espessura do pacote sedimentar e a relativa consistência 

proporcionada pela litologia, possibilitam, em alguns casos, o uso do ar comprimido 

na perfuração dos sedimentos Adamantina. Este método de perfuração, aliado às 

características observadas, abrevia sobremaneira o tempo de execução destes 

projetos. Os poços são construídos em no máximo dois ou três dias, incluindo o 

deslocamento da perfuratriz e a instalação do equipamento de bombeamento, a um 

custo acessível à maioria dos proprietários locais. Este quadro facilita a proliferação 

destas captações e, consequentemente, acelera o regime exploratório de um 

aqüífero que, regionalmente, já apresenta descensos importantes em seus níveis 

potenciométricos.  

A simplificação deste tipo de projeto dispensa um elemento importante, que 

são as colunas compostas de tubos, filtros e pré-filtro, em razão da aparente 

estabilidade das paredes dos sedimentos. Trata-se, portanto, de uma estrutura onde 

alguns itens de segurança infelizmente são eliminados. Como resultado, não há a 

garantia da produção de água isenta de sólidos a partir de determinadas vazões, 

podendo vir a ocorrer o assoreamento gradativo de fundo e o desgaste prematuro 

das bombas submersas. Além disso, o sistema é mais suscetível à contaminação 

superficial, pois existe a possibilidade de o poço estabelecer uma comunicação entre 

dois ambientes distintos, expondo regiões até então protegidas, em razão da 

supressão do revestimento de proteção sanitária. 

Estes poços estão espalhados pela área de estudo, por vezes em locais 

ambientalmente inadequados e condições de operação inapropriadas, como 

mostram as Figuras 31 e 32. 

 

 
Figura 31 – Poço tubular profundo localizado em área de plantio de algodão (oeste 

da área – P28), com função de abastecimento humano e agrícola. Foto: 
R. M. Luiz 
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Figura 32 – Poço tubular profundo com extremidade superior no mesmo nível do 

solo (parte sul da área – P48), com função de abastecimento humano 
e dessedentação animal. Foto: R. M. Luiz 

  
No primeiro caso a captação encontra-se dentro de uma plantação de 

algodão, onde o uso intensivo de agrotóxico é uma prática comum. Ao passo que na 

segunda situação a extremidade superior do poço (boca) está no mesmo nível do 

solo, quando o recomendável seria se respeitar uma altura de pelo menos 0,50 

metros acima da superfície, conforme regulamento técnico 001/97 da portaria no. 

222 de 28/07/1997 (MME) ou no mínimo 0,40 metros de acordo com norma da 

ABNT NBR 12244. Este cuidado impediria que as águas de chuva migrassem para o 

interior do sistema (Figura 33). Foram constatadas, ainda, outras situações 

consideradas ambientalmente inadequadas, como poços sem dispositivos de 

proteção instalados junto a extensas plantações de cana de açúcar, ao lado de 

currais de bovinos e próximos a fossas sépticas, entre outras.  

Estas duas últimas situações potencializam os riscos de contaminação das 

águas subterrâneas locais através de nitratos e outros componentes, pois segundo 

recomendações do Departamento Americano de Agricultura, um poço de captação 

de água subterrânea não deve se encontrar a uma distância inferior a 31 metros de 

um sistema séptico (apud Cesol HP, 2000).  

Dependendo do posicionamento espacial esta sugestão de distanciamento 

não fará muito sentido, pois sistemas localizados em aquíferos rasos, 

topograficamente abaixo de fontes de contaminação e no sentido de escoamento 

das linhas de fluxos subterrâneos, estarão mais expostos a riscos do que aqueles 

situados em locais até mais próximos à estas fontes, porém em situações onde não 

há influência destas mesmas linhas. Para aquíferos mais profundos, esta tendência 

das linhas de fluxo em acompanhar a inclinação superficial nem sempre acontece, 
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podendo assumir direções diferentes, o que não deve se aplicar ao contexto local 

em razão da pequena espessura sedimentar.  

È óbvio poço é um fator crucial para reduzir os  

Nível d’água 

Superfície Tubulação de 
proteção sanitária 

 

 
          

 

 
 

               

             
 

Altura da boca do poço = 0,50 m 

Boca ou cabeça 
do poço 

Revestimento do poço 

 
Figura 33 – Desenho esquemático mostrando alguns itens de segurança (tubo de 

proteção sanitária e altura mínima da boca acima do nível do solo) 
 
A capacidade instalada através do sistema privado representa 

aproximadamente 95% do volume disponibilizado dentro da área, considerando as 

captações nos aqüíferos sedimentar e cristalino. Como um dos objetivos deste 

estudo é o de se estimar a disponibilidade hídrica destes aquíferos locais, foram 

considerados nas estimativas realizadas os valores organizados no Quadro 16, 

obtidos através de levantamento das principais fontes de consumo existentes na 

área.  

As desfavoráveis condições hidráulicas e hidrogeológicas do aqüífero 

sedimentar, como baixos valores de porosidade efetiva, condutividade hidráulica e 

transmissividade, somados à sua pequena espessura saturada (média de 45 

metros), sugerem que a definição de um regime exploratório que seja compatível 

com a real capacidade do sistema requer uma avaliação técnica mais criteriosa. Esta 

avaliação deverá estar baseada em dados de testes de vazão e de aqüífero, os 

quais subsidiarão a definição das condições ideais de operação dentro de um futuro 

programa de gestão dessas águas.  

Considerando a atual disponibilidade de informação, para a análise relativa ao 

sistema privado foram consideradas, basicamente, três fontes consumidoras da 

água produzida no município. A primeira, bastante discreta, é representada pela 
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pequena população da zona rural, cujo volume foi estimado em 35 m³/dia (referência 

– 2005, Anexo 1), levando-se em conta um consumo aproximado de 200 

litros/dia/usuário.  

A segunda fonte de consumo, e mais importante, refere-se ao rebanho em 

geral do município, cuja demanda foi calculada em aproximadamente 1.021,44 

m³/dia, tendo como referência 80 litros/cabeça/dia para a dessedentação destes 

animais (Filho, 2000). Deste total, estima-se que pelo menos 50% sejam 

provenientes dos ribeirões locais e, portanto, no mínimo 500 m³/dia viriam das águas 

subterrâneas. Esta estimativa foi obtida através de levantamento realizado junto à 

“Cardoso Poços Artesianos Ltda.”, considerando os dados fornecidos pelo IBGE (op. 

cit.) sobre o rebanho do município. 

A terceira e última fonte, também pouco expressiva, refere-se às pequenas 

irrigações existentes no município, cujo valor foi avaliado em 288 m³/dia. Para esta 

estimativa, considerou-se as demandas calculadas pelo Cetec (op. cit.) para as duas 

sub-bacias que abrangem a área de estudo (0,138 m³/s) e uma média de oito horas 

diárias de funcionamento durante os cinco meses que correspondem ao período de 

estiagem da região. Proporcionalmente, a área de interesse possuiria uma demanda 

de 0,010 m³/s para seus 104,49 Km², representando um número muito próximo do 

levantamento realizado dentro do município junto à empresa citada. Não foram 

constatados localmente pontos de captação de água superficial com fins de uso para 

irrigação, daí a consideração sobre o volume disponibilizado como sendo do 

manancial subterrâneo.  

Não se considerou nesta análise o consumo dos poços do sistema privado, 

existentes na zona urbana (seis), por se tratar de valores insignificantes, uma vez 

que a Sabesp também atende estes endereços através do sistema público de 

abastecimento. Assim, a distribuição das fontes de consumo e respectivos volumes 

anuais, relativos ao sistema privado, encontram-se organizados no Quadro 15. 

 
Quadro 15 – Volume anual consumido pelo sistema privados is. 

Consumo 
humano (m³/ano) 

Dessedentação de animais 
(m³/ano) 

Irrigação Total 
(m³/ano) (m³/ano) 

12.775 182.500 43.200 238.475 
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É importante, no entanto, lembrar que ao contrário dos números bastante 

confiáveis, disponibilizados pela concessionária pública (Quadro 14), não há na 

avaliação realizada para o sistema privado o mesmo critério de contabilização e 

confiabilidade dos valores conseguidos, tratando-se, portanto de uma estimativa de 

valores. O procedimento adotado para a contabilização dos consumos, deve-se às 

incertezas nos apontamentos das horas de funcionamento dos poços de 

particulares, uma vez que a maioria destes sistemas está equipada com dispositivo 

automático de desligamento elétrico (chave bóia). Isto proporciona aos usuários uma 

despreocupação em monitorar o regime de operação de seus poços, pois os painéis 

de controle utilizados se encarregam de manter os respectivos reservatórios 

constantemente cheios.         

          Considerando o volume anual consumido pelo sistema privado, tem-se que 

aproximadamente 80.390 m³, ou 33,71% do total produzido, são provenientes do 

aqüífero sedimentar e os outros 158.085 m³, ou 66,29%, provém do aqüífero 

cristalino (fraturado). Esta distribuição teve como referência os dados da capacidade 

instalada do município (Quadro 13), lembrando que a simplificação adotada deveu-

se a impossibilidade de se quantificar com precisão as contribuições de cada 

aqüífero, uma vez que grande parte do sistema produtor capta água nos dois 

mananciais simultaneamente (poços mistos), não havendo registros da contribuição 

individualizada destas fontes. Assim, tomando como referência as informações 

contidas no Quadro 13, desconsiderou-se os valores relativos ao sistema público e 

distribuiu-se os percentuais correspondentes às capacidades instaladas dos 

Aqüíferos Adamantina e Serra Geral dentro do sistema privado. Portanto, a pequena 

diferença dos percentuais adotados em relação aos demonstrados no Gráfico 2, 

deve-se a exclusão da contribuição do sistema público que, como já visto, apresenta 

valores bastante confiáveis (Quadro 14).  

    9.1.1.3. Relação entre os sistemas produtores 

Para melhor visualização do quadro local, quanto à situação geral de uso das 

águas subterrâneas, estão organizados no Quadro 16 os consumos estimados 

atuais e suas respectivas fontes de captação. 
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Quadro 16 – Volume anual consumido por sistema em relação à fonte de explotação  

Sistema público Sistema privado Total (m³/ano) 

Aqüífero Aqüífero    
Serra Geral   Adamantina Serra Geral   Adamantina   (m³/ano) (m³/ano) (m³/ano) (m³/ano) 

128.093 - 158.085 80.390 366.568 
 

 
Através da análise realizada, verifica-se que o sistema privado responde pela 

maior parte do consumo da área, porém, proporcionalmente, representa um valor 

bem menor quando se considera que o número obtido corresponde a 

aproximadamente 97% das captações em atividade, ou o equivalente a 59 poços 

tubulares, e apenas 65% do volume total. Estes valores indicam que este sistema 

opera em um ritmo bem menor que o sistema público (13,78 h/dia), resultando em 

uma média horária bastante baixa. Isto equivale a um regime diário de 

funcionamento de uma a três horas por captação, ou aproximadamente 11 m³ por 

poço/dia. O consumo anual por aqüífero no Município de Monções pode ser mais 

bem visualizado através do Gráfico 5.  

 
Gráfico 5 – Volume anual extraído por aqüífero (m³/ano)  

22%

78%

Volume anual extraído do Aquífero Adamantina: 80.390 m³/ano

Volume anual extraído do Aquífero Serra Geral: 286.178 m³/ano

 
 

Este total de poços espalhados pela área, corresponde, em média, a uma 

unidade para cada 1,84 Km². Na pior das hipóteses, incluindo os poços do sistema 

público (duas unidades) e pelo menos mais 10% de eventuais captações que não 
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tenham sido consideradas, daria um valor aproximado de um poço a cada 1,60 Km². 

Portanto, uma situação aparentemente confortável em termos de distribuição 

espacial. Entretanto, esta é uma avaliação bastante simplista, uma vez que o 

sistema captação em questão, em sua maioria, concentra-se na porção norte da 

área de estudo (em torno de 80%), indicando maior extração e, consequentemente, 

maior rebaixamento dos níveis nesta zona.  

Complementarmente, é importante registrar que a presente análise deve ser 

encarada apenas como uma estimativa de consumo, pois a carência de parâmetros 

hidrodinâmicos locais, somados às deficiências das instalações do sistema privado, 

prejudica quaisquer tentativas de valoração de disponibilidade e, consequentemente, 

do potencial explotável dessas águas. Em resumo, corre-se o risco de se chegar a 

conclusões contraditórias, seja através de resultados conservadores ou por meio de 

interpretações que demonstrem altas taxas de exploração. Isto reforça, mais uma 

vez, a necessidade de investimento em estudos voltados à investigação destes 

sistemas, sob pena de se acumular um passivo natural que venha, de fato, a 

comprometer o uso deste insumo. As estimativas relativas aos principais segmentos 

de consumo do município estão resumidas no Gráfico 6. 

 
Gráfico 6 – Demandas por atividade de consumo (sistemas público e privado)  

38%

50%

12%

Consumo humano: 140.868 m³/ano

Dessedentação animal: 182.500 m³/ano

Irrigação: 43.200 m³/ano
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10. Balanço hídrico  

Analisando o tratamento dos dados utilizados para a avaliação da 

disponibilidade de água subterrânea na UGRHI 19, verifica-se que para a área total 

de ocorrência do Sistema Aqüífero Bauru nesta bacia (14.288,1 Km²), tem-se um 

valor de evapotranspiração em torno de 986,7 mm/ano e uma precipitação média de 

1.215 mm/ano. Simplificando esta relação, pode-se dizer que 81,2% da precipitação 

que atinge a unidade são consumidos pelos processos de evapotranspiração, 

restando 18,8% para os processos de escoamento superficial e subterrâneo. 

Traduzindo em valores, estes 18,8% corresponderiam a um escoamento superficial 

de 125,6 mm/ano, ou o equivalente a 10,33% da precipitação, e um escoamento 

básico de 102,7 mm/ano que representa 8,45% do total precipitado (Quadro 17). 

 

    Quadro 17 – Resumo do balanço hídrico da Bacia do Baixo Tietê (UGRHI 19) 
 

AQUÍFERO % Área 
(Km2) 

Precipitação
média 

(mm/ano) 
Esc. Total
(mm/ano)

Esc. Esc. 
Básico Básico 

(mm/ano) (m3/s) 
BAURU 93,1 14.288,1 1.215,0 228,3 102,7 46,5 

SERRA GERAL 6,0 920,8 1.200,0 213,6 98,3 2,9 
     Fonte: Cetec (op. cit.) 

 
Conforme já mencionado, a Formação Adamantina abrange praticamente 

100% da superfície da área de estudo (104,5 Km²). Assim, a recarga local ocorre 

através da precipitação direta sobre estes sedimentos, estimada em 1.390 mm/ano, 

e de uma pequena contribuição não natural, oriunda das perdas locais da rede de 

distribuição da zona urbana (Crd), avaliada em 19,69% ou o equivalente a 25.221,51 

m³/ano (0,24 mm/ano). Não se considerou nesta avaliação eventuais contribuições 

do aqüífero fraturado para o granular por se admitir que as rochas basálticas 

possuem uma transmissividade baixa e irregular no sentido vertical, havendo, 

obviamente, maiores possibilidades de trânsito entre os sistemas quanto maior a 

área considerada.  

A inexistência de postos fluviométricos dentro das sub-bacias que abrangem a 

área de estudo (Santa Bárbara e Mato Grosso), impossibilitou estimativas de 

escoamento básico que tivessem como referência medidas de vazão dos ribeirões 

homônimos. Assim, para se mensurar este valor foram considerados parâmetros 

específicos de escoamento das duas sub-bacias, calculados através de método 
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proposto pelo DAEE para a Regionalização Hidrológica no Estado de São Paulo 

(apud Cetec, op. cit.). Nesta metodologia é estabelecida uma relação linear entre a 

descarga específica e a precipitação média em uma bacia hidrográfica, sendo 

expressa pela relação: 

 
QLP = Qesp. x AD  

  
Onde, 

 
QLP = Descarga média de longo período (L/s) 

Qesp. = Vazão específica média plurianual (L/s/Km²) 

AD = Área de drenagem (Km²) 

 
Como se trata de uma relação linear, para qualquer sub-bacia da UGRHI 19 o 

valor da vazão específica será o mesmo. Portanto, utilizando-se as duas sub-bacias 

que abrangem a área de interesse (Santa Bárbara e Mato Grosso), chega-se ao 

seguinte resultado: 

 
QLP = 5.665,16 L/s (Santa Bárbara) 

AD = 793,44 Km² 

QLP = 4.065,65 L/s (Mato Grosso) 

AD = 569,42 Km² 

Qesp. = ? 

 
Portanto,  

 
Qesp.= QLP total =    5.665,16 L/s + 4.065,65 L/s    =   9.730,81 l/s  = 7,14 L/s/Km²  

              AD total        793,44 Km² + 569,42 Km²        1.362,86 Km² 

                   
Dessa forma, o escoamento total da área estudada (superficial + subterrâneo) 

pode ser obtido pela relação: 7,14 L/s/Km² x 104,5 Km² = 746,13 L/s 

(224,91mm/ano). Entretanto, este valor de vazão específica é resultado de uma taxa 

de precipitação de 1.215mm/ano, sendo estimado para a área investigada um 

incremento de chuvas de 14,40% em relação à média da UGRHI 19. Considerando 

que este aumento na taxa de precipitação proporcione um incremento equivalente 
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ao escoamento total da área de interesse, ter-se-ia em torno de 853,57 L/s ou 26,9 x 

106 m³/ano (257,29 mm/ano) como valor final.  

          Considerando que o escoamento total pode ser simplificado em dois termos da 

equação do balanço hídrico, ou seja, no escoamento superficial e na parte mais 

expressiva da infiltração (escoamento básico), e que o escoamento básico na 

UGRHI 19 (Sistema Aqüífero Bauru) corresponde a 45% do escoamento total nesta 

unidade (Cetec, op. cit.), tem-se que: 45/100 x 853,57 L/s = 384 L/s, ou o 

equivalente a 12 x 106 m³/ano (115,75 mm/ano). Portanto, o escoamento superficial 

corresponderia a 469,57 l/s ou 14,79 x 106 m³/ano, o que equivale a 141,54 mm/ano. 

Da mesma forma, levando-se em conta que houve um incremento de chuvas na 

micro-região de Monções em relação ao valor adotado para UGRHI 19, estima-se 

uma evapotranspiração média local da ordem de 1.133 mm/ano.  

Segundo Sánchez (2004), para períodos de investigação superiores a 20 anos 

pode-se simplificar a equação do balanço hídrico (10), pois o volume total da 

precipitação se equivaleria aos valores evapotranspirados e aos totais escoados 

pelos rios durante este mesmo intervalo. Assim, na formulação do balanço hídrico da 

área investigada, considerando que o valor utilizado para a precipitação local 

corresponde à média de 29 anos, ter-se-ia como termos médios os seguintes 

valores:  

 
P = ETR + Esc. sup. + Esc. sub.                                                                   (10) 

 
Onde, 

 
(P) = Precipitação (entrada por unidade de tempo)  

(ETR) = Evapotranspiração  

(Esc. sup.) = Escoamento superficial 

(Esc. sub.) = Escoamento subterrâneo  

 
Ou seja, 

 
P = ETR + Esc. sup. + Esc. sub. 

1.390mm = 1.133mm + 141,50mm + 115,50mm 

100% = 81,5% + 10% + 8,5%             100% = 81,5% + 18,5% (Esc. total) 
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Esta relação mostra o sistema em condições naturais, sendo que seu último 

termo (115,50mm) expressa os processos integrantes da infiltração, representados 

pelo escoamento básico e pelas águas que permanecem na zona não saturada, 

além daquelas que fluem lateralmente a esta zona, denominadas de águas de 

interfluxo ou escoamento subsuperficial. Entretanto, manter inalterado o balanço 

hídrico de uma região significa manter suas condições em seu estado natural, não 

nos permitindo avaliar a máxima explotação das águas subterrâneas quando não se 

atinge a sobrexplotação (Sánchez, op. cit.). A utilização deste princípio para a 

avaliação dos recursos hídricos de uma determinada área tem sido denominado de o 

“mito do balanço hídrico” (Alley, et al., 1999). Em adição a isso, Vidal (op. cit.) 

observa que o conceito de disponibilidade, determinado pelo balanço hídrico pré-

desenvolvimento (anterior a explotação), não é mais utilizado na determinação do 

limite físico da disponibilidade dos aqüíferos uma vez que simplifica os fenômenos 

de subsuperfície.  

É necessário, portanto, considerar que alterações não naturais foram impostas 

ao sistema, como, por exemplo, uma pequena contribuição à recarga da Formação 

Adamantina no valor de 0,24 mm/ano (25.221,51 m³/ano), representada pelas 

perdas da rede de distribuição de água (Crd), e pela retirada através dos poços 

tubulares do município que equivale a 0,77mm/ano ou 80.390 m³/ano (aqüífero 

sedimentar). Este novo panorama irá induzir um outro equilíbrio dentro da 

distribuição dos termos do balanço através da diminuição da ETR, aumento da taxa 

de infiltração e dependendo dos volumes extraídos pode provocar uma inversão no 

sentido de fluxo das águas subterrâneas onde os rios de regimes efluentes 

passariam a cursos de água influentes (Figura 34 c), o que não se aplica ao contexto 

local em razão das pequenas taxas de extração. 

 

 
                     (a)                                              (b)                                                (c) 

 
Figura 34 – Mudança no sentido de fluxo da água subterrânea, decorrente de 

rebaixamento excessivo dos níveis potenciométricos (adaptado de 
http://water.usqs.gov/pubs/circ/circ 1186 - apud Sánchez, op. cit.) 

 

http://water.usqs.gov/pubs/circ/circ
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          Considerando as alterações verificadas na área, um novo balanço poderia ser 

formulado:  

 

      P = ETR + Esc. sup. + Esc. sub. + (Poços – Crd)  

                1.390mm = 1.133mm + 141,50mm + 115,50mm + (0,77mm - 0,24mm)  

                1.390mm = 1.132,72mm + 141,50mm + 115,25mm + (0,53mm) 

                100% = 81,49% + 10,17% + 8,29% + 0,05% 

 

Os novos valores empregados na representação dos termos da ETP e Esc. 

sub. são meramente didáticos e com o objetivo de ilustrar os possíveis efeitos 

decorrentes das mudanças impostas pelo regime de bombeamento de uma área, 

ainda incipiente, somado a também discreta recarga não natural, proporcionada 

pelas perdas da rede pública do município. Por outro lado, sugere que quando um 

sistema é explorado (exigido), há uma compensação dentro do balanço original à 

medida que os descensos da superfície potenciométrica induzem aumentos nas 

taxas de infiltração, já que a umidade do solo é reduzida, além de provocar uma 

diminuição na ETP, uma vez que a vegetação que dependia das águas da superfície 

freática terá dificuldade para alcançar as novas profundidades destes níveis. Sugere 

também que pode haver uma redução no escoamento subterrâneo que alimenta os 

rios, pois a inclinação da superfície potenciométrica tende a diminuir com o 

incremento do regime de bombeamento, podendo chegar a condições extremas 

conforme ilustra a Figura 34c. Este escoamento, estimado em 115,50 mm, 

representa algo em de torno de 8,3% da precipitação, o que não deve estar tão 

longe do real, pois se aproxima da porosidade efetiva dos sedimentos Adamantina 

(10%) e, consequentemente, da capacidade de infiltração.  

Rebouças (2002) observa que o escoamento básico (ou subterrâneo) é uma 

boa medida das reservas reguladoras e, por conseguinte, da taxa de infiltração. 

Entretanto, mais adiante, verifica-se que o valor estimado para a reserva reguladora 

(Aqüífero Adamantina) difere um pouco do valor estimado para o escoamento 

básico, o que poderia ser interpretado, por exemplo, como uma distorção na adoção 

do percentual mais apropriado à porosidade efetiva dos sedimentos da área. Ao se 

considerar 6% para este parâmetro, portanto próximo à faixa mínima adotada pelo 

DAEE (op. cit.) para as variedades mais carbonáticas (5%), os valores de reserva 

reguladora e escoamento básico praticamente se igualam. Adicionalmente, é 
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importante lembrar que os sedimentos locais são bastante consolidados e com 

características hidrodinâmicas muito limitadas, conforme já visto no Capítulo 6.7, 

tendendo a apresentar baixos valores de porosidade efetiva, talvez até abaixo do 

percentual adotado neste estudo. 
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11. Avaliação de reservas hídricas subterrâneas  
 

Ainda que considerada uma primeira estimativa de valores, uma vez que os 

dados levantados exigiram algumas extrapolações, e, sobretudo, por não existir até 

o presente quaisquer estudos dessa natureza na área de interesse, optou-se por 

realizar uma avaliação de reservas tanto no aqüífero sedimentar como no aqüífero 

fraturado. O primeiro, como já dito, por se apresentar mais sensível aos impactos de 

exploração e comprometimento de qualidade no curto a médio prazo e o segundo 

pela importância estratégica quanto aos volumes de suas reservas. Assim, foram 

estabelecidos procedimentos de avaliação simplificados, levando-se em conta a 

disponibilidade e o alcance da informação obtida.  

Para o estabelecimento de um programa de gestão de águas subterrâneas é 

fundamental o conhecimento dos volumes armazenados e consequentemente dos 

valores disponíveis para uso (recursos explotáveis). Estes conceitos, embora 

pareçam óbvios, normalmente são bastante controvertidos, pois envolvem diversos 

fatores relacionados às finalidades de uso e a dificuldade na definição dos limites 

físicos que determinam a disponibilidade de um aqüífero. Dessa forma, antes da 

abordagem do contexto local, é importante o entendimento de alguns temas 

relacionados ao assunto que serão aplicados mais adiante. 

As reservas hídricas, de maneira geral, podem ser classificadas em reservas 

reguladoras ou renováveis, reservas permanentes ou seculares e reservas 

explotáveis ou a “safe yield” da escola americana. Além destas, a escola francesa 

considera uma quarta modalidade, denominada reserva total. É constituída pelo 

somatório das reservas permanentes com as reservas reguladoras, portanto, o 

volume total de água existente em um determinado aqüífero. 

Por reserva reguladora, entende-se “a quantidade de água livre armazenada 

pelo terreno aqüífero ao curso de uma recarga importante por alimentação natural. 

Elas são submetidas, assim, ao efeito do ritmo sazonal ou interanual das 

precipitações”. Ao passo que as reservas permanentes “constituem as águas 

acumuladas que não variam em função das precipitações anuais e permitem uma 

explotação mais importante, regularizada em períodos de vários anos” (Costa, op. 

cit.).  

Fetter (2001) define as reservas explotáveis ou “safe yield” como sendo 

aquelas representadas pela quantidade de água subterrânea que pode ser 
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explotada ou retirada de um aqüífero sob condições sustentáveis, tanto 

economicamente como legalmente, sem que ocorram prejuízos à sua qualidade 

natural ou gere efeitos indesejáveis ao meio ambiente. Estas reservas, mais 

apropriadamente denominadas de recursos explotáveis por relacionar volume a um 

valor natural, tem sido motivo de grandes debates uma vez que a definição de 

quanto explorar um aqüífero passa, necessariamente, pela consideração de diversos 

aspectos relacionados à hidrologia, economia, qualidade das águas, agricultura, 

aspectos legais, entre outros. 

Por outro lado, Sánchez (op. cit.) observa que ao se explotar a água que pode 

ser renovada, considerando um período de alguns anos, está se explotando os 

recursos. Quando, ao contrário, o volume de água utilizado é superior ao volume 

renovável esta explotação ocorre nas reservas de água subterrânea resultando no 

que o autor denomina de sobreexplotação (Figura 35).  

 

 

Explotação das reservas Explotação dos recursos 

Figura 35 – Comportamento dos níveis de água subterrânea em condições de 
sobreexplotação (adaptado de Sánchez, op. cit.) 

 

Tomando como referência estes conceitos, na seqüência são avaliadas as 

reservas hídricas subterrâneas da área de estudo, lembrando que os valores 

calculados possuem um significado também estimativo. 
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 11.1. Aqüífero Adamantina 

Para a avaliação do volume correspondente à reserva reguladora deste 

aqüífero, utilizou-se a metodologia que considera a variação do nível de água 

durante o ano hidrológico, a porosidade efetiva da Formação Adamantina e sua área 

de ocorrência. Levando-se em conta que a possibilidade de interferência entre os 

poços do município estudado e os sistemas implantados nos municípios vizinhos 

pode ser considerada insignificante, considerou-se para efeito desta análise apenas 

a área do município investigado, isto é, 104,5 Km². Dessa forma, de acordo com a 

relação (6), tem-se:  

 
a) Reserva reguladora 

 
Rr = A.Δh.ne  

 
Onde, 
 
A = área de ocorrência do aqüífero (L²) 

Δh = variação do nível de água (L) 

ne = porosidade efetiva 

 
A determinação da amplitude das flutuações sazonais dos níveis de água foi 

baseada em levantamento realizado pelo DAEE (op. cit.). Através deste estudo, 

verificou-se que a partir do ano de 1973 houve uma queda na amplitude dos níveis 

de água da região, ou seja, um decréscimo de quatro (4) para dois (2) metros, em 

média, nos anos seguintes. Esta tendência é confirmada através dos episódios 

históricos da pluviometria regional, pois ao se analisar os registros da área (Capítulo 

8), verifica-se que o período mais chuvoso da série considerada, incluindo os 

registros de Buritama, é o do ano de 1972, coincidindo, portanto, com este 

comportamento apontado pelo DAEE. Dessa forma, estima-se esta reserva através 

da relação abaixo:  

 
Rr = A.Δh.ne 

Rr = 104,5.106 m² x 2m x 10/100 

Rr = 20,9x106 m³ 
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Ao se comparar o valor obtido com o volume extraído anualmente do aqüífero 

sedimentar (80.390 m³), verifica-se que a taxa de utilização dessas águas representa 

uma parcela ainda pequena de sua reserva reguladora (em torno de 0,4%). Esta 

situação, aparentemente confortável, poderia levar a afirmar que o aqüífero possui 

uma elevada disponibilidade hídrica, entretanto a ausência de parâmetros 

hidrodinâmicos representativos da área, somado a pequena espessura saturada 

disponível, deixa dúvidas quanto à sustentação deste aparente equilíbrio no médio a 

longo prazo.  

 
b) Reserva permanente 

 

As estimativas relativas às reservas permanentes dos sedimentos Adamantina 

podem ser realizadas através da mesma relação. No entanto, como se tratam de 

reservas localizadas abaixo da posição mínima das flutuações sazonais, logo, na 

zona saturada abaixo da superfície potenciométrica, considera-se para efeito desta 

análise a espessura saturada média. Conforme já visto, no aqüífero sedimentar local 

este valor corresponde a 45 metros. Assim, esta reserva pode ser avaliada da 

seguinte forma: 

 
Rp = A.b.ne  

 
Onde, 

 
A = área de ocorrência do aqüífero (L²) 

b = espessura média saturada do aqüífero (L) 

ne = porosidade efetiva 

 
Portanto,  

 
Rp = A.b.ne  

Rp = 104,5.106 m² x  45m x 10/100 

Rp = 470 x 106 m³ 
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 11.2. Aqüífero Serra Geral 

 
Para a avaliação das reservas deste aqüífero, utilizou-se a mesma 

metodologia adotada para as estimativas na unidade sedimentar. Entretanto, nas 

análises realizadas foi utilizado o conceito de índice de fraturamento interconectado 

para representar os espaços disponíveis ao fluxo de água subterrânea. Este 

conceito, utilizado por Campos & Freitas (op. cit.) para rochas cristalinas, equivale à 

porosidade efetiva das rochas sedimentares. Como estes basaltos estão 

espacialmente posicionados abaixo dos sedimentos Adamantina, foi utilizada a 

mesma medida de área que se adotou para a avaliação das reservas sedimentares.  

O comportamento dos níveis mais superiores dentro dos basaltos, sujeitos às 

flutuações sazonais, é igual aos do Bauru sobrejacente (DAEE, 1976). Portanto, 

para as estimativas do aqüífero fraturado, adotou-se o mesmo valor utilizado para a 

avaliação da reserva temporária no aqüífero granular. Contudo, não foi possível a 

confirmação desta tendência “in loco”, em razão do reduzido número de poços que 

captam água exclusivamente nestas rochas, além da falta de tubulação auxiliar de 

medição de nível o que inviabilizaria esta monitoração.  

O percentual correspondente à porosidade efetiva destas rochas (Ifi), 

conforme discutido no capítulo de hidrogeologia, foi considerado 3%. Assim, as 

estimativas das reservas reguladora e permanente foram realizadas da seguinte 

forma:  

                  

a) Reserva reguladora 

 

Rr = A.Δh.Ifi  

 
Onde,  

 
A = área de ocorrência do aqüífero (L²) 

Δh = variação do nível de água (L) 

Ifi = Índice de fraturamento interconectado 

 
Rr = 104,5.106 m² x 2 m x 3/100  

6 Rr = 6,3 x 10 m³ 
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Para avaliação da reserva permanente foram levantados alguns dados 

regionais, pois não existe dentro da área de estudo nenhuma perfuração que tenha 

atravessado os basaltos. Assim, considerou-se como referência poços tubulares 

profundos que exploram o Aqüífero Guarani nas cidades vizinhas de São José do 

Rio Preto, Araçatuba, Birigui, Fernandópolis, Jales e Votuporanga, além de dados 

disponibilizados em mapas de isólitas da Formação Serra Geral e de contorno 

estrutural do topo da Formação Botucatu, elaborados por Batezelli (op. cit.). Dessa 

forma, foi estimada para estas mesmas rochas, na área de estudo, uma espessura 

média de 950 metros.  

Essa grande espessura dos basaltos levou, num primeiro momento, a uma 

tentativa de individualização do pacote, imaginando-se que pudesse haver uma 

correspondência das zonas fraturadas quando analisados os perfis dos poços 

profundos tomados como referência. Mais uma vez, chegou-se a conclusão de que 

este comportamento é bastante aleatório, não apresentando um comportamento que 

possibilitasse dividi-lo em trechos que possuíssem uma correspondência na 

densidade de vazios. Dessa forma, para a avaliação da reserva permanente, assim 

como mostrado no procedimento anterior, adotou-se o percentual de 3% para os 

espaços disponíveis à circulação de água: 

 
b) Reserva permanente  

 

Rp = A.b.Ifi 

 
Intervalo de 65 a 1.015 metros 

 
Rp = 104,5.106 m² x 950m x 3/100  

Rp = 2.978 x 106 m³ 

 
6 Estima-se, portanto, que o total de 2.978 x 10 m³ corresponda ao volume da 

reserva permanente do Aqüífero Serra Geral dentro do Município de Monções.     

 
Reservas explotáveis  

 

Conforme já visto, existem basicamente dois conceitos utilizados para a 

avaliação das reservas explotáveis (safe yield). Um que considera apenas uma 
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parcela das reservas reguladoras (1/3 a 2/3), ou, no máximo, um volume equivalente 

à mesma, e outro que inclui no volume explotável, além da quantidade equivalente à 

reserva reguladora, uma parcela da reserva permanente (Cetesb, op. cit.).  

Na avaliação realizada para a Bacia do Baixo Tiete (UGRHI 19), adotou-se 

como índice de aproveitamento para os Aqüíferos Serra Geral e Bauru, o 

correspondente a 20% e 25% das reservas reguladoras, respectivamente. A 

diferenciação destes valores, segundo relatório do Cetec (op. cit.), deve-se a fatores 

hidrogeológicos como o tipo de porosidade, as características hidráulicas dos 

aquíferos, além de técnicas convencionais utilizadas para a captação de águas 

subterrâneas. Portanto, ao se considerar como referência os mesmos parâmetros 

utilizados pelo referido documento, verifica-se, para a área de estudo, um baixo 

índice de utilização dessas águas. Esta relação de valores explotados com as 

respectivas reservas reguladoras equivale a aproximadamente 4,5% para o Aqüífero 

Serra Geral e em torno de 0,4% para o Aqüífero Adamantina.  

É importante ressaltar que os números determinados não devem ser 

considerados como parâmetros finais para efeito de planejamento, mas entendidos 

como valores inferidos dentro de um contexto estimativo da potencialidade local, 

servindo apenas como um referencial preliminar diante de cenários futuros mais 

exigentes. Para o desenvolvimento de um planejamento racional que vise o 

aproveitamento destes recursos de maneira sustentável, recomendam-se estudos 

mais criteriosos acerca da disponibilidade física destes aqüíferos. 
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12. Hidroquímica das águas subterrâneas 

      
           A investigação do pH das águas do Aqüífero Adamantina, nos sete pontos de 

captação amostrados, mostrou uma média de 7,33 e um mínimo de 6,80 (norte da 

área), onde se encontram as maiores cotas e proporcionalmente as maiores 

espessuras do pacote sedimentar (em torno de 90 metros). O maior valor observado 

neste aqüífero foi a leste do município (acima de 8,00 - P22), entretanto nas duas 

outras amostras analisadas (Aqüífero Serra Geral e captação mista), apenas nos 

basaltos o pH se mostrou acima deste patamar (P1 – 8,9). Dessa forma, na 

investigação química das sete amostras escolhidas, verificou-se a presença do íon 

carbonato (CO3²¯) em apenas um dos pontos analisados (P22). Ao passo que nas 

águas do Aqüífero Serra Geral (P1) e nas águas de captação mista (P34), a 

presença deste íon foi verificada apenas na primeira. 

          A condutividade elétrica média para o aqüífero sedimentar foi avaliada em 

258,20 µS/cm, com um mínimo de 163,40 µS/cm (P22 - leste) e um máximo de 

507,00 µS/cm na porção mais a norte do município (P49). Nos basaltos este 

parâmetro situa-se em torno de 182,00 µS/cm, caindo para 116,80  µS/cm quando 

há a mistura com as águas do aqüífero sobrejacente (P34).  

          As temperaturas médias verificadas no aqüífero sedimentar estão na casa dos 

26,84 ºC, com um mínimo de 24,80 ºC (P22) e um máximo de 28,30 ºC (P23), esta 

última na porção central do município. Já nos basaltos foi verificado um valor de 

26,80 ºC, o que corresponde praticamente ao mesmo valor médio verificado para o 

aqüífero sedimentar. Nas águas de mistura dos dois aqüíferos obteve-se 24,90 ºC. 

          Em relação às concentrações do íon bicarbonato (HCO3¯), dentro do Aqüífero 

Adamantina, obteve-se uma média de 60,65 mg/L para os sete pontos amostrados e 

um valor mínimo de 29,84 mg/L (P23 - norte), onde também foi registrada maior 

satisfação do usuário quanto às suas características de consumo. Por outro lado, no 

poço 49 foram encontradas as maiores concentrações de bicarbonato (99,02 mg/L) e 

magnésio (15,59 mg/L), assim como o maior valor de condutividade elétrica de todas 

as amostras analisadas (507,00 µS/cm) - Gráfico 8.  

           O valor médio obtido para a alcalinidade total (CaCO3) das águas do aqüífero 

sedimentar ficou em 49,72 mg/L e o mínimo registrado foi de 24,46 mg/L (P23 - parte 

central da área). O máximo valor verificado nesta unidade foi observado no poço 49 
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(81,17 mg/L), um pouco acima da média regional apontada pelo DAEE (1976) para o 

Grupo Bauru (74,90 mg/L). Os basaltos apresentaram uma concentração de 40,03 

mg/L (P1) e as águas de mistura dos dois aqüíferos mostraram o segundo menor 

valor entre os nove pontos amostrados (26,68 mg/L). Estas características 

hidroquímicas das águas subterrâneas de ocorrência local estão sintetizadas no 

Quadro 18. 

 
Quadro 18 – Alcalinidade das águas dos aqüíferos explorados (Aqüífero 

Adamantina, Aqüífero Serra Geral e Aqüífero Misto) 
            

Alcalinidade Alcalinidade HCO3¯ Temperatura Condutividade ²¯ pH Poço/Ensaio total – CaCO   3
(mg/L) 

parcial – CaCO3 CO3
(mg/L) (mg/L) (ºC) (µS/cm) 

Assent. 
 Carapina 

- - - - - - - (P47) - 
Aqüífero 

Adamantina 
Vicente  
Somilho 
(P22) - 41,14 8,89 50,19 8,89  >8,20 24,8 163,4 

Aqüífero 
Adamantina 

João 
Zocollaro 

(P49) - 81,17 nd 99,02 0 7,40 27,7 507 
Aqüífero 

Adamantina 
Celso de 

Oliveira (P19) 56,71 nd 69,18 0 7,40 27,5 196 - Aqüífero 
Adamantina 

Miguel 
Longhi (P8) - 

Aqüífero 
Adamantina 

43,36 nd  52,90 0 7,40 27,7 252 

Roberto A. 
Paula (P4) - 

Aqüífero 
Adamantina 

42,25 nd  51,54 0 6,80 25,5 231 

Eduardo 
Gatazo (48) - 

Aqüífero 
Adamantina 

58,94 nd  71,90 0 7,60 26,4 264 

Sabesp (P1) - 
Aqüífero 40,03 6,66 48,83 6,66  >8,20 26,8 182 

Serra Geral 
Vicente  
Somilho 
(P34) - 

Aqüífero 
Misto 

26,68 nd  32,55 0 7,40 24,9 116,8 

Aparecido 
Torres (P23) - 24,46 nd  29,84 0 7,40 28,3 194 Aqüífero 
Adamantina 

n
- = ensaio não realizado 

d = não determinado 
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         O tratamento estatístico dos resultados das análises dos cátions e ânions 

(Anexos 7 e 8)  das águas dos aqüíferos investigados mostrou os seguintes valores 

médios, máximos e mínimos.   

                     

Quadro 19 – Dados estatísticos dos cátions analisados (Aqüífero Adamantina – sete 
poços) 

 
Al (III) Cd (II) Cu (II) Fe total Mg (II) Mn (II) Ni (II) Pb (II) Zn (II) Cátions 
mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

Limites de  
detecção 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

(mg/L) 

Média 0,00 0,00 0,06 0,26 6,33 0,04 0,00 0,00 0,01 

Máximo 0,00 0,00 0,12 0,61 15,59 0,06 0,00 0,00 0,04 

Mínimo 0,00 0,00 0,00 0,00 3,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
Quadro 20 – Dados dos cátions analisados (Aqüífero Serra Geral – um poço) 
 

Al (III) Cd (II) Cu (II) Fe total Mg (II) Mn (II) Ni (II) Pb (II) Zn (II)Cátions 
mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

Limites de  
detecção 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
(mg/L) 

Valor 0,00 0,00 0,07 0,00 0,05 0,10 0,00 0,00 0,00 registrado 
 
 
Quadro 21 – Dados dos cátions analisados (Aqüífero Misto – um poço) 
 

Al (III) Cd (II) Cu (II) Fe total Mg (II) Mn (II) Ni (II) Pb (II) Zn (II)Cátions 
mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

Limites de  
detecção 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
(mg/L) 

Valor 0,00 0,00 0,00 0,28 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 registrado 
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Quadro 22 – Dados estatísticos dos ânions analisados (Aqüífero Adamantina – sete 
poços) 

 
- - - - - 2- 

Ânions F
mg/L 

Cl
mg/L 

NO2
mg/L 

Br
mg/L 

NO3
mg/L 

HPO4
mg/L 

SO4
2- 

mg/L 

Limites de  
detecção 0,002 0,013 0,006 0,001 0,026 0,01 0,002 
(mg/L) 

Média 0,069 4,634 0,000 0,000 21,093 0,143 0,051 
Máximo  0,195 21,070 0,000 0,000 44,000 0,730 0,410 
Mínimo 0,000 0,220 0,000 0,000 5,690 0,000 0,000 

 
 
Quadro 23 – Dados dos ânions analisados (Aqüífero Serra Geral – um poço) 
 

- - - - - 2- 
Ânions F

mg/L 
Cl

mg/L 
NO2
mg/L 

Br
mg/L 

NO3
mg/L 

HPO4
mg/L 

SO4
2- 

mg/L 

Limites de  
detecção 0,002 0,013 0,006 0,001 0,026 0,01 0,002 
(mg/L) 

Valor 0,000 0,171 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 registrado 
 
 
Quadro 24 – Dados dos ânions analisados (Aqüífero Misto – um poço) 
 

- - - - - 2- 
Ânions F

mg/L 
Cl

mg/L 
NO2
mg/L 

Br
mg/L 

NO3
mg/L 

HPO4
mg/L 

SO4
2- 

mg/L 

Limites de  
detecção 0,002 0,013 0,006 0,001 0,026 0,01 0,002 
(mg/L) 

Valor 0,150 0,105 0,000 0,000 0,179 0,000 0,000 registrado 

            

           Conforme observado no capítulo 3.1.2, foram utilizados nesta pesquisa 

valores médios de cátions e ânions, disponíveis em trabalhos que tratam da 

hidroquímica das águas dos aqüíferos da região estudada. Este artifício foi 

empregado para possibilitar um enquadramento às famílias de águas investigadas, 

pois este foi um dos objetivos iniciais desta pesquisa. Ainda que o procedimento 

utilizado confira a esta investigação uma conotação mais qualitativa que quantitativa, 

uma vez que uma parte importante dos elementos necessários a este propósito 

traduz um comportamento mais regional que a realidade local das águas 

subterrâneas pesquisadas, acredita-se que deve atender aos objetivos iniciais deste 

trabalho. Assim, para efeito de complementar o conteúdo das concentrações dos 

 



 129

elementos discriminados nos Quadros 19 ao 24, seguem os valores médios 

adotados para os elementos complementares: Aqüífero Adamantina – sódio (Na+): 

17,54 mg/L; potássio (K+ +): 2,40 mg/L; cálcio (Ca ²): 21,30 mg/L e Aqüífero Serra 

Geral – sódio (Na+): 20,66 mg/L; potássio (K+): 1,55 mg/L; cálcio (Ca+²): 17,90 mg/L. 

 

 12.1. Classificação das águas subterrâneas 
 
           A investigação das características químicas das águas pode ser auxiliada 

através de representações gráficas e de diagramas que facilitam as comparações 

entre os diferentes tipos de concentrações presentes nas amostras analisadas. Ou 

seja, por meio destes recursos ficam evidenciadas as relações entre os íons 

principais de cada variedade investigada. Assim, com base nesta ferramenta 

chegou-se a uma classificação para as águas subterrâneas locais, utilizando-se o 

Diagrama de Piper. Esta metodologia utiliza como variáveis três variedades 

catiônicas (Na+ + K+, Mg+2 +2 -2 -2e Ca ) e três aniônicas (HCO  + CO , SO3¯ 3 4  e Cl¯). 

Através da plotagem dos pontos em coordenadas trilineares é possível definir os 

caracteres químicos essenciais das águas. 

           Esta tentativa de classificação das águas subterrâneas locais oriundas dos 

aqüíferos sedimentar, fraturado e da mistura deles pode ser vista através do Gráfico 

7. Através deste diagrama, verifica-se que todas as águas pertencentes ao Aqüífero 

Adamantina foram enquadradas como Bicarbonatadas Cálcicas ou Magnesianas 

(sete poços) e aquelas coletadas em poços que captam no Aqüífero Serra Geral (um 

poço) e em condição mista (um poço) aparecem classificadas como Bicarbonatadas 

Sódicas, porém em situação quase limite à classificação anterior. Em adição a isso, 

há o predomínio de duas famílias de águas na região de ocorrência da Formação 

Adamantina: as Bicarbonatadas Cálcicas ou Magnesianas e as Bicarbonatadas 

Sódicas (Campos, 1987). A primeira, no entanto, segundo o autor, com maior 

densidade de pontos dentro do diagrama. 

           A dúvida que reside no procedimento utilizado é, principalmente, em relação 

às reais concentrações de cálcio e sódio presentes na área de estudo, uma vez que 

não se dispõe destas informações. Pois, uma pequena redução nos teores dos 

parâmetros adotados pode modificar a posição dos pontos que se encontram em 

situação limítrofe, assim como, eventualmente, pode alterar a disposição da maior 

concentração de amostras, localizadas na faixa das Bicarbonatadas Cálcicas, em 
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razão de uma mudança mais significativa nos teores destes elementos. Segundo 

estudo desenvolvido pelo DAEE (op. cit.), o comportamento do cálcio dentro do 

Bauru possui uma relação com sua espessura sedimentar, apresentando maiores 

concentrações nas partes mais altas e espessas e uma tendência de redução nas 

baixadas, onde se apresenta menos dissolvidos.    

            

Gráfico 7 – Classificação das famílias de águas subterrâneas de ocorrência local 
(Aqüíferos Adamantina, Serra Geral e Misto) 
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Gráfico 8 – Águas subterrâneas locais e risco de salinização (Aqüíferos 
Adamantina, Serra Geral e Misto) 
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anteriormente e ratificadas no capítulo seguinte são aqui confirmadas pelas altas 

concentrações de nitratos (NO -
3 ) encontradas nos poços analisados. Das unidades 

investigadas, que exploram o aqüífero sedimentar, 75% delas estão com teores 

acima do permitido (10mg/L – Portaria 518/2004). A ausência de elementos de 

proteção nestas captações, somado a localizações inapropriadas, potencializa o 

atual quadro de risco em que se encontram estes sistemas (Anexo 8 e Quadro 22). 

Este panorama, no entanto, não foi verificado nos poços que exploram o Aquífero 

Serra Geral e Aquífero Misto. 
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13. Projetos de poços tubulares profundos 

 
Nos sistemas de captação existentes na área de estudo há o predomínio de 

um “projeto padrão” voltado à realidade financeira do usuário local, onde a 

simplificação construtiva destas estruturas nem sempre se apresenta como a 

alternativa tecnicamente mais adequada à exploração das águas subterrâneas. 

Neste sentido, o presente capítulo discute alguns aspectos relacionados à 

concepção destas captações e situações mais favoráveis do ponto de vista de 

locação, tendo como objetivo orientar futuros projetos de perfuração, tanto no 

aqüífero sedimentar como no fraturado. Traz, ainda, um comparativo simplificado de 

custos entre os dois casos que mostra não ser impraticável a inserção de alguns 

itens de segurança que, comprovadamente, trarão vários benefícios ao sistema e ao 

meio como um todo.  

Esta realidade não se trata de algo restrito à área estudada, mas de uma 

tendência regional que se vale da relativa estabilidade proporcionada pelas unidades 

superiores dos sedimentos Bauru e de uma adequação de preços voltados ao poder 

aquisitivo do consumidor final que, em sua maioria, é formado por pequenos 

proprietários rurais, microempresas e pequenas prefeituras. Além disso, a crescente 

“indústria da perfuração” contribui negativamente para este quadro à medida que a 

disputa pela venda de serviços induz a simplificação dos projetos, proporcionando 

uma facilitação à construção destes sistemas.  

A supressão dos chamados itens de segurança reduz dificuldades técnicas e 

operacionais importantes, como, por exemplo, os diâmetros das perfurações, 

resultando na inclusão de empresas nem sempre capacitadas à execução dessas 

obras e, consequentemente, no aumento (neste caso não benéfico) do número de 

perfuradores. É óbvio que o consumidor final ganharia se os mecanismos de 

fiscalização acompanhassem essa tendência de crescimento da “indústria do poço”, 

pois o aumento da oferta traz naturalmente a redução dos preços, o que é saudável, 

mas não necessariamente o aumento da qualidade final. 
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 13.1. Projetos no Aqüífero Adamantina 
 
 

Este projeto, com todas as exigências técnicas necessárias, apresenta relativa 

facilidade de execução tendo em vista a pequena espessura média dos sedimentos 

Adamantina (65 metros), os pequenos diâmetros de perfuração envolvidos e uma 

demanda local ainda discreta. 

Conforme já discutido, os melhores resultados estarão associados as maiores 

espessuras e as porções mais limpas destes sedimentos, o que pode ser verificado 

pela sugestão de zoneamento mostrada no mapa hidrogeológico da área (Anexo 

14). Para contextos litológicos similares e espessuras saturadas equivalentes, o 

incremento de vazão deve ser creditado à boa técnica de construção, daí a 

preocupação em oferecer elementos de projeto que minimizem os inevitáveis 

prejuízos aos sistemas, decorrentes das perdas de cargas construtivas. É óbvio que 

a grande maioria dos poços existentes na área, que captam apenas no aqüífero 

sedimentar, não convive com esta realidade, pois dispensa o uso de revestimentos 

no seu intervalo de ocorrência, assunto discutido no Capítulo 9.1.1.2. A contrapartida 

desta situação são as limitações das vazões praticadas, uma vez que elevadas 

velocidades de extração provocarão o assoreamento de fundo e o desgaste 

prematuro dos equipamentos de bombeamento. Ou seja, por um lado há um ganho 

de eficiência hidráulica, que se reflete na otimização das vazões, à medida que não 

há barreiras artificiais entre a zona produtora e o equipamento de bombeamento e, 

por outro, há a restrição imposta pelos custos adicionais decorrentes da redução da 

vida útil das bombas submersíveis. 

Considerando as limitações naturais do aqüífero em questão, como a pequena 

espessura saturada e os baixos valores de condutividade hidráulica (K) e 

transmissividade (T), é razoável supor que nesta unidade não se justificariam 

projetos com câmaras de bombeamento acima de quatro (4) polegadas, pois este 

diâmetro comporta com folga a capacidade de produção destes sedimentos. Dessa 

forma, sugerem-se duas situações distintas: projetos onde se dispensariam a 

proteção do perfil sedimentar através da instalação de coluna de revestimento e pré-

filtro (para vazões de até 3 m³/h) e projetos que incluiriam esta composição para 

valores acima desta faixa. Essa tentativa de padronização, na prática, tem se 

mostrado quase que uma tendência geral, havendo, naturalmente, situações em que 
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esta margem pode implicar valores um pouco mais acima como abaixo dos 3 m³/h. 

Este comportamento é determinado pelo grau de consistência da zona explorada, 

relacionando-se a trechos mais siltosos e cimentados dentro do pacote sedimentar. 

Portanto, o primeiro caso poderia ser tecnicamente sugerido desde que 

atendidos os requisitos de extração e inseridos alguns itens de segurança que 

propiciassem maior proteção ao sistema como um todo. Ou seja, no lugar de 

simplesmente se perfurar com um diâmetro médio de 10 a 12 polegadas para 

instalação de um revestimento de seis (6) ou oito (8) polegadas que possua uma 

dupla função, a sanitária e a de proteção mecânica das paredes, sugere-se um 

projeto que comporte dois revestimentos e que tenha dupla função. A de proteção 

sanitária, prevista na norma ABNT NBR-12212 e a de sustentação dos horizontes 

mais inconsistentes (via de regra até os 20 metros). O resultado seria a manutenção 

da eficiência hidráulica, decorrente da ausência da composição (revestimento + pré-

filtro) e um ganho na proteção do sistema como um todo. Neste caso, a escolha do 

fluido de perfuração não é um fator determinante ao sucesso do projeto, pois as 

colmatações provocadas por um fluido à base de bentonita podem ser eliminadas 

com relativa facilidade no decorrer do desenvolvimento do poço, barateando o preço 

final. Este quadro comparativo pode ser mais bem visualizado através da Figura 36.  
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A diferença de preços entre os dois sistemas foi avaliada em 

aproximadamente 20%, residindo basicamente nos custos do revestimento de 

proteção sanitária, na instalação de tubulação auxiliar de medição de nível (1/2”) e 

no aumento do diâmetro de perfuração para sua instalação. Considerando os 

benefícios proporcionados pelo novo projeto, para o usuário que investe, em média, 

R$100,00/metro (novembro/2005) em um poço tubular de aproximadamente 65 

metros, atribui-se à prática atual uma questão que só se explica pela desinformação.    

Em relação ao segundo caso, onde se considera importante a instalação de 

um revestimento complementar, garantindo-se com isso a proteção do sistema 

contra o arraste das frações arenosas, sugere-se a manutenção do projeto anterior e 

a adição de um revestimento em diâmetro de quatro (4) polegadas. Esta coluna de 

revestimento, composta de tubos, filtros e pré-filtro, ficará apoiada no substrato 

basáltico permitindo futuro aprofundamento do poço. Obviamente, caso haja uma 

perspectiva de aumento expressivo da demanda, o que será buscado nos basaltos, 

é necessário se antecipar ao fato, projetando-se inicialmente um sistema que 

permita a extração de volumes mais expressivos, no caso em seis (6) ou oito (8) 

polegadas, sob pena de se inviabilizar futuras decisões de aprofundamento uma vez 

que o revestimento instalado não poderá ser posteriormente retirado. Neste caso, a 

escolha do fluido de perfuração é primordial, pois terá forte influência nos resultados 

finais como a capacidade específica do sistema, definida pelo quociente da vazão 

extraída sobre o rebaixamento correspondente (L³/h/L). Recomendam-se fluidos com 

características reológicas favoráveis, ou seja, compostos por uma mistura de 

polímeros sintéticos como carboximetilcelulose (CMC) e água, por vezes contendo 

pequena percentagem de bentonita. Este padrão de fluido reduz as perdas de 

cargas inerentes a este tipo de projeto, pois seu baixo peso específico gera pouco 

filtrado (fração fina que entra na formação), facilitando o desenvolvimento do sistema 

após a instalação da coluna de revestimento. 

A diferença de custo, entre o sistema implantado e o sugerido, deve ficar entre 

30 e 40%, tomando por base o mesmo raciocínio utilizado para o sistema sem o 

revestimento complementar. O aumento de preços deve-se aos custos do 

revestimento (tubos, filtros e pré-filtro), tubulação de proteção sanitária, fluido de 

perfuração (CMC), diâmetros de perfuração e tubulação auxiliar de medição de nível. 

A realização da perfilagem geofísica não é aqui considerada como um item 

imprescindível, tendo em vista as particularidades locais deste aqüífero, onde as 

 



 137

pequenas espessuras saturadas, somadas a relativa homogeneidade litológica, 

limitam as opções de posicionamento das secções filtrantes. Obviamente, trata-se 

de uma ferramenta fundamental para a grande maioria dos projetos executados em 

formações sedimentares, entretanto possui um custo que deve ser considerado e 

avaliado conforme as peculiaridades de cada caso. Esta diferença na proposta 

construtiva deve ser compensada ao longo do tempo, pois prolonga a vida útil do 

sistema de bombeamento, diminui as intervenções de manutenção decorrentes de 

limpezas periódicas de fundo, além do benefício auferido pela retirada de maiores 

vazões sem as implicações negativas da presença de sólidos dentro do sistema.     

 

 13.2. Projetos mistos 

A linha técnica sugerida para este tipo de projeto deve obedecer aos mesmos 

critérios estabelecidos para o capítulo anterior. Entretanto, a decisão de se 

aproveitar a água disponível nos dois aquíferos dependerá basicamente das 

demandas envolvidas. Isto implica em dizer que para demandas superiores a 10 

m³/h, em áreas de boa espessura do Bauru (em torno de 65 metros), 

necessariamente a captação deverá contar com água do Aqüífero Serra Geral, uma 

vez que a máxima vazão levantada para os sedimentos locais situa-se em torno de 7 

m³/h. Esta contribuição poderá ser ignorada ou não, caso o resultado conseguido no 

aqüífero fraturado seja expressivo ou considerado satisfatório.  

Os projetos existentes na área, que captam água nos dois aquíferos, a 

exemplo do caso anterior, são bastante singelos. Dispensam, além do tubo de 

proteção sanitária e laje de proteção em desacordo com o previsto no Artigo 24 (§ 

2º.) do Decreto Estadual no. 32.955 (07/02/91), o uso de revestimento na porção 

sedimentar, expondo os sistemas às mesmas implicações já discutidas.  

Portanto, sugere-se aqui a mesma linha adotada para o perfil sedimentar 

lembrando que a decisão de revesti-lo com tubos, filtros e pré-filtro só se justifica 

diante de um quadro negativo nos basaltos e de um cenário que justifique este 

investimento nos sedimentos (Figura 37). Possuindo, os sedimentos, pequena ou 

nenhuma contribuição dentro do contexto, sugere-se a aplicação de um 

revestimento composto apenas por tubos lisos e envolvido por pasta de cimento, 

apoiando-o sobre o substrato basáltico. Isto garantirá a proteção da água captada a 

maiores profundidades (basaltos) contra eventuais eventos localizados de 
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contaminação superficial, além é claro da garantia do não arraste de sólidos 

oriundos do perfil sedimentar (Figura 38). Infelizmente a maioria dos sistemas locais 

que possuem estas características naturais, não dispõe de revestimento isolando os 

sedimentos “improdutivos”. É importante mais uma vez lembrar que a definição dos 

diâmetros de revestimento estará relacionada às vazões finais.  

Por outro lado, as características físicas dos sedimentos locais têm 

possibilitado a realização de aprofundamentos nos basaltos sem a prévia 

necessidade de se revestir o perfil sedimentar. Isto possibilita uma economia nos 

custos finais à medida que se define previamente o que se deseja explorar. Em 

situações de perfis inconsolidados, como é o caso dos sedimentos terciários das 

Bacias de São Paulo e de Taubaté, isto não seria possível, havendo a necessidade 

de se realizar serviços adicionais, a exemplo das perfilagens geofísicas, para se 

avaliar a potencialidade do aqüífero sedimentar e, consequentemente, minimizar os 

riscos financeiros envolvidos. 
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 13.3. Projetos no Aqüífero Serra Geral 
 

Para situações nas quais os sedimentos Bauru já tenham sido erodidos 

(porção noroeste da área) havendo pequena cobertura de solo e alteração de rocha 

(até dois metros, por exemplo), a tubulação de proteção sanitária seria substituída 

pelo revestimento principal. Entretanto, o furo que alojará este revestimento deve 

possuir um diâmetro suficientemente grande para promover um isolamento seguro 

desta região, sugerindo-se aqui uma profundidade de pelo menos 18 metros. Outro 

item importante, dentro deste contexto, é o correto ancoramento desta tubulação em 

um horizonte de rocha que não apresente alteração, o que traz um pouco de 

dificuldade para as perfuratrizes convencionais em função do pouco peso da 

composição até estas profundidades, dificuldade não encontrada pelas modernas 

sondas rotopneumáticas, hoje bastante difundidas.  

É importante registrar que na prática o que se observa é a preocupação com a 

dificuldade construtiva. Isto é, ao invés de se buscar uma maior proteção ao sistema, 

através da perfuração em diâmetros e a profundidades compatíveis, opta-se pela 

facilidade operacional e barateamento dos preços finais, encurtando ao máximo as 

profundidades e diâmetros necessários para se assegurar ou minimizar os riscos de 

exposição do sistema implantado. Normalmente, aplicam-se no máximo seis (6) 

metros de revestimento superficial, alojando-o em furos com diâmetros 

incompatíveis à segura proteção do sistema, considerando que as normas 

construtivas prevêem como espaço anular adequado à cimentação no mínimo 75 

mm. Esta medida tem por finalidade preservar a qualidade das águas subterrâneas, 

protegendo-as contra contaminantes e infiltrações oriundas da superfície.     

Normalmente a despreocupação com o adequado posicionamento do 

revestimento em rocha sã, aliada a cimentações mal feitas, são os maiores 

responsáveis pela contaminação superficial destes poços. Sugere-se para a área de 

interesse e região que este espaço anular não seja inferior ao recomendado pela 

norma NBR 12212 (75 mm) e que o diâmetro dos últimos centímetros do furo, que 

alojará o revestimento, seja reduzido o suficiente para favorecer um encaixe 

adequado e assim conferir maior estanqueidade ao conjunto. Este pequeno cuidado 

proporciona um duplo benefício ao sistema, pois além de centralizar a estrutura de 

captação, evitando com isso problemas de instalação de bombas e acessórios, 

confere maior estanqueidade e estabilidade ao conjunto. 
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Os diâmetros previstos para a perfuração e revestimento, a exemplo dos 

outros projetos, deverão ser compatíveis com as demandas envolvidas. Neste caso 

as diferenças de custos finais com os atuais sistemas implantados serão pequenas, 

pois na prática o reflexo financeiro das alterações sugeridas corresponde a alguns 

metros de revestimento do tipo liso e o custo da cimentação adicional. É obvio que 

quanto maior o diâmetro projetado para a captação maior será o custo construtivo, 

pois as dificuldades operacionais tendem a acompanhar este crescimento. 

Entretanto, as atuais demandas locais, aliadas as capacidades produtivas dos 

aqüíferos explorados, têm mostrado que sistemas construídos com câmaras de 

bombeamento de oito (8) polegadas podem ser considerados como limites para a 

área. A Figura 39 ilustra uma sugestão de projeto para captação no aqüífero 

fraturado quando não ocorrem os sedimentos Adamantina.   
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14. Mapas simplificados  

 14.1. Geológico, topográfico e localização de poços 

Para a confecção do mapa geológico simplificado, na escala 1:50.000 (Anexo 

13), foi realizado um levantamento preliminar de campo que consistiu no 

reconhecimento das variedades litológicas presentes na área e sua correlação com 

as informações do cadastro local de poços (Anexo 2). Posteriormente, executou-se 

um caminhamento sobre o contato geológico da Formação Adamantina com a 

Formação Serra Geral, onde, com o auxílio do GPS, foram coletados dados de 

coordenadas e altitudes objetivando o georreferenciamento e delineação deste 

traçado. 

Utilizou-se, como base de escala, a Planta Topográfica de Gastão Vidigal (SF-

22-D-IV-4 – Escala 1:50.000) e como referência para avaliação dos tipos litológicos o 

mapa apresentado no Capítulo 6.6.2 (Mapa Geológico Regional do Estado de São 

Paulo, Escala 1:250.000, convênio DAEE/UNESP/1984 - modificado de Cetec, op. 

cit.).  

Em razão da limitação natural da escala do mapa regional, quando comparada 

à utilizada neste estudo, algumas alterações foram propostas e realizadas no mapa 

local, como a inclusão dos basaltos da Formação Serra Geral e a “supressão” dos 

arenitos Santo Anastácio, além da inserção de outros temas viabilizados pelos 

recursos disponíveis no software ArcView GIS 3.3. Estes recursos permitem que 

sejam habilitadas ou desabilitadas as várias feições e referências introduzidas, 

conforme a necessidade do usuário. Para ilustrar o procedimento adotado, foram 

selecionados os seguintes temas: mapa geológico (Figura 40), mapa topográfico 

(Figura 41) e poços georreferenciados (Figura 42).  
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Legenda 

 Formação Adamantina – Arenitos finos a muito finos, com 
teor de matriz variável, lamitos e siltitos, cor creme e 
vermelha.  

Estradas 

Formação Serra Geral – Basaltos toleíticos em derrames 
tabulares, superpostos com arenitos intertrapianos.

 

Perímetro urbano

 Grade de coordenadas em UTM

Drenagens 

N

1000 0 10002000 Meters

7684000 

586000 
7684000 

602000 

7699000

602000 
7699000  

586000 

Ribeirão Mato Grosso 

Ribeirão Ponte Nova 

SP 461

Monções 

Córrego do Saltinho

Figura 40 – Mapa geológico simplificado do Município de Monções (rede de 
drenagens, vias de acesso e grade de coordenadas em UTM). 
Elaborado por R. M. Luiz 

 



 146

Coordenadas.shp

Polig.shp
0

Topografia.shp
360 - 390
391 - 410
411 - 430
431 - 450
451 - 490

Legenda

N

2000 0 2000 4000 Meters

76840007684000 

7699000 

586000 602000 

602000 
7699000 

586000 

 
Figura 41 – Mapa topográfico do Município de Monções (ilustrado através do 

recurso da graduação de cores - vermelho monocromático). 
Elaborado por R. M. Luiz 
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Figura 42 – Mapa de localização dos poços tubulares profundos (sistemas público e 

privado). Elaborado por R. M. Luiz  
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14.2. Hidrogeológico  

Este mapa foi gerado a partir das informações do mapa geológico (Anexo 14), 

do mapa de contorno estrutural (topo dos basaltos) e mapa de isópacas dos 

sedimentos Adamantina (Figura 17), através da inclusão de temas relacionados à 

hidrogeologia da área. Seguindo o mesmo procedimento adotado por Souza (op. 

cit.), foi empregada uma simbologia similar à utilizada para o Aqüífero Guarani 

(transfronteiriço) que permite visualizar as zonas aqüíferas conforme seu grau de 

potencialidade, ou seja, zonas de baixa, média e alta potencialidade, cuja 

diferenciação é ilustrada através de um sistema hachuras. Diferentemente do 

trabalho citado, onde o zoneamento adotado sugere mudança de formação 

geológica, aqui reflete, basicamente, diferenças de espessuras dentro de uma 

mesma unidade litoestratigráfica, resultando em intervalos mais ou menos favoráveis 

em termos de produção, além, é claro, da mudança de litologia que também 

produzirá resultados diferenciados. A preocupação em delimitar pequenas variações 

de vazões, dentro de um mesmo pacote sedimentar, deve-se aos baixos volumes 

requeridos, onde na maioria das vezes o acréscimo de 1 m³/h pode solucionar 

demandas locais a custos mais acessíveis.     

O critério aqui adotado para diferenciação das zonas potenciais é único para 

as unidades aqüíferas de interesse (Adamantina e Serra Geral). Apesar de os 

basaltos da Formação Serra Geral ocuparem uma faixa desprezível em superfície, 

foi individualizado apenas um tema para estas zonas representando os respectivos 

aqüíferos. Entretanto, para projetos que requeiram vazões acima de 30 m³/h, é 

importante considerar as peculiaridades discutidas no Capítulo 9.1 (Gráfico 4).  

Para os intervalos de baixa potencialidade, utilizou-se como parâmetro vazões 

de até 3m³/h (representados por linhas horizontais), para os de média potencialidade 

é considerada a faixa de 3 - 7m³/h (representados por linhas inclinadas) e acima de 

7 m³/h estão as áreas classificadas como sendo de alta produtividade 

(representadas por linhas verticais), presentes apenas no aqüífero fraturado. 

No aqüífero sedimentar, a ocorrência da faixa de vazão de até 3m³/h mostra 

uma correlação com espessuras inferiores a 60 metros, o que de certa forma 

confirma a tendência de perda de vazão com a redução da espessura saturada, 

sugerindo, também, que o pacote analisado, talvez em razão da pequena extensão 

estudada, apresente boa regularidade litológica. Logo, a faixa intermediária (3-

 



 149

7m³/h) possui uma correlação com espessuras superiores a 60 metros, de maneira 

que quaisquer incrementos de vazão a partir deste intervalo sugerem uma 

contribuição do aqüífero subjacente (Serra Geral). 
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Figura 43 – Mapa hidrogeológico simplificado, poços cadastrados e grade de 
coordenadas (delimitação das zonas produtoras). Elaborado por 
R. M. Luiz 
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 14.3. Fontes potenciais de poluição  

Conforme discutido no Capítulo 7.1, foram identificados dentro do Município 

de Monções alguns pontos que podem estar contribuindo negativamente para a 

qualidade final das águas subterrâneas e que, portanto, dentro de um contexto de 

investigação integrada não poderiam ficar apenas como uma citação, mas 

espacialmente localizados de forma a facilitar futuras decisões de planejamento 

(Figura 44). 
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Figura 44 – Mapa de localização das fontes potenciais de poluição. Elaborado por 

R. M. Luiz 
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15. Conclusões e recomendações 

 
             As dificuldades encontradas na obtenção de informações que atendessem 

aos objetivos iniciais deste trabalho limitaram um pouco as metas pré-estabelecidas, 

pois além da carência de dados voltados ao propósito inicial da pesquisa, há nas 

informações resgatadas algumas distorções decorrentes dos inevitáveis ajustes 

baseados em fontes oficiais. Entretanto, esta realidade, no todo nem tão ruim, 

estimulou a busca por outras informações e interpretações que foram importantes 

para melhorar o nível de conhecimento que se tinha até então. Ressalta-se, contudo, 

que este quadro reflete o que acontece na maior parte do Estado de São Paulo, 

onde a insuficiência de postos de medição, dados desatualizados e inconsistentes, 

cadastros incompletos de poços, entre outros, impossibilitam uma caracterização 

mais aproximada dos volumes explotados a partir dos aqüíferos correspondentes 

(Cetec, op. cit.). 

             As investigações realizadas com o intuito de se avaliar os índices 

pluviométricos da Micro-região de Monções mostraram valores de precipitação um 

pouco acima da média adotada para o contexto regional. Isto é, médias superiores a 

1300 mm/ano, quando os dados utilizados pelo Cetec (op.cit.) para as análises de 

disponibilidade hídrica da UGRHI 19 situam-se em torno dos 1215 mm/ano (Sistema 

Aqüífero Bauru). Entretanto, a simulação dos valores de disponibilidade potencial 

baseada neste último patamar de precipitação mostra que as atuais taxas de 

utilização das reservas reguladoras representam um valor ainda discreto quando se 

consideram os volumes atualmente extraídos em ambos os aqüíferos. Isto sugere 

que esta diferença só se tornaria eventualmente importante diante de um cenário 

futuro de superexplotação (overexploited), onde os sistemas implantados extraíssem 

destas reservas valores superiores aos recomendados por estudos mais criteriosos.     

             Através dos dados levantados na área, verifica-se ainda um baixo nível de 

utilização do recurso hídrico subterrâneo. Isto ocorre tanto no Aqüífero Serra Geral 

como no Aqüífero Adamantina, equivalendo a 4,5% e 0,4% de suas respectivas 

reservas reguladoras. Portanto, um número bastante confortável em termos de 

potencial explotável, uma vez que o recomendável para estas duas unidades na 

UGRHI 19, segundo a fonte citada, seriam percentuais da ordem de 20 e 25%, 

respectivamente. Entretanto, o uso desta disponibilidade potencial como um 
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parâmetro de gestão requer cuidados adicionais, pois reúne alguns elementos de 

incerteza, como, por exemplo, a ausência de parâmetros hidrodinâmicos 

representativos, obtidos via teste de vazão (específicos da área), e a pequena 

espessura saturada disponível dos sedimentos Adamantina, entre outros. Isto é, as 

desfavoráveis condições hidráulicas e hidrogeológicas do aqüífero sedimentar, como 

baixos valores de porosidade efetiva, condutividade hidráulica e transmissividade, 

somados às limitações de sua espessura saturada, sugerem que a definição de um 

regime exploratório compatível a real capacidade do sistema requer uma avaliação 

técnica mais criteriosa. Esta avaliação deverá estar baseada em dados de testes de 

vazão e de aqüífero, os quais subsidiarão a definição das condições ideais de 

operação dentro de um futuro programa de gestão dessas águas. Ressalta-se, 

contudo, que estas características desfavoráveis apresentadas pelo aqüífero 

sedimentar parecem ser corroboradas na análise de porosidade efetiva realizada no 

Capítulo 10, onde através da simulação de valores de escoamento básico e reserva 

reguladora, apresenta-se como valor mais apropriado à representação desta 

grandeza característica um percentual quase limite para os padrões do Sistema 

Aqüífero Bauru, isto é, 6%, em vez dos 10% utilizado neste trabalho.    

             Os cadastros de poços tubulares profundos e fontes potenciais de poluição, 

antes não disponíveis, servirão como ponto um de partida para futuros trabalhos 

dentro do contexto local. Mostraram que o modelo de construção dos sistemas de 

captação do município e região requer uma mudança de conceito, uma vez que 

carece de melhorias técnicas urgentes não atendendo as especificações previstas 

nas normas da ABNT, o que, na prática, representa riscos a manutenção da 

qualidade dos mananciais subterrâneos. Este quadro reflete as deficiências de 

nossos instrumentos de fiscalização e controle que acabam por facilitar a inclusão de 

centenas de perfuradoras nem sempre capacitadas a executar projetos de captação 

de água subterrânea dentro do prescreve a boa técnica. Atribuem-se, contudo, esta 

prática, à concorrência desleal motivada pelo grande número de companhias que 

hoje atuam no mercado, aqui denominada de “indústria do poço”. No entanto, 

conforme visto em capítulos precedentes, esta política da “necessidade de 

simplificar pela impossibilidade de pagar” nem sempre possui uma sustentação em 

bases financeiras, pois reúne conceitos contraditórios à medida que o que se busca, 

na maioria das vezes, são adequações de projetos voltados a limitações 

operacionais dos equipamentos de perfuração disponíveis. Isto traz como 
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conseqüência, o barateamento dos preços finais, a facilidade construtiva e a venda 

fácil.  

             Nota-se, contudo, que é possível a prática de projetos mais seguros a custos 

ligeiramente maiores, como discutido no Capítulo 13, onde os benefícios auferidos 

pelos usuários virão ao longo do tempo, através de economias nas manutenções 

preventivas, nos equipamentos de bombeamento e na própria longevidade dos 

sistemas. Portanto, esta análise sugere que o modelo de captação vigente atende 

mais os interesses dos perfuradores que propriamente aos dos usuários. Por outro 

lado expõe o perfurador às sanções dos órgãos fiscalizadores à medida que a 

prática ou conduta inadequada pode resultar em pesadas multas e até no 

encerramento de suas atividades. Logo, atribui-se a prática atual a razões que só se 

explicam pela desinformação ou por uma forma equivocada de inserção destas 

empresas no importante mercado de perfuração.    

             O quadro ambiental, dentro do município e região, estará gradativamente 

comprometido na medida em que, da mesma forma, nossos instrumentos de 

fiscalização e controle não conseguirem acompanhar a crescente implantação de 

atividades relacionadas ao processamento de produtos orgânicos como laticínios, 

abatedouros de aves, curtumes, destilarias de álcool, entre outros. Apesar de a área 

do município estudado ainda não dispor de nenhuma destas atividades, está 

exposta aos riscos delas decorrentes, pois ao seu redor existem várias empresas 

que exploram estes segmentos. Espera-se, no entanto, por razões ligadas a 

reduções progressivas das reservas mundiais de petróleo, além é claro, do maior 

impacto que este combustível proporciona ao meio quando comparado a outras 

fontes de energias mais limpas, um aumento expressivo da indústria sucro-alcooleira 

nesta região. Este quadro traz alguns desdobramentos positivos para a economia 

regional, baseada principalmente na atividade agro-pecuária, porém requer uma 

atenção redobrada por parte dos órgãos de fiscalização uma vez que o subproduto 

deste processo industrial, se não bem gerido, oferece riscos ao equilíbrio das águas 

superficiais. Por outro lado, a substituição de culturas tradicionais pela monocultura 

da cana propicia à fisiografia regional a aceleração dos processos de degradação 

física dos solos, quando a boa prática agronômica recomenda a rotatividade de 

culturas como um meio de retardar este processo.  

             Adicionalmente, é importante destacar que a forma de deposição dos 

resíduos domiciliares do município está totalmente inadequada, pois como diz o 
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famoso ditado popular: “esconde a sujeira debaixo do tapete”. Isto é, utiliza-se de 

uma modalidade de descarte que compromete as águas subterrâneas à medida que 

favorece a percolação do chorume através das zonas não saturada e saturada. 

Sugere-se, portanto, uma mudança nesta concepção através da desativação do 

atual aterro sanitário, do tipo em valas e sem impermeabilização, e da implantação 

de uma prática mais segura que deve obedecer a diretrizes aprovadas pela Cetesb. 

Quanto às condições das águas superficiais próximas a cabeceira do Córrego 

Saltinho, que recebe a descarga do sistema de tratamento de esgotos do município, 

recomenda-se uma investigação periódica de sua qualidade uma vez que há 

dúvidas quanto ao equilíbrio natural deste curso d'água nas imediações da lagoa de 

tratamento. Da mesma forma, apesar do pequeno número de postos de 

combustíveis cadastrados na área (dois), alerta-se para a importância de se 

monitorar estas fontes potenciais de poluição/contaminação, uma vez que a principal 

unidade (zona urbana) foi implantada já na década de 60. 

             Para os sistemas de captação de água subterrânea atualmente desativados 

(improdutivos ou abandonados) e aos que venham a ser, recomenda-se o 

tamponamento dentro das especificações previstas na norma ABNT NBR (12244, 

2006). Entretanto, para aquelas captações em operação que apresentarem riscos 

imediatos, como boca da tubulação edutora junto ao nível do solo e sistemas 

instalados em condições inadequadas, como, por exemplo, próximos a fossas 

sépticas e currais ou dentro de plantações que fazem uso de agroquímicos, entre 

outros, recomenda-se as seguintes providências: primeiro caso - aumento do 

revestimento edutor a uma altura mínima de 0,40 metros do solo e realização 

periódica de análises de potabilidade (físico-química e bacteriológica). Para as 

demais situações, sugere-se a realização de análises de potabilidade para 

averiguação do estado atual de suas águas, desativando-se os sistemas 

comprometidos e/ou paralisando-se as atividades causadoras do problema. 

Independente das condições nas quais se encontrem estes sistemas é importante o 

acompanhamento da potabilidade de suas águas, pois, como já dito seguidas vezes, 

estes projetos são bastante singelos não oferecendo condições satisfatórias de 

estanqueidade.  

             Problemas relacionados à contaminação por nitratos na zona rural da região 

estão normalmente relacionados a proximidades de fossas, criadouros de animais e 

também pelo uso inadequado de fertilizantes agrícolas, ao passo que nas áreas 
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urbanas se relacionam mais a locais desprovidos de saneamento básico (Barison, 

op. cit.). 

             Em relação às captações do sistema público (Sabesp), sugere-se o 

monitoramento da evolução dos descensos piezométricos apresentados pelo poço 3 

(PPS-03), uma vez que  a análise de seus registros mostra um rebaixamento 

aproximado de 0,33 metros/ano a partir do ano de sua construção (1980). Em adição 

a isso, não havendo perspectivas de operação do poço 2 (desativado), da mesma 

forma que os anteriormente citados, deve-se proceder seu tamponamento conforme 

as regras normatizadas. 

              A investigação hidroquímica dos aqüíferos explorados permitiu uma 

visualização das concentrações de sais dentro do contexto do município, indicando, 

em princípio, águas de boa qualidade em termos dos teores analisados. Nota-se, 

contudo, que em alguns pontos analisados, como a sul e a noroeste do município, 

aparecem algumas situações dentro do aqüífero sedimentar que possuem teores 

mais elevados de sais, conforme mostra o Gráfico 8. Nestes locais, os poços 48 e 49 

apresentaram as maiores condutividades elétricas registradas na área, sendo 

enquadrados pelo Gráfico 8 como de risco moderado à salinização.  Recomenda-se, 

no entanto, a realização de análises complementares, pois residem algumas dúvidas 

em relação aos teores de cálcio, sódio e potássio presentes nestes aqüíferos, uma 

vez que os elementos citados não foram localmente investigados.  

             A avaliação realizada possibilitou um primeiro enquadramento para as 

famílias de águas do município, desfazendo, em princípio, alguns conceitos 

negativos que remontam à época da implantação do sistema público do município, 

relativos ao aproveitamento do Aqüífero Adamantina. Percebe-se com isso que 

aquela antiga tendência de se rotular o delgado aqüífero sedimentar como 

inaproveitável para consumo humano, em razão das altas concentrações de sais 

esperadas (água salobra), não necessariamente é uma regra para todo o contexto 

local, devendo, portanto, ser analisado com um pouco mais de cuidado. A utilização 

dessas águas, conforme já observado, atende a grande maioria dos pequenos 

proprietários da área e o que se observa localmente, independente desta avaliação 

demandar estudos adicionais, é uma boa aceitação em relação às suas 

características para consumo humano. Entretanto, em alguns pontos investigados 

estas captações não são totalmente utilizadas para este fim, existindo, nestas 
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circunstâncias, poços mais profundos que captam uma água de melhor qualidade 

nos basaltos. 

             A presença de nitrato acima do limite máximo permitido (10 mg/L), verificada 

em pelos menos 70% dos poços investigados, reflete, entre outros fatores, as 

deficiências da prática construtiva em vigor, que se traduz em projetos simplificados 

e locações inadequadas conforme já discutido em capítulos anteriores. Trata-se de 

um elemento tóxico que causa uma doença chamada metahemoglobinemia infantil, 

sendo letal às crianças, motivo pelo qual é padrão de potabilidade. Nota-se, contudo, 

que este quadro não está restrito a área de estudo, mas reflete um panorama 

regional que possui raízes relacionadas à mentalidade amadora deste segmento do 

mercado, além, é claro, das dificuldades observadas quanto aos instrumentos de 

fiscalização, tanto no monitoramento da implantação dos projetos de captação como 

de atividades responsáveis pela produção do poluente. 

             A geração de material cartográfico, através do software empregado (ArcView 

3.3), propiciará uma facilitação no manuseio e interpretação de dados da área à 

medida em que as feições principais do município como drenagens, estradas, 

referências importantes, curvas de nível, geologia, hidrogeologia, localização dos 

sistemas de captação e fontes potenciais de poluição já se encontram 

georreferenciadas e disponibilizadas na forma digital. Em adição a isso, o mapa 

hidrogeológico na escala 1:50.000 e as discussões apresentadas no Capítulo 9.1 

propiciarão opções de locação mais racionais, no que se refere ao aproveitamento 

do potencial hídrico destes aqüíferos, reunindo elementos que subsidiarão não 

apenas empreendimentos que requeiram vazões mais elevadas, como também 

aqueles que dependam de valores menores onde pequenas diferenças nos custos 

normalmente são determinantes à viabilidade da construção. Insere-se neste último, 

a grande maioria dos usuários do sistema privado, representados pelos pequenos 

proprietários rurais do município. Ressalta-se, portanto, que a aparente 

insignificância do Aqüífero Adamantina, dada às limitações observadas, não o 

descredencia como uma fonte de abastecimento de água subterrânea, pois atende, 

com folga, as demandas da grande maioria dos usuários da zona rural a custos mais 

acessíveis quando comparados aos projetos executados no Aqüífero Serra Geral. 

             Complementando estas observações é importante ressaltar que a projeção 

da população do município estudado tem mostrado uma gradativa redução quando 

se analisa a evolução de seus dados a partir do ano de 1970 (Anexo 1). Ou seja, em 
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se mantendo esta tendência e, da mesma forma, não havendo aumentos 

expressivos de demandas em outros segmentos de consumo, a exemplo das 

irrigações, dessedentação animal, indústria, entre outros, é razoável supor que nas 

próximas duas ou três décadas não venham a ocorrer comprometimentos 

significativos dos potenciais hídricos das respectivas reservas reguladoras. Por outro 

lado, é importante ratificar que a presente análise de disponibilidade hídrica deve ser 

encarada como uma estimativa preliminar, pois a carência de parâmetros 

hidrodinâmicos locais, somados às deficiências das instalações do sistema privado, 

prejudica quaisquer tentativas de valoração de disponibilidade e, consequentemente, 

do potencial explotável dessas águas. Em resumo, e como já dito, corre-se o risco 

de se chegar a conclusões contraditórias, seja através de resultados conservadores 

ou por meio de interpretações que demonstrem altas taxas de exploração. Isto 

reforça, mais uma vez, a necessidade de investimento em estudos voltados à 

investigação destes sistemas, sob pena de se acumular um passivo natural que 

venha de fato a comprometer o uso deste insumo.  
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Anexo 1 – Evolução dos dados demográficos do Município de Monções (Fonte: 
Cetec, op.cit.) 

 
 

População total e taxa de crescimento 1970/1980 
Taxa de Crescimento Município População Total 

Anual 

1970 1980  
Monções 

2.500 2.403 -0,42 

 
População, taxa de crescimento anual e taxa de urbanização 

Município População 1980 População 1991 População 1996 Taxa de urbanização.Taxa de Taxa de 

Rural Urbana Total Rural Urbana Total

Cresc. Cresc 
% .% 

80/91 Rural Urbana Total 91/96 1980 1991 1996
Monções 

1.331 1.072 2.403 670 1.451 2.121 -1,13 429 1.591 2.019 -0,88   44,62 68,73 78,76

 
Densidade demográfica, taxa de natalidade/mortalidade infantil, óbitos gerais 

Taxa de Natalidade Densidade Município Taxa de Mortalidade Infantil Demográfica 

1980 1991 1996 1980 1991 1996 1980 1991 1996 
Monções 

18,88 16,67 15,87 22,47 13,67 15,35 18,52 34,48 64,52 

 
Taxa de mortalidade Infantil por veiculação hídrica 

Taxa de mortalidade Infantil por Causas de Veiculação Hídrica 
Município 

(% por mil nascidos vivos) 

1994 1995 1996 
Monções 

0 0 0 

 
Saldo vegetativo e saldo migratório 

Município 1991/1996 

Saldo Vegetativo Saldo Migratório 
Monções 

82 -171 

 
Projeção de população 

 

Município Projeção de População 

 

Total Urbana Rural 

2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 Monções 

1.937 1.817 1.679 1.644 1.642 1.579 293 175 100 
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