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RESUMO 

A crescente demanda por recursos hídricos subterrâneos nas Bacias Hidrográficas dos Rios 

Aguapeí e Peixe, localizadas no oeste do Estado de São Paulo e a presença cada vez maior 

de substâncias em condições de acesso e contaminação das águas em subsuperfície têm 

pressionado de forma negativa a disponibilidade hídrica nessas bacias. Neste contexto de 

degradação, esta Dissertação objetiva a caracterização e avaliação da vulnerabilidade 

natural e dos perigos de contaminação das unidades aquíferas aflorantes nas subunidades 

de gestão de recursos hídricos denominadas Alto Aguapeí e Alto Peixe. A caracterização 

da Vulnerabilidade foi realizada com a aplicação do método GOD (Foster & Hirata, 1988). 

O perigo de contaminação dos aquíferos foi avaliado mediante a interpolação da 

vulnerabilidade natural com as fontes potencias de contaminação, identificadas e 

classificadas quanto o seu potencial de gerar carga contaminante, a partir da aplicação do 

método POSH (FOSTER et al, 2006). Os procedimentos de geoprocessamento foram 

realizados com auxílio do SIG ArcMapTM 9.3. Os resultados demostraram que 

vulnerabilidades de classificação Extrema estão restritas as planícies fluviais dos rios 

Aguapeí e Tibiriça, ocupando cerca de 2% da área de estudos, as classes de vulnerabilidade 

Alta e Alta Baixa ocupam 41,5% e 23,7% respectivamente, enquanto 28,4% da área 

correspondem à vulnerabilidade Média. Para o restante da área obteve-se a classificação 

Média e Média Baixa Vulnerabilidade. A correlação das vulnerabilidades com as fontes 

potenciais de contaminação demonstraram que independente da localização, os postos de 

combustível e os locais de disposição de resíduos sólidos apresentam Alto perigo de 

contaminação. As atividades da indústria, por sua vez, apresentam Alto perigo de 

contaminação para os distritos industriais de Garça e Marília e Moderado para as unidades 

do setor alimentício, localizadas fora desses distritos. Ademais, fica evidente a importância 

de se introduzir na gestão do território por parte dos municípios os conceitos apresentados, 

principalmente na gestão dos serviços de saneamento, pois os resultados demonstram que 

as carências em coleta de esgoto conferem maior grau de perigo difuso às águas 

subterrâneas. De forma geral, os resultados demonstraram que os procedimentos aplicados 

consistem em ferramentas importantes de avaliação estratégica de ocupação do território, 

com vistas à proteção das águas subterrâneas. 

 

Palavras chaves: Águas Subterrâneas, Vulnerabilidade Natural, Perigo de Contaminação. 
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ABSTRACT 

 

The increasing demand for groundwater resources in the Watersheds of Aguapeí and Peixe 

Rivers, located in the western part of São Paulo province, and also the increasing presence 

of substances in access condition and water contamination in the subsurface have been 

pressuring negatively the water availability in both basins. In this degradation context, this 

dissertation aims to characterize and evaluate the natural vulnerability and contamination 

risks of aquifers outcropping units in the sub water resources management units called Alto 

Aguapei and Alto Peixe. The vulnerability characterization was made applying the GOD 

method (Foster & Hirata, 1988). The aquifers contamination risk was estimated by 

interpolation of the natural vulnerability and the potential contamination sources that was 

identified and classified by their potential to generate contaminant load, using the POSH 

method (Foster et al, 2006). The geoprocessing procedures were performed with assisting 

of some tools from the GIS ArcMapTM 9.3. The results evidenced that extreme 

classification vulnerabilities are restricted just for river plains of Aguapeí and Tibiriça 

rivers, occupying around 2% of the studied area. The High and High Low vulnerability 

classes occupy 41.5% and 23.7% respectively and average vulnerability 28.4%. For the 

rest of the area was obtained medium and low vulnerability classification. The correlation 

of vulnerabilities and potential sources of contamination demonstrated that regardless of 

location, gas stations and solid waste disposal spots have high risks of contamination. The 

industrial activities have a high risk of contamination due the industrial districts of Garça 

and Marília and moderate for units in the food sector, located outside these districts. 

Furthermore, it is evident the importance of introducing the territory management polices 

by the municipalities all of concepts presented, especially in the sanitation services 

management, since the results show that the deficiencies in sewage services means a high 

dangerous grade to groundwater. Therefore, the results showed that the applied procedures 

consist important tools for strategic evaluation of the territory occupation, aiming at 

groundwater protection. 

 

Key Words: Groundwater, Vulnerability, contamination inventory. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os Recursos Hídricos subterrâneos possuem um importante papel como manancial hídrico 

de abastecimento, promoção do desenvolvimento econômico regional e da qualidade de vida das 

populações. 

Feitosa et al (2008) estima que existam cerca de 250 milhões de poços no mundo, dos 

quais 10% estão no Brasil. Estes poços são utilizados no atendimento das demandas urbanas, 

industriais e agrícolas. Somente no Estado de São Paulo, a Associação Brasileira de Águas 

Subterrâneas (ABAS) estima que cerca de 15 mil poços são perfurados anualmente. 

Dados levantados pela Agência Nacional de Águas (ANA, 2010) indicam a dependência de 

39% (2.153) dos municípios brasileiros por mananciais subterrâneos, enquanto outros 14% (757) 

dependem parcialmente desse tipo de manancial, restando 47% (2.614) dos municípios que 

utilizam exclusivamente mananciais superficiais. 

No Estado de São Paulo, onde a relação dos sistemas de abastecimento urbanos com as 

águas subterrâneas é ainda mais expressiva, foi inventariado pela ANA (2010) que 51% (331) dos 

municípios explotam água de aquíferos para atender a suas demandas urbanas, enquanto outros 

20% (126) utilizam as águas subterrâneas como complemento das disponibilidades superficiais e 

29% (184) utilizam exclusivamente águas superficiais. 

Somam-se ao aumento das demandas pelas águas subterrâneas o crescente número de áreas 

declaradas como contaminadas pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) e as 

ocorrências de inconformidades nas análises de água captadas em poços profundos, como presença 

de coliformes e nitrato detectados pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) durante 

os procedimentos para outorga de uso de águas subterrâneas. 

Segundo CETESB (2011a) existem no Estado de São Paulo 4.131 áreas cadastradas como 

contaminadas e reabilitadas contra 3.675 em 2009 e 255 em 2002, ano em que o relatório foi 

publicado pela primeira vez. A distribuição dessas áreas no território do Estado obedece à 

distribuição da população e das atividades de maior potencial poluidor, sendo que na Unidade de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos do Alto Tietê localizam-se 49% (2.022) dessas áreas. 

Relevante também é a relação do tipo de atividade com os números de áreas cadastradas, 

onde os postos de combustível respondem por 78% (3.217) das ocorrências, contra apenas 14% 

(577) das ocorrências em atividades industriais. No entanto, é importante observar que as 

magnitudes do impacto e os riscos à saúde variam para cada caso. 
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Diante do exposto, faz-se necessário o entendimento dos processos de degradação das 

águas subterrâneas, a caracterização e definição de sua vulnerabilidade natural e do perigo de 

contaminação que estão submetidas, de forma a gerar novos procedimentos e ações que visem a sua 

proteção e a sustentabilidade de seu uso. 

O estudo da vulnerabilidade natural de aquíferos consiste em estabelecer as suas 

características naturais intrínsecas, que determinam a susceptibilidade de um aquífero ser 

adversamente afetado por uma carga poluente antrópica. 

Diferente de risco, o perigo de contaminação das águas subterrâneas consiste em um 

conceito que pretende associar as características naturais do aquífero em ser afetado negativamente, 

ou seja, a vulnerabilidade, com a existência, ou previsão de existência, de alguma atividade ou ação 

poluente desenvolvida em superfície. 

O risco de contaminação do aquífero, por sua vez, leva em consideração a relação 

probabilística de acontecer algum evento adverso que afete o meio físico ou social, mais ou menos 

vulnerável, e os impactos sobre a saúde humana e ambiental decorrentes desse evento adverso. 

Na região compartimentada como Alto Aguapeí e Alto Peixe pelo Plano das Bacias 

Hidrográficas dos Rios Aguapeí e do Peixe (CBH-AP, 2008), residem mais de 36% da população e 

concentra a maior parte das indústrias dessas bacias, com 37% do total de unidades industriais 

instaladas. Tem-se ainda inserido neste território, o município mais populoso, de maior densidade 

industrial e pujança econômica: Marília, com 216.576 habitantes. 

O município de Marília é também responsável por 32% das áreas declaradas como 

contaminadas pela CETESB (2011a), por 37% do resíduo sólido gerado por todos os municípios 

das Bacias (CETESB, 2011b), e por 62% de toda a carga orgânica lançada nos corpos d’água 

(CETESB, 2011c). Vale destacar ainda, que o mesmo município não possui Sistema de Tratamento 

de Esgotos, lançando-o in natura no meio e que seu aterro encontra-se interditado pela CETESB, 

fazendo com que as suas 124 toneladas diárias de lixo sejam transbordadas para outros municípios 

do Estado. 

Assumindo essas características, esta dissertação tem por objetivo caracterizar e avaliar a 

vulnerabilidade natural e os perigos de contaminação das formações hidrogeológicas aflorantes 

constituintes do Sistema Aquífero Bauru (SAB) e de materiais inconsolidados do Quaternário nas 

subunidades de gestão do Alto Aguapeí e Alto Peixe. 

A Figura 1 apresenta as subunidades de gestão do Alto Aguapeí e Alto Peixe, com destaque 

para a sua localização no território das UGRHI Aguapeí (20) e Peixe (21), no Estado de São Paulo 

e no Brasil. 

 



3 
 

 

 
Figura 1: Subunidades de gestão do Alto Aguapeí e Alto Peixe, adotadas para a caracterização e 

avaliação da vulnerabilidade natural e do perigo de contaminação dos aquíferos. 

A revisão bibliográfica, Capítulo 3, apresenta os fundamentos que norteiam este trabalho, e 

que perpassam por conceitos gerais de gestão de recursos hídricos, sua importância e implantação 

no Estado de São Paulo, de Hidrogeologia, de proteção e vulnerabilidade de aquíferos e de 

geoprocessamento.  

A Metodologia usada para se atingir os objetivos propostos nesta dissertação estão 

apresentadas no Capítulo 4, destacando os procedimentos computacionais executados para a 

geração dos mapas apresentados. 

O Capítulo 5 aborda a divisão política da área de estudos e suas características 

demográficas, econômicas e físicas, destacando-se o seu arcabouço geológico e hidrogeológico. 

Nos Capítulos 6 e 7 são apresentados os resultados obtidos e as respectivas avaliações 

decorrentes da caracterização da vulnerabilidade dos aquíferos e dos perigos de contaminação das 

águas subterrâneas. 
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2 OBJETIVOS 

A presente dissertação tem como objetivo principal a caracterização e avaliação da 

vulnerabilidade natural e dos perigos de contaminação das unidades aquíferas aflorantes nas 

Subunidades de Gestão de Recursos Hídricos denominadas Alto Aguapeí e Alto Peixe. 

2.1 Objetivos Específicos 

� Definir as vulnerabilidades naturais das formações hidrogeológicas aflorantes na área de 

estudo, utilizando-se o método GOD (Ground water hydraulic confinement; Overlaying 

strata; Depth to groundwater table) de avaliação da vulnerabilidade, conforme proposto 

por Foster & Hirata (1988); 

� Identificar, cadastrar e caracterizar as fontes de poluição quanto ao potencial de gerar 

carga contaminante no subsolo utilizando o método POSH (Pollutante Origin, 

Surcharge Hydraulically), conforme proposto por Foster et al (2006); 

� Definir e caracterizar o perigo de contaminação das águas subterrâneas na área de 

estudo; 

� Produzir conhecimento científico sobre as subunidades de gestão do Alto Aguapeí e Alto 

Peixe, para subsidiar os trabalhos do Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí 

e Peixe; 

� Produzir conhecimento para que os municípios com área nas bacias estudadas possam 

integrar a proteção das águas subterrâneas às políticas de uso e ocupação do solo. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Muito mais que gerir de forma eficaz e justa os bens naturais, a política de gestão das águas 

vem provocando uma verdadeira revolução no modus operandi ao garantir o acesso e o direito da 

sociedade, através do princípio da representatividade, à tomada de decisões sobre as questões 

hídricas da bacia hidrográfica. 

Os conceitos preconizados por essa política vêm também provocando mudanças nas 

instituições governamentais, embasando uma vasta legislação federal, estadual e municipal e 

direcionando diversas políticas públicas. 

Evidente que essa revolução proporcionou a sedimentação, no meio científico e técnico, da 

noção de bacia hidrográfica enquanto unidade básica de gestão, planejamento, estudos e 

transformação, principalmente em temas cujo objetivo principal envolva a água e as relações 

ambientais, econômicas e sociais que se conectam com a mesma. 

Dessa maneira, é importante que se conheça a estrutura legal e governamental existente, 

como subsídio para as propostas extraídas e para as avaliações obtidas por esta dissertação. 

O levantamento dos conhecimentos inerentes à hidrogeologia e os conceitos e 

metodologias de avaliação da vulnerabilidade natural e do perigo de contaminação dos aquíferos, 

que constituíram a base conceitual desta dissertação também estão apresentadas neste Capítulo. 

Por fim, foram sistematizados os principais conceitos de geoprocessamento utilizados nos 

processos computacionais de elaboração e análise dos mapas apresentados ao longo dessa 

Dissertação. 

3.1 Gestão de Recursos Hídricos no Estado de São Paulo 

A água enquanto recurso natural essencial à vida, ao bem estar social e ao desenvolvimento 

econômico precisa de um arranjo governamental e legal que garanta a sua proteção. Assumindo 

este princípio, tem-se que a água consiste em um bem comum, cujo acesso deve ser garantido a 

todos, sendo, portanto, de responsabilidade também social a sua proteção e uso racional. 

A participação social em todo o processo de construção e tomada de decisões na gestão 

hídrica e do ambiente se fundamenta na verdade inequívoca de que a água deve ser compartilhada 

de forma a promover o bem estar social, o desenvolvimento econômico e a vida em todas as suas 

formas. 
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Partindo-se dessas premissas, pretende-se neste subitem fundamentar a base legislativa da 

gestão das águas, destacando-se os principais avanços e a estrutura institucional e política em 

vigência. 

3.1.1 Fundamentos Legais da Gestão Paulista de Recursos Hídricos 

A Gestão de Recursos Hídricos pode ser definida como “o conjunto de ações que visam o 

aproveitamento múltiplo e racional dos recursos hídricos, com atendimento satisfatório de todos os 

usos, em quantidade e padrões de qualidade, assim como o controle, conservação, proteção e 

recuperação desses recursos, com distribuição equânime dos custos entre usuários e beneficiários” 

(SÃO PAULO / CRH, 2006a). 

Essa definição abrangente, extraída do Plano de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, 

é reflexo das importantes mudanças de paradigma induzidas pelos movimentos ambientalistas, que 

culminou com uma reformulação jurídica, institucional e operacional da legislação ambiental no 

Brasil. 

Diferentemente da visão imperante até o momento, a Constituição Federal de 1988, 

restringiu a dominialidade das águas à União e aos Estados, estabelecendo em seu Artigo 26 como 

bens dos Estados as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, 

ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União, competindo aos mesmos 

a sua preservação e proteção. 

Ainda com relação à Constituição Federal, foi definido em seu Artigo 20 como bens de 

domínio da União os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos em seu domínio, ou que 

banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território 

estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos. 

A Constituição do Estado de São Paulo de 1989, em seu Artigo 205, previu a instituição de 

um sistema integrado de gerenciamento de recursos hídricos, assegurando meios institucionais e 

financeiros para: 

 

I. a utilização racional das águas superficiais e subterrâneas e sua prioridade para 
abastecimento às populações; 

II. o aproveitamento múltiplo dos recursos hídricos e o rateio dos custos das respectivas 
obras, na forma da lei; 

III. a proteção das águas contra ações que possam comprometer o seu uso atual e futuro; 
IV. a defesa contra eventos críticos, que ofereçam riscos à saúde e segurança públicas e 

prejuízos econômicos ou sociais; 
V. a celebração de convênios com os Municípios, para a gestão, por estes, das águas de 

interesse exclusivamente local; 
VI. a gestão descentralizada, participativa e integrada em relação aos recursos naturais e as 

peculiaridades da respectiva bacia hidrográfica; 
VII. o desenvolvimento do transporte hidroviário e seu aproveitamento econômico.” 
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As mudanças proporcionadas por estes dispositivos constitucionais influenciaram na forma 

como a gestão dos recursos hídricos se daria desde então, passando da simples preocupação com a 

garantia da oferta, para uma gestão integrada das diversas etapas do ciclo hidrológico. Surge então 

a visão de controlar e proteger a água disponível de forma a garantir, de forma justa e equânime, os 

usos múltiplos da água possíveis em uma Bacia hidrográfica. 

Pioneiro nas ações de gestão de Recursos Hídricos no Brasil, o Estado de São Paulo 

aprovou a Lei 7.663, de 30 de dezembro de 1991, instituindo a Política Estadual de Recursos 

Hídricos. A lei definiu os princípios, diretrizes e instrumentos da política, bem como a estrutura e 

atribuições dos órgãos responsáveis pela composição e coordenação do Sistema Integrado de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos (SIGRH). 

Apesar de Política Nacional ter sido criada após a legislação paulista, seus princípios e 

características são muito parecidos, excetuando-se algumas questões práticas de entendimento do 

tema. 

A mudança de paradigma introduzida pela Constituição Federal, transferindo para o Poder 

Público o dever de preservar qualitativa e quantitativamente os recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos está alicerçada na Política Estadual de Recursos Hídricos. A política define os 

princípios de gerenciamento descentralizado, integrado e participativo das águas e possui como 

unidade físico-territorial de planejamento as Bacias Hidrográficas, de forma a garantir os múltiplos 

usos às presentes e futuras gerações. 

A Bacia Hidrográfica é considerada como unidade natural de análise para os estudos de 

interação dinâmica com os diversos elementos da paisagem e os processos que atuam na sua 

transformação. A análise sistêmica de uma bacia hidrográfica possibilita racionalizar melhor os 

estudos diante da necessidade da preservação, conservação e recuperação dos recursos hídricos 

(PEREIRA, 2006). 

É considerada descentralizada porque as discussões políticas e técnicas das ações de 

gerenciamento e planejamento dos Recursos Hídricos passaram a ser realizadas no âmbito de um 

fórum, um colegiado equitativamente composto por instituições do Estado, Municípios, usuários e 

organizações da Sociedade Civil: os Comitês de Bacia Hidrográfica (CBH). 

Nesse contexto, a água deixa de ser considerada exclusivamente uma questão técnica, 

externa à sociedade, um recurso infinito e de exclusiva competência de peritos. A legislação propõe 

uma política participativa e um processo decisório aberto aos diferentes atores sociais vinculados 

ao uso da água, dentro de um contexto mais abrangente de revisão das atribuições do Estado, do 

papel dos usuários e do próprio uso da água (GUIVANT, 2003). 

A Lei Estadual 7.663 estabeleceu também os instrumentos de gestão dos Recursos 

Hídricos, a saber: 
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I. Outorga de Direitos de Uso dos Recursos Hídricos e Infrações e Penalidades, 

regulamentados pelo Decreto nº 41.258, de 31 de outubro de 1996 e normatizados pelas 

Portarias DAEE 717, de 12 de dezembro de 1996 e 2.292 de 14 de dezembro de 2006;  

II. Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos, regulado pela Lei Estadual nº 12.183, de 29 de 

dezembro de 2005 e regulamentado pelo Decreto Estadual nº 50.667 de 30 de março de 

2006; 

III. Rateio de Custos das Obras. 

 

Além dos instrumentos de gestão supracitados, foi objeto da referida lei a instituição do 

Plano Estadual de Recursos Hídricos, elaborado com base nos Planos de Bacias Hidrográficas. 

Como pode ser visto no Inciso I, Artigo 205, da Constituição do Estado de São Paulo 

transcrito anteriormente, as águas utilizadas para abastecimento público são de ordem prioritária no 

que se refere à proteção. Ainda na Constituição, atribui-se aos municípios a adoção de medidas 

visando a instituição de áreas de preservação das águas utilizáveis para abastecimento às 

populações e da implantação, conservação e recuperação de matas ciliares. 

Mais tarde, em 1997, foi sancionada a Lei Estadual 9.866 estabelecendo diretrizes e normas 

para a proteção e recuperação das bacias hidrográficas dos mananciais de interesse regional do 

Estado de São Paulo, definindo mananciais de interesse regional as águas interiores subterrâneas, 

superficiais, fluentes, emergentes ou em depósito, efetiva ou potencialmente utilizáveis para o 

abastecimento público. 

Entende-se como manancial toda coleção hídrica que seja usada para abastecimento 

humano. Nesse sentido, Tucci (1999) descreve mananciais de abastecimento como fontes 

disponíveis de água, nos quais a população pode ser abastecida em suas necessidades. 

Barros (1995) dividiu os mananciais disponíveis em três grupos: 

a) Manancial Subterrâneo: é aquele cuja água vem do subsolo, podendo aflorar à 

superfície (nascentes, minas, etc.), ou ser elevado à superfície através de obras de 

captação (poços rasos, poços profundos, galerias de infiltração); 

b) Manancial Superficial: é constituído pelos cursos d’água (córregos, ribeirões, rios, 

lagos, represas, etc) e, como o nome indica, tem o espelho d’água na superfície do 

terreno. 

c) Águas de chuvas: aquela que pode ser utilizada como manancial abastecedor, sendo 

armazenada em cacimbas. As cacimbas são reservatórios que acumulam a água da 

chuva captada na superfície dos telhados dos prédios, ou, a que escoa pelo terreno. 

Esse arcabouço jurídico organiza a atuação dos diversos atores envolvidos com a questão 

hídrica, sendo o entendimento dessa dinâmica de suma importância quando se pretende trabalhar 

com propostas de planejamento e gestão de Recursos Hídricos, devendo também ser assumida na 

elaboração dos estudos e levantamentos de ordem acadêmica. 
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3.1.1.1 Divisão Hidrográfica do Estado de São Paulo 

Com vistas à implantação do SIGRH, foi publicado pelo Governo do Estado de São Paulo 

o Decreto nº 27.576, de 11 de novembro de 1987, criando o Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos (CRH) com a incumbência de propor a estruturação do Sistema Integrado de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos e a elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos 

(PERH). 

Esta primeira estrutura governamental publicou o primeiro PERH, aprovado pelo Decreto 

nº 32.954, de 07 de fevereiro de 1991, com orientações gerais ao que viria a ser a Política Estadual 

de Recursos Hídricos e a primeira proposta de divisão hidrográfica do Estado. 

Embasados pelo trabalho desenvolvido anteriormente e três anos após a instituição da 

Política Paulista de Gestão de Recursos Hídricos, a Assembleia Legislativa aprovou o segundo 

PERH através da Lei 9.034, de 27 de Dezembro de 1994. Este Plano definiu a Divisão Hidrográfica 

Estadual, criando as 22 Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI) em vigência, 

apresentada na Figura 2, e orientando a Jurisdição dos Comitês de Bacia Hidrográfica. 

 

 
Figura 2: Divisão Hidrográfica do Estado de São Paulo de acordo com a Lei 9.034, de 27 de Dezembro 

de 1994. Destaque para as UGRHI 20 (Aguapeí) e 21 (Peixe) objeto de estudos desta dissertação. 
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Assim, as UGRHI passaram a compor a base territorial de planejamento e gestão dos 

Recursos Hídricos, a partir da criação das instâncias descentralizadas da Política de Recursos 

Hídricos que são os Comitês de Bacia Hidrográfica. 

Atualmente o Estado de São Paulo possui 21 Comitês de Bacia Hidrográfica (as UGRHI-

20 e 21 compõem um único Comitê), cobrindo totalmente a área territorial do estado, atuando na 

discussão das questões hídricas de suas Bacias, na implantação dos instrumentos de gestão e na 

priorização e indicação de ações estruturais e estruturantes com vistas à promoção da proteção, 

preservação e recuperação das águas do Estado. 

3.1.2 Gestão dos Recursos Hídricos Subterrâneos no Estado de São Paulo 

Embora a Política de Recursos Hídricos tenha como princípio a gestão integrada das 

diversas fases do ciclo hidrológico, por questões de ordem prática e de conhecimentos técnico-

científicos, historicamente sempre foi dada maior ênfase as águas de superfície. 

Essa visão se deve a maior facilidade de observação e estudo dos fenômenos naturais que 

ocorrem acima da superfície, e principalmente a histórica priorização de aproveitamento dos 

potenciais hidroenergéticos estabelecido pela política energética brasileira. 

Soma-se ainda a importância que as águas superficiais representavam, e ainda representam, 

para o atendimento das demandas urbanas da região metropolitana de São Paulo e grandes cidades 

do interior inseridas em domínios hidrogeológicos pouco produtivos, fato este consubstanciado 

pela vasta legislação de proteção dos mananciais superficiais publicadas no Estado de São Paulo na 

segunda metade do Século XX. 

 

Rebouças et al (2006) expõem esse cenário ao afirmar que: 
Com investimentos públicos, são realizados os estudos de avaliação dos 
potenciais de água dos rios de interesse das empresas públicas ou privadas 
(concessionárias) de geração de energia elétrica, abastecimento doméstico ou 
industrial, navegação, irrigação e usos múltiplos diversos.  
(...) 
Por outro lado, a captação das águas subterrâneas vem sendo feita a custo e risco 
da iniciativa privada, cujos resultados são, local e ocasionalmente levantados e 
sistematizados por determinados órgãos públicos federais ou estaduais, como 
forma de se estabelecer o conhecimento hidrogeológicos de uma área ou região. 

 

Dessa forma, o controle da perfuração de poços e a utilização das águas subterrâneas ao 

longo da história do País passaram por diversas fases. Inicia-se com a livre explotação, como 

observado no período colonial e ao longo de quase meio século de república e a necessidade de 

autorização central no período imperial, segundo Rebouças (2002). 

Mais tarde, a Lei de Direito da Água no Brasil - Código de Águas, promulgada em julho de 

1934, considerava a água subterrânea de domínio dos proprietários das terras adjacentes, 

estabelecendo ferramentas de concessão administrativa somente quando o aproveitamento 
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ocorresse em terras públicas e as restrições de uso quando houvesse poluição das águas 

subterrâneas ou interferências entre poços vizinhos. 

Rebouças et al (2006) observa que os dispositivos do Código de Águas que disciplinam o 

uso das águas subterrâneas nunca foram efetivamente aplicados, resultando no extrativismo privado 

e público não controlado, ainda vigente. 

Em tempos mais recentes, a Constituição Federal definiu as águas subterrâneas como de 

domínio dos Estados, extinguindo a sua dominialidade privada, e atribuindo aos mesmos a 

competência e responsabilidade de proteger, conservar e garantir o seu uso sustentável. 

Embora as alterações introduzidas pela Constituição Federal de 1988 tivessem a intenção 

de garantir o controle e a sustentabilidade hídrica, a mesma deixou como herança um conflito de 

legislações: a das águas subterrâneas com propriedades medicinais, regidas pelo Código de Águas 

Minerais, e a das águas subterrâneas regidas pela legislação das águas comuns (POMPEU, 2003). 

O referido conflito, ainda em discussão, faz coexistir a autorização administrativa de 

aproveitamento de águas minerais com propriedades medicinais, como de águas potáveis de mesa e 

águas mineralizadas, outorgada pelo Poder Publico Federal, com uma segunda autorização 

administrativa outorgada pelo Poder Público Estadual, relativa aos aproveitamentos de águas 

subterrâneas ditas comuns. 

Com os avanços de pesquisas de mapeamento e caracterização dos aquíferos, da perfuração 

e explotação das águas dessas formações aquíferas, permitiu-se à difusão de seu uso, 

principalmente no atendimento adequado e seguro de comunidades menores e de atividades 

econômicas e com o aumento da constatação de problemas com a superexplotação e contaminação, 

as águas subterrâneas passaram a ocupar um cenário de maior destaque e preocupação. 

Neste cenário, as águas subterrâneas têm sua dominialidade definida na Constituição 

Federal de 1988, e a Constituição do Estado de São Paulo de 1989, em seu Artigo 206, estabelece 

que as águas subterrâneas, reservas estratégicas para o desenvolvimento econômico e social e 

valiosas para o suprimento de água às populações, deverão ter programa permanente de 

conservação e proteção contra poluição e superexplotação, com diretrizes em lei. 

Neste sentido, antes mesmo da aprovação de sua Constituição em 1989, o Estado de São 

Paulo editou e aprovou a Lei 6.134, de 02 de junho de 1988, que dispõe sobre a preservação dos 

depósitos naturais de águas subterrâneas do Estado de São Paulo, regulamentada pelo Decreto 

Estadual 32.955, de 7 de fevereiro de 1991. 

Segundo análise feita por Freire (2002), a lei paulista teve como objetivo administrar o uso 

e prevenir situações como a depleção, superexplotação e conflitos entre usuários. 

Com a Lei Estadual 6.134 e seu regulamento foram estabelecidas as competências 

institucionais para a autorização de perfuração de poços, outorga de uso dos recursos hídricos 

subterrâneos, controle da poluição, monitoramento qualiquantitativo, pesquisa e estudos geológicos 

e hidrogeológicos, criando o arcabouço administrativo deste recurso. 
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Importante destacar que esta legislação institui as áreas de proteção dos poços de 

abastecimento, atuando como um importante instrumento de gestão das águas subterrâneas. A 

seguir são descritas as áreas de proteção previstas em lei. 

 

� Área de Proteção Máxima: compreendendo, no todo ou em parte, zonas de recarga de 

aquíferos altamente vulneráveis à poluição e que se constituam em depósitos de águas 

essenciais para abastecimento público; 

� Área de Restrição e Controle: caracterizada pela necessidade de disciplina das 

extrações, controle máximo das fontes poluidoras já implantadas e restrição a novas 

atividades potencialmente poluidoras; e 

� Área de Proteção de Poços e Outras Captações: incluindo a distância mínima entre 

poços e outras captações e o respectivo perímetro de proteção 

 

Embora essa Lei seja de inestimável importância, somente após a instituição da Política 

Estadual de Recursos Hídricos pela Lei Estadual 7.663, e seu SIGRH, é que o Estado de São Paulo 

passou a gerenciar de forma mais efetiva os seus recursos hídricos subterrâneos. 

Com a implantação das instâncias do SIGRH, em especial o CRH, em atuação articulada 

com os CBH’s, foram aprovadas uma série de orientações à gestão das águas subterrâneas no 

âmbito da Política Estadual de Recursos Hídricos, das quais lista-se: 

 

� DELIBERAÇÃO CRH nº 29, de 14 de dezembro de 2000 - Institui a Câmara Técnica 

de Águas Subterrâneas no âmbito do SIGRH, com a competência de discutir e propor 

orientações à gestão e proteção das águas subterrâneas ao CRH; 

� DELIBERAÇÃO CRH nº 52, de 15 de abril de 2005 - Institui no âmbito do SIGRH 

diretrizes e procedimentos para a definição de áreas de restrição e controle da captação e 

uso das águas subterrâneas; 

� DELIBERAÇÃO CRH nº 65, de 04 de setembro de 2006 - Homologa a Deliberação n.º 

004/06 do CBH-Pardo, que estabelece áreas de restrição e controle temporários para a 

captação e uso das águas subterrâneas no município de Ribeirão Preto.  

� DELIBERAÇÃO CRH nº 132, de 19 de abril de 2011- Homologa a Deliberação CBH-

AT nº 01 de 16 de fevereiro de 2011 que estabelece área de restrição e controle para a 

captação e uso das águas subterrâneas no município de São Paulo, na região de 

Jurubatuba, e dá outras providências.  

 

Podem ser citados ainda como marcos legislativos afetos à gestão das águas subterrâneas 

no Estado de São Paulo a promulgação das matérias listadas a seguir: 
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� Lei nº 7.750, de 31 de março de 1992, que dispõe sobre a Política Estadual de 

Saneamento,  

� Lei nº 12.300, de 16 de março de 2006, que institui a Política Estadual de Resíduos 

Sólidos, regulamentada pelo Decreto 54.645, de 5 de agosto de 2009; 

� Lei nº 13.577, de 8 de julho de 2009 , que dispõe sobre diretrizes e procedimentos para 

a proteção da qualidade do solo e gerenciamento de áreas contaminadas, e que até o 

presente momento não possui regulamentação. 

3.2 Hidrogeologia e Proteção das Águas Subterrâneas 

Conforme a história da civilização humana, o seu desenvolveu aconteceu nas regiões áridas 

ou semiáridas do planeta, o que fez a busca por água impulsionar o surgimento de técnicas de 

exploração das águas subterrâneas a partir da escavação de poços. 

Estudos arqueológicos identificaram registros do uso das águas subterrâneas pelo homem 

pré-histórico de mais de 8.000 anos, e de sua exploração através da perfuração de poços escavados 

na cidade de Jericó, de aproximadamente 4.500 anos A.C., pela Civilização do Vale do Indo (Índia) 

datados de 2.500 A.C. e também pelos Chineses, Persas, Gregos e Romanos (MACHADO, 2005). 

Embora as civilizações antigas tenham usado as águas subterrâneas, atingindo em alguns 

casos um nível tecnológico extremamente sofisticado para a época, os primeiros trabalhos de 

investigação da origem e movimento das águas subterrâneas datam do Século XVII, surgindo a 

ciência denominada hidrologia subterrânea, inicialmente, e mais tarde hidrogeologia. 

Os primeiros trabalhos publicados pretendiam entender a origem das águas no subsolo, 

bem como a hidrodinâmica das águas nos meios porosos, caracterizando a hidrogeologia como a 

ciência que estuda a ocorrência, movimentação e distribuição de água na porção subterrânea da 

terra (CLEARY, 2007).  

Nesse contexto, destacam-se os trabalhos desenvolvidos pelo engenheiro hidráulico francês 

Henry Darcy, que formulou os conceitos básicos do escoamento e movimentação da água no 

subsolo, conhecida como Lei de Darcy. 

Mais recentemente, com as descobertas de sítios contaminados em várias partes do mundo, 

afetando a qualidade das águas dos aquíferos e gerando um fator de risco de contaminação da 

população, a hidrogeologia passou a estudar também os aspectos de qualidade das águas 

subterrâneas, procurando entender e mapear as suas características químicas intrínsecas, bem como 

a forma como diferentes contaminantes poderiam provocar alterações nessas características. 

Assim, são apresentados a seguir os principais conceitos e fundamentos da hidrogeologia, 

bem como os instrumentos e estratégias de proteção das águas subterrâneas, os principais métodos 

de avaliação da vulnerabilidade e de perigo de contaminação das águas subterrâneas. 
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3.2.1 Conceitos Gerais de Hidrogeologia 

No Brasil do início do século XX, a hidrogeologia resumia-se na perfuração de poços na 

região nordeste para o combate as secas, sem grandes preocupações quanto ao entendimento das 

disponibilidades ou características dos aquíferos explorados (FEITOSA et al, 2008). 

Somente após 1960 é que trabalhos de caráter exploratório e de semidetalhe passaram a ser 

conduzidos em várias regiões do país, liderados por entidades e órgãos públicos ligados ao 

aproveitamento hídrico como a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), a 

Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais – (CETEC), o Departamento de Águas e Energia 

Elétrica (DAEE) e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) de São Paulo e a Superintendência 

de Recursos Hídricos e Meio Ambiente (SURHEMA) do Paraná (FEITOSA et al, 2008) e a 

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM). 

Paralelamente a evolução dos conhecimentos técnicos científicos sobre as potencialidades e 

formas de explotação dos aquíferos, que compõem a hidrogeologia física, pesquisas no campo da 

hidrogeologia química também foram desenvolvidas ao longo desses últimos anos, principalmente 

no que se relaciona à proteção de poços e das águas subterrâneas à contaminação por atividades 

antrópicas, e a identificação, caracterização e remediação de áreas contaminadas. 

A definição de Feitosa et al (2008) para a água subterrânea refere-se a sua ocorrência 

abaixo do nível de saturação ou nível freático, embora os estudos da água subterrânea incluam o 

seu movimento em meios não saturados. 

Para autores como Rebouças et al (2006) e Queiroz (2009), as águas subterrâneas são 

aquelas que ocorrem abaixo da superfície terrestre, ou seja, no subsolo, podendo localizar-se em 

porções mais profundas e saturadas ou porções mais rasas e não saturadas. 

Independente de sua definição, a origem das águas subterrâneas está relacionada ao ciclo 

hidrológico, tornando-se por este motivo, parcela importante no balanço hídrico de uma bacia 

hidrográfica e consequentemente da gestão integrada dos recursos hídricos. 

Este ciclo é governado no solo e subsolo, pela ação da gravidade, bem como pelo substrato 

pedológico e suas características geotécnicas, geológicas, hidráulicas, de cobertura e forma de 

ocupação do solo, entre outros. 

Conforme o balanço hídrico, estabelecido pelo princípio do balanço de massa, as variações 

no armazenamento de água (∆S) em uma bacia hidrográfica são obtidas pela relação entre as 

precipitações pluviométricas (P), a evapotranspiração (ETR), a variável de deflúvio ou escoamento 

superficial (R) e a variável infiltração (I) (FEITOSA et al, 2008). A equação básica que traduz o 

balanço hídrico é apresentada na Equação 1. 

 

P-ETR-R-I = ∆S (1) 
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Abaixo da superfície do terreno, a água infiltrada apresenta uma distribuição vertical 

heterogênea, de acordo com a proporção relativa do espaço poroso que é ocupado pela água e que, 

segundo Feitosa et al (2008), formam duas zonas descritas abaixo e representadas pela Figura 3. 

 

� Zona Saturada ou zona de saturação: aquela situada abaixo da superfície freática e onde 

todos os vazios existentes são preenchidos com água; 

� Zona de aeração, vadosa ou não saturada: aquela situada entre a superfície freática e a 

superfície do terreno, estando os poros parcialmente preenchidos por ar e água e que é 

subdividida em outras três partes: a franja capilar, onde por forças de tensão superficial 

entre as partículas do solo e da água ocorre uma ascensão capilar do líquido pelos 

vazios; Zona intermediária, localizada nos limites entre a ascensão capilar e o alcance 

das raízes, e; Zona de água no solo ou zona de evapotranspiração, caracterizada por ser 

a camada que abastece os sistemas radiculares das plantas com água. 

 

 
Figura 3: Representação esquemática da distribuição vertical de água no solo e subsolo, mostrando as 

diversas zonas de umidade. Fonte: Feitosa et al (2008). 

A ocorrência da água nas zonas descritas acima recebe atenção diferenciada por diferentes 

profissionais e áreas do conhecimento, sendo que para a hidrogeologia, a zona saturada caracteriza-

se como o meio de maior relevância, tanto para o desenvolvimento de pesquisas quanto para o 

aproveitamento dos potenciais hídricos. 

Com relação à explotação de águas através de poços, atribui-se a medida da profundidade 

do nível de água de um poço em repouso, isto é, sem bombeamento, medida em relação à 

superfície do terreno no local, o nome Nível Estático (NE) (ABNT, 1992). 

Uma vez que o bombeamento do poço tenha sido iniciado, será observado um aumento na 

profundidade do nível de água, recebendo o nome de Nível Dinâmico (ND). 
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Essas características são importantes para a determinação dos parâmetros hidrodinâmicos 

dos aquíferos, de verificação da qualidade da construção das obras de captação de água subterrânea 

e de determinação das vazões de explotação de poços, através da realização de testes de 

bombeamento. 

Sabe-se ainda que diferentes formações geológicas possuem capacidades também distintas 

de armazenar e transmitir água, o que afeta diretamente a disponibilidade hídrica de uma 

determinada bacia.  

Em função dessas características, uma determinada formação geológica é denominada 

aquífero quando a mesma permite a ocorrência de água em seus poros ou fissuras, bem como o seu 

movimento em condições naturais. Por outro lado, quando uma formação contém água, mas é 

incapaz de transmiti-la é denominada aquicludo. 

Podem ocorrer ainda formações semipermeáveis, delimitadas por outras de permeabilidade 

maior, o que a faz atuar como uma membrana, podendo agir como filtro, sendo então denominadas 

aquitardo. Algumas rochas por serem impermeáveis e não armazenarem e transmitirem água, 

recebem o nome de aquifugo. 

Em decorrência da distribuição das diferentes formações ao longo do perfil geológico de 

uma determinada área, bacia ou região, podem existir dois tipos principais de aquíferos: aquíferos 

confinados e aquíferos livres, conforme ilustra a Figura 4. 

 

 
Figura 4: Representação esquemática dos diferentes tipos de aquíferos, de acordo com o sistema de 

pressão de suas águas e com a natureza das camadas que os delimitam no topo e na base. Fonte: 
Feitosa et al (2008). 
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Segundo Feitosa et al (2008), aquíferos confinados são aqueles cujas camadas limites, 

superior e inferior, são impermeáveis. Neste tipo de aquífero um poço que o esteja explorando, 

possui o nível d’água acima da base da camada confinante superior. Nos locais em que o nível 

d’água encontra-se acima da superfície do terreno, o poço é chamado de artesiano surgente ou 

jorrante. 

A altura do nível d’água de poços que exploram aquíferos confinados indica a carga 

hidráulica, representando a pressão no aquífero, sendo que a união das alturas potenciométricas de 

diversos poços forma um plano, que é chamado de superfície piezométrica ou potenciométrica. 

Aquíferos livres ou freáticos, por sua vez, são aqueles cujo limite superior é a superfície de 

saturação ou freática na qual todos os pontos se encontram à pressão atmosférica (FEITOSA et al, 

2008). Assim como nos aquíferos confinados, a altura da coluna d’água no interior de um poço 

explorando esse tipo de aquífero exprime a carga hidráulica. 

Em termos gerais, para aquíferos de porosidade primária, ou seja, aqueles cujos poros são 

inerentes à rocha, são as diferenças de cargas hidráulicas de cada ponto do aquífero que 

estabelecem o regime de circulação das águas em seu interior, como demonstrado pelo engenheiro 

hidráulico francês Henry Darcy, através da Lei de Darcy, que não será discutido no escopo desta 

dissertação. 

3.2.2 Proteção de Aquíferos 

Em detrimento da importância que os recursos hídricos subterrâneos possuem no 

atendimento das demandas hídricas de uma bacia hidrográfica, aliado ao aumento das cargas 

contaminantes presentes ou em circulação na superfície com potencial para afetar a qualidade 

desses recursos, tem-se tornado comum encontrar na literatura técnica e científica estudos sobre os 

processos de percolação, investigação, proteção e remediação do subsolo. 

Nesse sentido, são desenvolvidos tanto estudos sobre os impactos ao meio e à saúde 

humana e o comportamento e movimentação de diferentes contaminantes nas formações aquíferas 

e nas zonas não saturadas, quanto tecnologias, ferramentas e estratégias para a recuperação de áreas 

contaminadas e para a prevenção de possíveis contaminações diante de fontes de poluição 

existentes ou futuras. 

Com relação aos temas abordados, os conceitos de proteção e prevenção da contaminação 

das águas subterrâneas merecem uma atenção especial quando as pretensões de trabalho residem na 

gestão de recursos hídricos, tendo em vista os altos custos envolvidos nos processos de 

investigação e de remediação de uma área contaminada. 

Hirata (2004) observa que as estratégias de proteção da qualidade das águas subterrâneas 

em vários países são geralmente baseadas no controle do uso da terra (restrições na sua ocupação), 

a partir de dois tipos de zoneamento: um centrado na captação para abastecimento público, que 
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estabelece, ao redor da captação do manancial, perímetros de proteção, onde existirão maiores 

restrições em áreas mais próximas do poço, e o outro, mais amplo, dirigido ao aquífero, definindo 

áreas mais e menos vulneráveis à poluição, baseadas na capacidade depurativa do solo e da zona 

não saturada. 

Embora essas estratégias possam ser adotadas de forma independente, não existem 

impedimentos quanto a sua execução concomitante o que, aliás, tem sido indicado como uma 

interessante alternativa para o estabelecimento de critérios e diretrizes mais realistas e baratas de 

promoção da proteção dos aquíferos e das fontes de abastecimento. 

Exemplos de aplicação destas estratégias no Brasil foram observados na região do Canal de 

Jurubatuba, zona sul do município de São Paulo (IG, DAEE, 2009) e nas cidades de Ribeirão Preto 

(SÃO PAULO / CRH, 2006b) e São José do Rio Preto (IG, DAEE, 2011), no interior do Estado de 

São Paulo. 

Em Jurubatuba, foi delimitado área de restrição e controle temporária para os usos dos 

recursos hídricos subterrâneos, evitando a perfuração de novos poços e o tamponamento de poços 

existentes localizados em áreas contaminadas ou sujeitas à contaminação. 

Em São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, ao contrário de Jurubatuba, as áreas de 

restrição e controle não foram definidas em função da qualidade, mas em função do regime de 

explotação dos poços existentes, por provocarem um rebaixamento excessivo nos níveis dos 

aquíferos. 

Há ainda importantes trabalhos de caráter acadêmico, desenvolvidos no âmbito municipal, 

para a análise das interferências antrópicas sobre as águas subterrâneas, como as avaliações da 

relação da urbanização com a presença de nitrato nas águas subterrâneas do Aquífero Bauru no 

município de Marília (VARNIER et al, 2010) e no município de Presidente Prudente (PROCEL, 

2011). 

Em Marília, foi demonstrado que as maiores concentrações de nitrato ocorrem em poços 

localizados em áreas urbanizadas mais antigas e com menores profundidades, relacionando a sua 

ocorrência aos sistemas de esgotamento sanitário (fossas antigas e vazamentos na rede coletora de 

esgotos).  

No Município de Presidente Prudente, em função das concentrações de nitrato observadas 

em diferentes poços na área urbana, foram propostas três zonas para a definição de medidas 

preventivas e de controle. 

Na definição desses trabalhos e zoneamentos são levados em consideração as 

características físicas e hidrogeológicas dos aquíferos e um sistemático levantamento das fontes de 

poluição e poços de abastecimento existentes na área, sendo adotado como ferramenta de análise o 

conceito de vulnerabilidade natural dos aquíferos. 
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3.2.3 Vulnerabilidade Natural de Aquíferos 

O termo vulnerabilidade natural dos aquíferos foi utilizado pela primeira vez no início da 

década de 1960 pelo hidrogeólogo francês J. Margat (VOUDOURIS et al, 2010). Entretanto, foi a 

partir da década de 1970, com a criação da legislação americana para proteção de recursos hídricos 

subterrâneos, que começaram a ser difundidos vários métodos de classificação, objetivando a 

criação de classes comparativas de vulnerabilidade de aquíferos (TRAIN, 2008). 

Segundo Zaporozec et al (2002), o conceito de vulnerabilidade é baseado na suposição de 

que o sistema solo-rocha-água subterrânea pode fornecer um grau de proteção contra a 

contaminação pela autopurificação ou atenuação natural. 

Dessa forma, o termo vulnerabilidade do aquífero é usado para representar as 

características intrínsecas que determinam a susceptibilidade de um aquífero ser adversamente 

afetado por uma carga contaminante (FOSTER, 1987). 

A vulnerabilidade natural de um aquífero é conceituada por Foster & Hirata (1988) como a 

interação de duas propriedades dos materiais sobrejacentes aos aquíferos: a acessibilidade 

hidráulica do contaminante através da penetração até a zona saturada e a capacidade de atenuação 

da zona não saturada. A espacialização e correlação dessas propriedades irá subdividir a área de 

estudos em diferentes unidades homogêneas, com diferentes níveis de vulnerabilidade. 

Segundo Feitosa et al (2008) o termo vulnerabilidade recebe vários adjetivos: 

 

� Vulnerabilidade Relativa: as unidades de um mapa de vulnerabilidade são classificadas 

uma em relação à outra e não possuem significado absoluto; 

� Vulnerabilidade Absoluta: cada unidade mapeada possui um significado em si, ou seja, 

cada índice de vulnerabilidade seria associado à capacidade de degradação de um 

contaminante ou grupo de contaminante ou grupo de contaminantes; 

� Vulnerabilidade Geral ou Universal: dirige-se a todas as atividades ou classes de 

contaminantes; e 

� Vulnerabilidade Específica: volta-se a um certo contaminante ou ainda atividade ou 

classe de contaminantes. 

 

A vulnerabilidade de um aquífero é comumente analisada de forma “Absoluta” e “Geral”, 

sem considerar especificamente um ou outro contaminante ou fonte de poluição, o que obviamente 

apresenta limitações quanto a sua aplicação, mas não prejudica o seu uso como um interessante 

instrumento de prevenção a contaminação das águas subterrâneas e gestão do território nas diversas 

escalas em que é concebido. 

Importante destacar que a determinação da vulnerabilidade natural dos aquíferos não exclui 

a necessidade de levantamentos, investigações e análises na escala de detalhe, que devem sempre 
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ser utilizados com vistas ao zoneamento de um determinado município, área ou bacia, permitindo, 

a partir de sua elaboração, a definição das estratégias de uso e ocupação do solo, monitoramento e 

proteção dos poços de abastecimento. 

O estudo de vulnerabilidade das bacias à contaminação do solo e das águas envolve análise 

dos principais fatores como: litologia, tipos de solo, topografia, profundidade do lençol freático, 

uso e ocupação do solo. Dependendo do método utilizado pode-se inserir uma ou mais variáveis na 

análise. (PEREIRA, 2006) 

Uma vez que existem muitas variáveis que podem ser combinadas e utilizadas na 

determinação da vulnerabilidade dos aquíferos, diversas metodologias foram desenvolvidas em 

todo o mundo. Como exemplos de metodologias passíveis de aplicação podemos citar o método 

DRASTIC (ALLER et al, 1987), o método AVI (VANSTEMPVOORT, EWERT E 

WASSENAAR, 1992), o método GOD (FOSTER, 1987; FOSTER & HIRATA, 1988), o índice 

EKv (AUGE, 2004), o índice SI (FRANCÉS et al, 2001), o método SINTACS (CIVITA et al, 

1990), entre outros. 

Com o intuito, portanto, de se definir diferentes classes comparativas de vulnerabilidade, 

diversos estudos vem sendo realizados em todo mundo, sendo extremamente vasta a bibliografia 

existente sobre o tema.  

No trabalho de Lobo-Ferreira (1999) são feitas referências a alguns estudos realizados na 

Europa nas décadas de 70 e 80, como os da França, publicado pela Bureau de Recherches 

Géologiques et Minières (BRGM) em 1979, que considerou em sua avaliação quatro fatores: o 

valor atual do aquífero como fonte de abastecimento de água; a capacidade de proteção relativa a 

poluentes provenientes da superfície do solo; o tempo de percurso do poluente da superfície do solo 

até ao aquífero; e a persistência do poluente no aquífero. 

Lobo-Ferreira (1999) destaca também o trabalho do Institute of Geological Sciences, Reino 

Unido, que publicou em 1983 o seu mapa de vulnerabilidade, onde foram consideradas quatro 

classes de vulnerabilidade à poluição e ainda três categorias que representam as áreas de 

vulnerabilidade variável, as áreas com informação insuficiente e as áreas com ausência de 

aquíferos. A classificação baseia-se num parâmetro único, que é o tempo de percurso de um 

poluente conservativo, não adsorvível e não absorvível, através da zona não-saturada do solo. As 

quatro classes de vulnerabilidade correspondem a tempos de percurso "superiores a 20 anos", 

"entre 1 ano e 20 anos", "entre 1 ano e 1 semana" e "menos do que uma semana". 

Em Portugal foram desenvolvidos por Lobo-Ferreira e Calado (1989) o mapeamento da 

vulnerabilidade à poluição das regiões do Algarve e do Alentejo, adotando-se parâmetros de 

natureza hidrogeológica, que são: permeabilidade da zona não-saturada do solo e do aquífero; taxa 

de recarga média do aquífero; capacidade de atenuação da zona não-saturada do solo; velocidade 

de propagação do poluente na zona não-saturada do solo. 
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Destaque é dado aos Estados Unidos da América (EUA) com sua vulnerabilidade 

completamente mapeada através dos trabalhos realizados pela Environmental Protection Agency 

(EPA), utilizando o método DRASTIC desenvolvido por Aller et al (1987). 

Após a publicação do método DRASTIC, o mesmo passou a ser amplamente difundido e 

utilizado nos países membros da Comunidade Européia para estudos da vulnerabilidade natural dos 

aquíferos (LOBO-FERREIRA, 1999). 

De forma similar, tem-se na América Latina e no Brasil, a partir da década de 90, o 

desenvolvimento de diversos trabalhos de caracterização e mapeamento da Vulnerabilidade e do 

Perigo de Contaminação dos Aquíferos, sendo os métodos GOD e DRASTIC, os mais difundidos 

no Brasil. Na sequência são apresentados os conceitos básicos desses dois métodos. 

3.2.3.1 Método GOD de avaliação da vulnerabilidade da água subterrânea 

O método GOD de avaliação da vulnerabilidade dos aquíferos à contaminação foi proposto 

por Foster (1987) e adaptado por Foster & Hirata (1988). Este método pretende a caracterização da 

vulnerabilidade do aquífero à contaminação tomando como base de informações a análise dos 

seguintes parâmetros: 

 

� Ground water hydraulic confinement (grau de confinamento hidráulico): 

confinamento hidráulico da água subterrânea no aquífero em questão; 

� Overlaying strata (estratos de cobertura - zona vadosa ou camada confinante): 

característica hidrogeológica e do grau de consolidação que determinam a 

capacidade de atenuação do contaminante; 

� Depth to groundwater table: a profundidade até o lençol freático ou até o teto do 

aqüífero confinado. 

 

A partir do levantamento e caracterização desses parâmetros para as unidades 

hidrogeológicas da área escolhida para o estudo, faz-se o cruzamento dos mapas utilizando-se 

técnicas cartográficas ou de geoprocessamento, conforme ilustrado na Figura 5. 

Foster & Hirata (1988) propõem em sua metodologia a utilização de pesos diferentes para 

cada variável Hidrogeológica dos parâmetros adotados. Na Figura 6 são ilustradas essas variáveis e 

os pesos atribuídos a cada uma delas. 
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Figura 5: Composição do mapa de vulnerabilidade das águas subterrâneas. Fonte: Foster et al (2006). 

 
Figura 6: Método GOD de avaliação da vulnerabilidade à contaminação dos aquíferos. Fonte: Foster, 

et al (2006). 

O cruzamento dos parâmetros irá gerar diferentes classes de vulnerabilidade natural do 

aquífero, de acordo com o Quadro 1. 

Grau de 
Confinamento da 
Água Subterrânea 

Ocorrência de 
Estratos de 
Cobertura 
(característica 
litológica e grau de 
consolidação da 
zona vadosa ou 
camada confinante) 

Distância até o lençol 
freático ou o teto do 
aquífero confinado 

Vulnerabilidade 
do aquífero à 
contaminação 



23 
 

 

Quadro 1: Classes de vulnerabilidade definidas por Foster & Hirata (1988) 

Classes de Vulnerabilidade Definição 

Extrema Vulnerável à maioria dos poluentes da água com rápido 
impacto em muitos cenários de poluição. 

Alto Vulnerável a vários poluentes (exceção para os fortemente 
absorvidos) em muitos cenários de poluição 

Moderado Vulnerável a alguns poluentes porém somente quando 
continuamente descartado ou em situação de vazamento. 

Baixo 
Somente vulnerável a poluentes conservativos (baixa 

mobilidade) quando continuamente e largamente descartados 
ou em situação de vazamento 

Desprezível Presente em camadas confinadas com insignificante fluxo 
subterrâneo vertical. 

3.2.3.2 Método DRASTIC de avaliação da vulnerabilidade da água subterrânea 

O método DRASTIC, desenvolvido por Aller et al. (1987), foi utilizado pela EPA para 

definir quais áreas devem ser protegidas para garantir a integridade do aquífero em termos de 

poluição (PEREIRA, 2006), sendo de ampla aplicação também na Europa. 

O método consiste na soma ponderada de sete parâmetros: profundidade do nível de água, 

recarga natural, meio aquífero, solo, topografia (declividade), Zona vadosa e condutividade 

hidráulica da zona saturada. 

Assim, para cada um dos sete parâmetros considerados pelo modelo, são atribuídos índices 

(r) que variam de 1 a 10 em função das características locais. Estes parâmetros são então 

multiplicados por pesos (w) que variam de 1 a 5, sendo que o parâmetro mais significativo da área 

recebe o peso 5. O Quadro 2 traz os pesos sugeridos para a aplicação do modelo. 

 

Quadro 2: Parâmetros do método DRASTIC e pesos (w) utilizados. 

 Parâmetro * Peso (w) 

D Depth to the water table (Profundidade do nível da água) 5 

R Net Recharge (Recarga do aquífero) 4 

A Aquifer material (Litologia do aqüífero) 3 

S Soil type (Tipo de solo) 2 

T Topography (Topografia local) 1 

I Impact of the unsaturated zone (Textura da zona vadosa) 5 

C Hydraulic Conductivity (Condutividade hidráulica do aquíferos) 3 

*O nome DRASTIC resulta da junção das letras destacadas dos parâmetros, em inglês. 

 

Por fim os produtos obtidos são somados, de acordo com a Equação 2, gerando o índice, 

conforme demonstrado abaixo. A Faixa de variação possível do índice vai de 23 a 226. 
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ÍNDICE DRASTIC = DrDw+ RrRw+ ArAw+ SrSw+ TrTw+ IrIw+ CrCw (2) 
 

O fato do método DRASTIC possuir muitos parâmetros diretos e indiretos utilizados em 

sua determinação torna a sua aplicação mais onerosa e complexa. 

Tavares (2009) destaca que a complexidade de um método tem relação direta com a 

quantidade de parâmetros requeridos e, na prática, a escassez e as dificuldades para medição e 

obtenção desses dados são fatores determinantes na escolha do método a ser utilizado. Dessa 

forma, o método GOD destaca-se como alternativa preferencial, graças a sua simplicidade 

conceitual e de aplicação. Tendo sido amplamente testado, o método GOD apresenta resultados 

satisfatórios com análise de uma reduzida quantidade de parâmetros. 

Foster et al (2006), a partir de uma série de avaliações de aplicações do método, 

concluíram que o DRASTIC tende a gerar um índice de vulnerabilidade de importância bastante 

vaga. Isso se deve à interação de um excesso de parâmetros ponderados, alguns dos quais 

apresentam forte correlação e sobreposição. 

Segundo estudo realizado pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil de Portugal 

(LNEC, 2002), que comparou 6 diferentes métodos de vulnerabilidade, o método GOD produz 

resultados comparáveis com o complexo DRASTIC, com a diferença somente nas faixas de 

classificação da vulnerabilidade. 

Tem-se também que o método DRASTIC necessita de uma quantidade muito maior de 

dados para a caracterização da vulnerabilidade natural, tornando a sua aplicação muito mais cara e 

complexa, principalmente para a área de estudos desta dissertação, onde os dados sobre as 

características hidrogeológicas são escassos.   

Portanto, devido à convergência dos fatores de disseminação técnica, disponibilidade de 

dados, e qualidade dos resultados, optou-se por utilizar o método GOD nesta dissertação. 

3.2.3.3 Exemplos de avaliações da vulnerabilidade a contaminação de aquíferos 

realizados no Brasil 

O método GOD foi utilizado de forma pioneira no país para a elaboração do Mapa de 

Vulnerabilidade das Águas Subterrâneas do Estado de São Paulo em um projeto desenvolvido no 

âmbito da parceria institucional do Instituto Geológico (IG), Companhia Ambiental do Estado 

(CETESB) e Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) (IG, CETESB, DAEE, 1997). O 

Mapa de Vulnerabilidade gerado por este trabalho, na escala de reconhecimento regional, permitiu 

o estabelecimento de diretrizes de monitoramento, controle e proteção das águas subterrâneas em 

todo o estado. 

Mais recentemente, este estudo sobre a vulnerabilidade das águas subterrâneas do Estado 

foi utilizado como parâmetro para compor o mapa do zoneamento agroambiental do setor 
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sucroalcooleiro, que foi regulamentado pela Resolução SMA no 88, de 19 de dezembro de 2008, e 

alterado pela Resolução Conjunta SMA/SAA no 6, de 24 de setembro de 2009. O zoneamento 

agroambiental consiste em uma importante ferramenta na definição das diretrizes técnicas para o 

licenciamento de empreendimentos deste setor. 

Em recente estudo desenvolvido pelo IPT (IPT, 2011) foram realizadas avaliações sobre os 

fatores e atividades com potencial de afetar negativamente as águas da porção aflorante do aquífero 

Guarani no Estado de São Paulo, com vistas ao estabelecimento de Área de Proteção e 

Recuperação de Mananciais. Para tanto, foi feita a caracterização do perigo de contaminação das 

águas dessa porção do aquífero a partir da definição da vulnerabilidade natural pelo Método GOD e 

caracterização das fontes potenciais de contaminação pelo Método POSH. 

Na área acadêmica são inúmeros os exemplos de avaliação da vulnerabilidade das águas 

subterrâneas, tanto em nível municipal quanto regional. 

Em uma visão regionalizada de proteção das águas subterrâneas, diversos autores 

realizaram levantamentos para a determinação da vulnerabilidade e proteção das águas 

subterrâneas no contexto de bacias hidrográficas e de regiões abrangendo mais de um município. 

Sob este contexto, Leal (1994) avaliou a vulnerabilidade natural dos aquíferos da região 

metropolitana de Recife utilizando o Método GOD, apresentando diretrizes para a ocupação do 

território e proteção dos aquíferos. 

Brollo (2000), por sua vez, apresentou a avaliação da vulnerabilidade natural de aquíferos 

da Região Metropolitana de Campinas a partir da aplicação de um Sistema Gerenciador de 

Informações Geoambientais, apresentando resultados com informações de fácil entendimento por 

usuários de diferentes áreas do conhecimento e em formato que facilita a consulta, ilustração e 

retrabalhamento dos dados e informações para diferentes aplicações relativas à gestão ambiental. 

Bandeira (2004) determinou a vulnerabilidade dos aquíferos e mapeou as principais fontes 

de poluição na Bacia do Pacari, localizada na região noroeste da Região Metropolitana de Belém, 

no Estado do Pará. Na ocasião foram estudados os Sistemas Aquíferos Aluviões, Pós Barreiras, 

Barreiras, Pirabas Superior e Pirabas Inferior a partir do o Método GOD. 

De forma similar, Tavares et al (2009) desenvolveu seus estudos para os aquíferos 

aflorantes em porção da Bacia Sedimentar do Araripe, abrangendo oito municípios localizados ao 

sul do Estado do Ceará. Os resultados sobre a vulnerabilidade obtidos com a aplicação do Método 

GOD, permitiram o autor propor diversas ações de proteção dos mananciais subterrâneos. 

Em análise da vulnerabilidade natural dos aquíferos da Região Metropolitana de Maceió - 

AL, Nobre et al (2010) utilizou versão modificada do método DRASTIC com auxílio de técnicas 

de geoprocessamento. Os resultados obtidos foram apontados pelo autor como otimizadores dos 

processos decisórios na área ambiental, sendo de grande utilidade na definição de premissas 

objetivas para proteção e uso sustentável dos mananciais hídricos subterrâneos. 
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Oliveira e Franca Rocha (2010) propõe metodologia em Sistema de Informação Geográfica 

para a modelagem da vulnerabilidade e risco à poluição dos recursos hídricos subterrâneos na sub-

bacia do Alto Paraguaçu, região central da Bahia. O autor destaca a importância do uso dos 

resultados nos processos de ordenamento e planejamento da expansão da agricultura irrigada, que é 

a principal fonte de poluição na área estudada. 

Com o intuito de analisar a vulnerabilidade do Aquífero Barreiras contido na Bacia 

Sedimentar Costeira do Baixo Curso do rio Paraíba, Souza et al (2011) utilizou o método GLA, 

obtendo importantes parâmetros para o entendimento da fragilidade desse Aquífero na área e de 

orientação para a sua proteção. 

Estudos importantes de análise dos impactos da aplicação de agrotóxicos em culturas 

agrícolas sobre as águas subterrâneas foram desenvolvidos por Pessoa et al (2003) na Microbacia 

do Córrego Espraiado, em Ribeirão Preto/SP. As simulações realizadas para a movimentação 

vertical dos herbicidas Atrazina, Diuron e Tebutiuron foram cruzados com dados de uso das terras, 

níveis de profundidade do lençol freático e tipos de solos, gerando mapas de exposição ao risco de 

contaminação da água subterrânea. 

Tavanti (2009), por sua vez, avaliou o impacto causado pela percolação dos agrotóxicos até 

os aquíferos, traçando-se uma carta de zoneamento de vulnerabilidade de risco na escala 1:50.000 

na região de Descalvado e Analândia (SP). Para o desenvolvimento desse estudo o autor utilizou os 

parâmetros de formação geológica, áreas de preservação permanente, declividade, espessura do 

material inconsolidado, profundidade do nível d´água (NA) e uso do solo, utilizando a análise 

multicritério na correlação dos parâmetros. 

Embora seja importante a realização desses estudos em âmbito municipal, observa-se que 

existe um grande vazio de informações relativo às águas subterrâneas e sua vulnerabilidade, e 

mesmo quando essas informações existem, não há preocupação em utilizá-las como ferramenta de 

orientação ao uso e ocupação do solo pelos gestores municipais. 

Buscando subsidiar a inserção da água subterrânea na gestão do solo, autores como 

Coridola et al (2005), Martinéz (2005), Meaulo (2005), Barboza (2007), Matta (2007), Meneses 

(2009), Souza (2009), Cutrim (2010), Gomes et al (2010) e Andrade (2011) realizaram estudos 

sobre a vulnerabilidade dos aquíferos em diferentes municípios. Esses levantamentos abrangem 

toda a área do município ou restringem-se a porções de interesse do município, como a área urbana 

ou zona industrial. 

No Quadro 3 são descritos os municípios onde os estudos foram realizados, as formações 

aquíferas englobadas nesses estudos, bem como a metodologia utilizada na determinação da 

vulnerabilidade das águas subterrâneas. 
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Quadro 3: Estudos de caracterização da vulnerabilidade de aquíferos em âmbito municipal, 
desenvolvidos no Brasil. 

Autor Município, Estado Formação Aquífero Metodologia 

Martinéz (2005) Santa Cruz do Sul, RS Sistema Aquífero Guarani GOD 

Coridolaet al 
(2005) 

Campos de Goytacazes, 
RJ 

Sedimentos do Quaternário, Formação 
Barreiras e os solos residuais provenientes do 

intemperismo das rochas pré-cambrianas 
GOD 

Meaulo (2005) Araraquara, SP 
Formações Botucatu, Serra Geral, Adamantina 

e Coberturas Recentes (sedimentos 
inconsolidados) 

GOD 

Matta (2007) Barcarena, PA Sistema Aquífero Barreiras e Sistema 
Aquífero Pós-Barreiras GOD 

Barboza (2007) Vila Velha, ES Formação Barreiras e Depósitos de Neossolos 
Quartzarênicos GOD 

Souza (2009) Araguari, MG Sistema Aquífero Bauru GOD 

Meneses (2009) João Pessoa, PB Sistema Aquífero Barreiras, Sedimentos 
Quaternários DRASTIC 

Cutrim (2010) Rondonópolis, MT Aquífero Furnas DRASTIC 

Gomes (2010) 
Complexo Portuário e 

Industrial do Mucuripe, 
Fortaleza (CE) 

Sistema Hidrogeológico Dunas/ Paleodunas DRASTIC 

Andrade (2011) 
Assentamento Rural 
Nossa Senhora do 

Rosário, Pesqueira (PE) 
Aquífero Aluvial GOD e 

DRASTIC 

 

Os resultados gerados por estes autores devem ser utilizados como diretrizes na orientação 

da expansão urbana, na implantação de empreendimentos com potencial poluidor e principalmente 

na proteção das águas subterrâneas e dos poços de abastecimento. 

Têm-se ainda trabalhos inovadores com a utilização de técnicas geofísicas para a 

caracterização da vulnerabilidade, como o desenvolvido por Braga (2008), que utilizou a técnica de 

eletrorresistividade usando sondagem elétrica vertical (arranjo Schlumberger). Segundo o autor, os 

métodos geoelétricos, cujos parâmetros resistividade e condutância longitudinal, aliados ao tipo de 

ocorrência dos aquíferos (livre a confinado) e profundidade do nível d’água, permitiram obter um 

índice de vulnerabilidade natural correspondente ao normalmente utilizado, apresentando 

resultados promissores. 

3.2.4 Avaliação do Perigo de Contaminação de Águas Subterrâneas; 

O perigo de contaminação das águas subterrâneas consiste em um conceito que pretende 

associar as características naturais do aquífero em ser afetado adversamente, ou seja, a 

vulnerabilidade, com a existência ou previsão de existência de alguma atividade ou ação poluente 

desenvolvida em superfície. 
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Apesar de apresentarem uma proteção natural relativamente maior à contaminação, as 

águas subterrâneas estão em risco crescente, devido à urbanização e desenvolvimento econômico, 

paradoxalmente por elas sustentados. (TAVARES, 2009). 

Segundo Foster et al (2006), qualquer área urbana ou rural apresenta uma complexa 

ocupação, com a presença de várias atividades potencialmente poluentes. Programas de proteção 

das águas subterrâneas que tentam controlar ou monitorar todas as atividades são economicamente 

pouco consistentes e sua implantação apresenta restrições econômicas, administrativas e sociais. 

Então a melhor estratégia para estes programas deve considerar: 

 

� a identificação de áreas que necessitam de maior atenção ambiental ou atividades que 

representem maior ameaça à qualidade das águas subterrâneas, com a finalidade de 

dirigir a elas os recursos técnicos e financeiros de órgãos de controle, em estudos de 

detalhe, e aplicação de programas de monitoramento; 

� a capacidade que a zona não saturada apresenta de degradação dos contaminantes, uma 

vez que o conhecimento desta característica pode resultar em redução de custos e das 

exigências ambientais para a instalação de novas atividades; 

� o controle da ocupação em áreas que são mais sensíveis à contaminação de aquíferos; e 

� a proteção de mananciais importantes que são ou serão utilizados para o abastecimento 

público. 

 

Partindo dessas diretrizes, entende-se que a análise do perigo de contaminação de uma 

determinada área consiste em uma interessante ferramenta de análise preliminar e de orientação às 

ações de investigação mais detalhadas. 

Embora seja comum tratar perigo de contaminação de forma similar a risco de 

contaminação, Foster et al (2006) esclarece que risco é definido como o produto de perigo vezes 

escala do impacto, havendo portanto, a indexação da avaliação do impacto sobre a saúde humana 

que uma determinada atividade ou poluente represente. 

CETESB (2001) define risco de contaminação de uma área, como a probabilidade de 

ocorrência de um efeito adverso aos bens a proteger, em decorrência da sua exposição aos 

contaminantes presentes em uma área contaminada. 

Perigo de contaminação de aquíferos num dado local, por sua vez, segundo Foster et al 

(2006), pode ser obtido a partir da interação entre: 

 

� a vulnerabilidade do aquífero à contaminação, consequência das características naturais 

dos estratos que o separam da superfície da terra; 
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� a carga contaminante que é, será, ou poderá ser aplicada no meio como resultado da 

atividade humana. 

 

Segundo Foster & Hirata (1993), a definição de perigo auxilia no estabelecimento de 

prioridades de ação, sem, contudo, substituir os trabalhos e a monitoração de campo, necessários 

quando do estudo de um incidente concreto de contaminação. Havendo para estes casos 

metodologias específicas de avaliação de risco de áreas contaminadas. 

Dessa forma, o mapa de perigo de contaminação tem por objetivo proporcionar condições 

para a priorização de investigações posteriores de campo, mais detalhadas e caras. Funcionando, 

portanto, como uma ferramenta de planejamento, podendo ser útil para avaliações de impacto 

ambiental de futuros empreendimentos (FOSTER & HIRATA, 1993). 

Uma vez identificada e definida a carga potencial de poluentes das diferentes atividades 

antrópicas, realiza-se a sua intersecção com a vulnerabilidade do aquífero local, estabelecendo-se o 

seu perigo de contaminação, como mostrado na Figura 7. 

 

 
Figura 7: Metodologia para determinação do Perigo de Contaminação das Águas Subterrâneas. Fonte: 

Foster, et al (2006). 

Adotando-se tal esquema, é possível que se tenha um aquífero com alta vulnerabilidade à 

contaminação, mas nenhum perigo de poluição, por causa da ausência de carga contaminante 

significativa, e vice-versa. Além disso, a carga contaminante pode ser controlada ou modificada, 

mas a vulnerabilidade do aquífero é essencialmente determinada pelo contexto hidrogeológico 

natural (FOSTER et al, 2006). 
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A identificação das fontes de poluição é realizada basicamente a partir da interpretação de 

imagens de satélite, levantamentos aerofotogramétricos, consulta a banco de dados, relatórios e 

publicações de órgãos e instituições responsáveis pelo controle ambiental e campanhas de campo 

para confirmação das observações ou coleta de dados e amostras para análise laboratorial. 

Embora existam uma série de atividades potencialmente poluidoras, com diversificados 

processos de produção e diferentes cargas contaminantes, a realização de estudos específicos para 

cada atividade ou poluente, é difícil e muito dispendioso. 

Com o intuito de simplificar o cadastro e caracterização da carga contaminante, Foster et al 

(2006) propõem o método de avaliação das atividades potencialmente contaminantes chamado 

POSH (Pollutante Origin, Surcharge Hydraulically), que consiste em trabalhar com suposições 

simplificadoras baseadas no tipo de atividade e a probabilidade de existir substância poluente e a 

sobrecarga hidráulica com base no uso da água pela atividade analisada. 

O método POSH permite, portanto, a classificação das atividades poluidoras de forma 

direta e simples, de acordo com o potencial de gerar carga contaminante, em três categorias: 

Elevado, Moderado e Reduzido. 

De forma a facilitar a classificação das atividades com potencial contaminante segundo sua 

distribuição espacial, é comum separá-las em fontes difusas e pontuais. 

As fontes potenciais difusas de contaminação são aquelas que podem contaminar áreas 

extensas como as áreas agrícolas, sistemas de saneamento (rede coletora), aglomerados urbanos 

com tratamento in situ (fossas negras), rios e canais contaminados, entre outros. No Quadro 4, 

adaptado de Foster et al (2006), são apresentadas a classificação para as fontes difusas propostas. 

 

Quadro 4: Classificação das fontes potenciais difusas de contaminação segundo o método POSH. 

Potencial de carga 
contaminante no subsolo Saneamento in situ Práticas agrícolas 

Elevado 

Cobertura da rede de esgoto 
inferior a 25% e densidade 
populacional superior a 100 

pessoas/ha 

Culturas comerciais intensivas, geralmente 
monoculturas em solos bem drenados, em climas 
úmidos com baixa eficiência de irrigação, pasto 
intensivo em campos intensamente fertilizados. 

Moderado Intermediário entre elevado e reduzido 

Reduzido 

Cobertura da rede de esgoto 
superior a 75% e densidade 
populacional inferior a 550 

pessoas/ha 

Rotação das culturas, terra para pasto extensivo, 
sistemas de cultivo ecológico, plantações com 
alta eficiência de irrigação em regiões áridas e 

semiáridas. 
 

As fontes potenciais pontuais de contaminação são aquelas cujas descargas de poluentes 

são facilmente delimitadas no espaço, como as unidades industriais, os locais de disposição de lixo, 

cemitérios, lagoas de tratamento de esgoto, tanques de armazenamento de poluentes, entre outros. 
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No Quadro 5, adaptado de Foster et al (2006), são apresentadas a classificação para as 

fontes pontuais propostas. 

 

Quadro 5: Classificação das fontes de contaminação pontuais segundo o método POSH. 

Potencial de 
gerar carga 

contaminante 
no subsolo 

Fontes de Contaminação 
Deposição de 

resíduos 
sólidos 

Áreas industriais* Lagoas de águas 
residuais 

Outras 
(urbanas) 

Mineração e 
exploração de 

petróleo 

Elevado 

Resíduo 
industrial tipo 
3, resíduo de 

origem 
desconhecida 

Tipo 3 ou qualquer 
atividade que 

manuseie >100 
kg/d de produtos 

químicos perigosos 

Todos os resíduos 
industriais tipo 3, 
qualquer efluente 

(exceto esgoto 
residencial se a 

área >5 ha) 

- 

Operações em 
campos de 
petróleo, 

mineração de 
metais 

Moderado 

Chuva >500 
mm/a com 
resíduos 

residenciais/ 
agroindustriais/ 
industriais tipo 
1, ou todos os 
demais casos 

Tipo 2 

Esgoto residencial 
se a área > 5 ha, 
demais casos não 

relacionados acima 
ou abaixo 

Postos de 
gasolina, 
vias de 

transporte 
com tráfico 
regular de 
produtos 
perigosos 

Algumas 
atividades de 
mineração/ 
extração de 
materiais 
inertes 

Reduzido 

Chuva < 500 
mm/a com 
resíduos 

residenciais / 
agroindustriais / 
indústrias tipo 1 

Tipo 1 

Águas residuais 
residentes, mistas, 

urbanas, 
agroindustriais e de 
mineração de não 

metálicos 

Cemitérios  

*Solos contaminados de indústrias abandonadas devem ter a mesma classificação que a da própria indústria. 
Tipo 1: madeiras, manufaturas de alimentos e bebidas, destilarias de álcool e açúcar, processamento de 
materiais não metálicos; Tipo 2: fábricas de borracha, fábricas de papel e celulose, indústrias têxteis, 

fábricas de fertilizantes, usinas elétricas, fábricas de detergente e sabão; Tipo 3: oficinas de engenharia, 
refinarias de gás/ petróleo, fábricas de produtos químicos / farmacêuticos / plásticos / pesticidas, curtumes, 

indústrias eletrônicas, processamento de metal. 

3.3 Conceitos de Geoprocessamento 

O termo Geoprocessamento engloba o conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e 

computacionais para o tratamento da informação geográfica, representando-as por diferentes tipos 

de estruturas de dados: temáticos; cadastrais; redes; modelos numéricos de terreno ou imagens 

(CÂMARA et al, 2001). 

Os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) constituem as ferramentas para as aplicações 

de geoprocessamento, permitido a realização de integração, cruzamento e comparação de diferentes 

tipos de dados. 

Segundo Câmara et al (2001), o Sistema de Informação Geográfica (SIG) é aplicado para 

sistemas que realizam o tratamento computacional de dados geográficos e recuperam informações 

não apenas com base em suas características alfanuméricas, mas também através de sua localização 

espacial, existindo pelo menos três grandes maneiras de utilizar um SIG: 
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� como ferramenta para produção de mapas - geração e visualização de dados espaciais; 

� como suporte para análise espacial de fenômenos - combinação de informações 

espaciais; 

� como um banco de dados geográficos - com funções de armazenamento e recuperação de 

informação espacial. 

 

As informações dentro de um SIG são representadas por diferentes tipos de dados, que 

segundo Câmara et al (2001) são classificados em dados temáticos, cadastrais, redes, modelos 

numéricos do terreno (MNT) e imagens (raster). 

Além disso, segundo o mesmo autor, existem dentro de um SIG duas grandes classes de 

representação geométrica: a vetorial e a matricial.  

Na representação vetorial, a representação de um elemento ou objeto é uma tentativa de 

reproduzi-lo o mais exatamente possível. Qualquer entidade ou elemento gráfico de um mapa é 

reduzido a três formas básicas: pontos, linhas, áreas ou polígonos. 

A representação matricial consiste no uso de uma malha quadriculada regular sobre a qual 

se constrói, célula a célula, o elemento que está sendo representado. A cada célula, atribui-se um 

código referente ao atributo estudado, de tal forma que o computador saiba a que elemento ou 

objeto pertence determinada célula. 

Vale ressaltar que as representações estão associadas aos tipos de dados anteriormente 

discutidos, a saber: 

 

� dados temáticos: admitem tanto representação matricial quanto vetorial; 

� dados cadastrais: sua parte gráfica é armazenada em forma de coordenadas vetoriais e 

seus atributos não gráficos são guardados em um banco de dados; 

� redes: sua parte gráfica é armazenada em forma de coordenadas vetoriais, com a 

topologia arco-nó e seus atributos não gráficos são guardados em um banco de dados; 

� imagens de sensoriamento remoto: armazenadas em representação matricial; 

� modelos numéricos de terreno: podem ser armazenados em grades regulares 

(representação matricial), grades triangulares (representação vetorial com topologia arco-

nó) ou isolinhas (representação vetorial sem topologia). 

 

A estrutura de um SIG é composta basicamente por um sistema de armazenamento de 

dados, ou banco de dados geográfico, onde estão armazenadas as representações do espaço em 

diferentes estruturas, bem como os seus atributos e informações e uma interface com o usuário que 

permitirá a manipulação do banco de dados e a aplicação das ferramentas de geoprocessamento. De 
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forma a permitir a interação entre estes níveis de forma segura, existe um terceiro componente que 

é o sistema de gerência de banco de dados geográfico. 

Devido as suas amplas ferramentas de manipulação e cruzamento de dados, os SIG’s têm 

sido amplamente utilizados em diversas aplicações como segurança pública, urbanismo, 

saneamento, logística, transporte, saúde ambiental, planejamento e gestão ambiental e também no 

campo da hidrologia tem se mostrado uma importante e potente ferramenta em estudos sobre os 

recursos hídricos subterrâneos (CÂMARA et al, 2001). 

Para a manipulação, tratamento e análise de dados geográficos existem diversas funções 

que são agrupadas de acordo com o tipo de dado tratado (correspondente a uma geometria distinta) 

análise geográfica, processamento de imagens, modelagem de terreno, redes, geodésia e 

fotogrametria (CÂMARA et al, 2001). As atividades de geoprocessamento desta dissertação irão 

utilizar as seguintes funções: 

 

� Análise Geográfica: permite a combinação de informações temáticas. Pode ser realizada 

no domínio vetorial ou domínio matricial (“raster”). Estas funções incluem: 

Reclassificação; Intersecção (“overlay”); Operações booleanas e matemáticas entre 

mapas (Álgebra de Mapas); e Consulta ao banco de dados. 

� Modelagem Numérica do Terreno: Permite cálculo de declividade, volume, cortes 

transversais, linha de visada. Fundamental para aplicações de engenharia, o conjunto 

básico consta de: Determinação do modelo (grade regular ou triangular) a partir de 

pontos esparsos ou linhas; Geração de mapas de contorno (isolinhas); Geração de mapas 

de declividade e de aspecto; Visualização 3D (com imagens e temas); Cálculo de 

volumes; e Análise de perfis. 

 

Atualmente existem diversos softwares SIG disponíveis para uso e comercialização, sendo 

os mais comuns o SPRING (INPE), ARCGIS (ESRI), IDRISI (SulSoft), entre muitos outros. 

Para os objetivos desta dissertação será utilizado o software ArcMapTM 9.3 desenvolvido 

pela Environmental Systems Research Institute (ESRI®), bem como sua extensão Spatial Analyst. 

A extensão Spatial Analyst permite a realização de operações de análise geográfica e de 

modelagem numérica de terreno, englobando funções de transformação, interpolação, criação de 

diferentes tipos de dados. 
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4 Metodologia 

Definida a área de estudo como sendo as subunidades de gestão do Alto Aguapeí e Alto 

Peixe, sua caracterização é apresentada no Capítulo 5. 

A caracterização da vulnerabilidade dos aquíferos foi elaborada com base no Método GOD 

proposto por Foster& Hirata (1988) e do perigo de contaminação das águas subterrâneas com base 

no método POSH (FOSTER et al, 2006). 

Os Mapas apresentados ao longo dessa dissertação foram gerados com apoio do software 

de SIG ArcMapTM 9.3, que constituiu na base tecnológica para organização, espacialização, 

cruzamento e interpolação dos dados levantados. 

Neste capítulo serão descritos os procedimentos metodológicos utilizados. 

4.1 Levantamento de dados e informações 

A base de dados utilizada na caracterização da área e dos mapas temáticos apresentados foi 

obtida junto às instituições públicas, de ensino e pesquisa e empresas privadas de perfuração e 

estudos hidrogeológicos. No Quadro 6 são resumidamente citadas essas instituições e os dados 

fornecidos. 

 

Quadro 6: Relação das Entidades Consultadas e Informações disponibilizadas. 

Órgão/ Entidade Produto | Dado | Informação Objetivos 

DAEE 
Poços profundos cadastrados e/ou outorgados 

nas bacias de estudo; Dados dos poços de 
monitoramento. 

Levantamento de informações 
geológicas, hidrogeológicas e de 

localização dos poços. 

CBH-AP 
Base Cartográfica das Bacias: Hidrografia, 

Geologia, Tipo de Solos, Geomorfologia, Áreas 
Urbanas. 

Caracterização da área, Composição 
do SIG. 

CETESB 

Informações de saneamento dos municípios 
(coleta e tratamento de esgotos, disposição de 

resíduos sólidos), Áreas Contaminadas, Dados de 
Monitoramento, etc. 

Composição do SIG, Caracterização 
da Área, Mapeamento das fontes de 

poluição das Bacias. 

IBGE 

Dados censitários, Cartas Planialtimétricas na 
escala 1:50.000, Bases Cartográficas: Divisões 

Políticas, Malha Viária e Ferroviária, Sedes 
Municipais. 

Composição do SIG e Caracterização 
da Área. 
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Para a determinação do perigo de contaminação, foram levantadas em campo as fontes 

potenciais de poluição, a partir de visitas aos municípios com sede urbana na área de estudo. 

Importante ainda foi o levantamento dos trabalhos pretéritos de caracterização e 

investigação da área, o que permitiu uma maior compreensão das feições estudadas, destacando-se 

os estudos de IPT (1981a), Barison (2003), Batezelli (2003), Paula e Silva (2003), Paula e Silva et 

al (2003 e 2005), DAEE (2005) e Prandi (2010). 

4.2 Organização da Base Cartográfica 

A Base Cartográfica utilizada na produção dos mapas gerados foi composta a partir de 

dados e produtos gerados pelas instituições descritas no Quadro 6, tratadas e organizadas em um 

SIG para a área de estudo. 

Dessa forma, as informações de hidrografia e hipsometria da área foram extraídas das 

Cartas Planialtimétricas na escala 1:50.000 do IBGE, que foram digitalizadas e disponibilizadas 

pelo DAEE. 

Foram utilizadas inteiramente ou parte das seguintes cartas: SF-22-X-C-V-1 (Clementina), 

1974; SF-22-X-C-V-2 (Alto Alegre), 1974; SF-22-X-C-V-3 (Parnaso), 1974; SF-22-X-C-V-3 

(Queiroz), 1974; SF-22-X-C-VI-1 (Promissão), 1973; SF-22-X-C-VI-2 (Lins), 1973; SF-22-X-C-

VI-3 (Getulina), 1973; SF-22-X-C-VI-4 (Cafelânida), 1973; SF-22-X-D-IV-3 (Pirajuí), 1973; SF-

22-Z-A-II-2 (Pompéia), 1974; SF-22-Z-A-II-4 (Echaporã), 1974; SF-22-Z-A-III-1 (Marília), 1973; 

SF-22-Z-A-III-2 (Garça), 1973; SF-22-Z-A-III-3 (Alvinlândia), 1973; SF-22-Z-A-III-4 (Gália), 

1973; SF-22-Z-B-I-1 (Presidente Alves), 1973. 

Outras feições geográficas como divisas políticas estaduais e municipais, malha viária e 

sedes urbanas, foram obtidas no servidor do IBGE através do endereço <ftp://geoftp.ibge.gov.br/>. 

A base cartográfica de Geologia e Pedologia, por sua vez, foram obtidas junto à Secretaria 

Executiva do CBH-AP, exercida pela Diretoria do Peixe Paranapanema do DAEE, em Marília. 

Assim, com o auxílio do SIG ArcMapTM 9.3 as feições geográficas e os dados estatísticos 

compilados para a área de estudo foram organizados e os mapas temáticos foram gerados, dentre os 

quais: mapa base da área de estudos; distribuição da população; caracterização hidrográfica, 

geológica e pedológica. 

Na elaboração dos mapas de hipsometria e de declividade, por sua vez, foram utilizadas 

técnicas de geoprocessamento para interpolação e cruzamento dos dados, conforme procedimentos 

descritos a seguir. 
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4.2.1 Mapa Hipsométrico 

Para a elaboração do mapa hipsométrico utilizou-se a extensão Spatial Analist do 

ArcMapTM 9.3, onde as feições curva de nível e pontos cotados foram interpolados para a geração 

do arquivo raster com informações da altitude do terreno. O método utilizado na interpolação foi a 

função Topo to raster. 

O desenvolvimento da função Topo to Raster se deu nos trabalhos desenvolvidos por 

Hutchinson (1998,1999, apud NOGUEIRA 2009) em seu programa ANUDEM (Australian 

National University), projetado para criar Modelos de Elevação do Terreno hidrologicamente 

consistentes. O êxito dessa técnica se dá por permitir que arquivos vetoriais, como curvas de níveis, 

cursos de rios e delimitações de bacias, possam ser utilizados durante a interpolação, diminuindo os 

possíveis erros que venham a ser acometidos pelo método. 

Segundo Marcuzzo (2011) o programa interpola os dados em uma grade regular, de 

modo iterativo, gerando grades sucessivamente menores, até chegar à resolução final definida. 

Esse método usa uma técnica de interpolação de diferença finita, aperfeiçoada para ter a 

eficácia de um método de interpolação local, como o inverso do quadrado da distância (IQD), sem 

perder a continuidade da superfície dos métodos de interpolação globais (SOARES, 2011). 

O Mapa de Hipsometria está apresentado na caracterização da área de estudo. 

4.2.2 Mapa de Declividade 

O mapa de declividade foi gerado a partir do raster de hipsometria, com a utilização da 

extensão Spatial Analist do ArcMapTM 9.3. A função utilizada para gerar o raster de declividade é 

denominada Slope, sendo gerada a declividade da área em porcentagem. 

A imagem raster de declividade gerada pela função Slope organiza os valores de 

declividade em muitas classes, sendo necessário executar a operação Reclass para reclassificá-lo de 

acordo a proposta do IBGE: 0-3%; 3-6%; 6-12%; 12-18%; 18-45%; 45-100%. O mapa final de 

declividade é apresentado na caracterização da área de estudo. 

4.3 Elaboração do Mapa de Vulnerabilidade Natural 

O mapa de vulnerabilidade natural dos aquíferos foi elaborado com base no método GOD 

(FOSTER & HIRATA, 1988), conforme explicado anteriormente. 

Com base nas informações disponíveis e com a caracterização geológica e hidrogeológica 

da área, as formações hidrogeológicas de superfície foram classificadas quanto os parâmetros grau 

de confinamento (G) e estratos de cobertura (O). 
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O parâmetro profundidade do lençol freático (D) foi obtido pela interpolação dos níveis 

estáticos dos poços selecionados através da aplicação da função Topo to Raster. As informações 

dos poços utilizados foram levantadas junto ao Cadastro de Outorgas da Diretoria do Peixe 

Paranapanema do DAEE, cuja sede localiza-se no município de Marília. 

As imagens raster geradas para a produção do mapa de vulnerabilidade possuem pixel de 

250 m, produzindo resultados em escala de 1:250.000. 

A seguir são detalhados os procedimentos de geoprocessamento utilizados para a geração 

do mapa de vulnerabilidade. Os resultados cartográficos estão apresentados e discutidos no 

Capítulo 6. 

4.3.1 Parâmetro Grau de Confinamento (Ground water Hydraulic Confinement) 

A classificação das formações hidrogeológicas quanto ao grau de confinamento foi baseada 

no esquema apresentado na Figura 8 (adaptado de FOSTER et al, 2006), sendo que os pesos foram 

inseridos manualmente nos quatro arquivos vetoriais do tipo polígono correspondentes à cada uma 

das formações hidrogeológicas de ocorrência superficial da área (Marília, Adamantina, Araçatuba e 

Quaternário). 

 
Figura 8: Esquema de classificação do grau de confinamento dos aquíferos (adaptado de Foster et al, 

2006). 

Após a classificação, os arquivos vetoriais foram transformados em raster com o auxílio da 

ferramenta Feature do Raster do software ArcMapTM 9.3, gerando então quatro imagens raster. 

Após a conclusão desta operação foi necessário aplicar a função Merge (fundir), com 

auxílio da ferramenta Map Algebra do software ArcMapTM 9.3, para que os quatro raster gerados 

anteriormente fossem fundidos em uma única imagem. 

4.3.2 Parâmetro Estratos de Cobertura (Overlaying strata) 

A classificação das formações hidrogeológicas quanto aos estratos de cobertura foi baseada 

no esquema apresentado na Figura 9 (adaptado de FOSTER et al, 2006), sendo que os pesos foram 

inseridos manualmente nos quatro arquivos vetoriais do tipo polígono correspondentes à cada uma 

das formações hidrogeológicas de ocorrência superficial da área (Marília, Adamantina, Araçatuba e 

Quaternário). 

Grau de 
Confinamento da 
Água Subterrânea 
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Após a classificação, os arquivos vetoriais foram transformados em arquivos raster com o 

auxílio da ferramenta Feature do Raster do software ArcMapTM 9.3, gerando então quatro imagens 

raster. 

 

 
Figura 9: Esquema de classificação dos estratos de cobertura dos aquíferos(adaptado de Foster et al, 

2006). 

Após a conclusão desta operação foi necessário aplicar a função Merge, com auxílio da 

ferramenta Map Algebra do software ArcMapTM 9.3, para que os quatro raster gerados 

anteriormente fossem fundidos em uma única imagem. 

4.3.3 Parâmetro Profundidade do Lençol Freático (Depth to groundwater table) 

A determinação da profundidade do lençol freático na área foi obtida pela interpolação dos 

dados de nível estático dos poços levantados junto ao DAEE. Para tanto foram selecionados 211 

poços do cadastro de outorgas que dispunham do dado referente ao nível estático. 

Importante destacar que a seleção dos poços não foi limitada a área objeto de estudo, mas 

extrapolada para poços existentes em um raio de 50 Km do seu entorno, como pode ser verificado 

pela Figura 10. Essa estratégia foi adotada com o intuito de reduzir possíveis erros de interpolação 

em regiões onde a densidade dos poços é baixa, principalmente ao norte da área de estudo. 

A partir das informações dos 211 poços, da caracterização hidrogeológica e da análise 

estatística e comparativa dos níveis estáticos com séries históricas de poços de monitoramento do 

nível freático, foram excluídos do universo inicial 36 poços, restando 175 poços. Na Figura 11 está 

ilustrada na cor preta, a distribuição dos poços que foram excluídos da análise. 

Uma vez selecionados os poços, realizou-se a interpolação dos seus níveis estáticos 

utilizando-se a ferramenta Topo to Raster do software ArcMapTM 9.3, gerando uma imagem raster. 

Para a interpolação, utilizou-se além dos níveis estáticos dos poços selecionados, a hidrografia e os 

limites da área de estudo. 

A técnica Topo to Raster permite que o nível do lençol seja suavizado nas proximidades 

dos cursos de água, ou seja, o interpolador faz com que os níveis do lençol sejam menos profundos 

nas proximidades dos cursos de água, representando melhor as condições naturais. 

Ocorrência de 
Estratos de 
Cobertura 
(característica 
litológica e grau de 
consolidação da 
zona vadosa ou 
camada confinante) 
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Figura 10: Representação dos poços levantados junto ao DAEE para avaliação da profundidade do 

lençol freático a partir da interpolação dos níveis estáticos. 

 
Figura 11: Representação dos 36 poços excluídos do banco de dados em função da caracterização 

hidrogeológica e das análises estatísticas e comparativas. 
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Uma vez obtida a profundidade do lençol freático, realizou-se a reclassificação dos valores 

em função dos pesos estabelecidos pelo método GOD, ilustrados na Figura 12.  Para tanto, utilizou-

se a ferramenta Reclassify (Reclassificar) do software ArcMapTM 9.3. 

 

 
Figura 12: Esquema de classificação da Profundidade do Lençol Freático (adaptado de Foster et al, 

2006). 

4.3.4 Produção do Mapa de Vulnerabilidade Natural 

Definidos os pesos a serem atribuídos aos parâmetros estabelecidos pelo método GOD, 

conforme procedimentos apresentados anteriormente, o mapa de vulnerabilidade foi gerado pelo 

cruzamento dos Mapas de Grau de Confinamento, Estratos de Cobertura e Profundidade do Lençol 

Freático. 

A operação de multiplicação destes mapas foi executada através da ferramenta Map 

Algebra e sua função Times, obtendo-se o mapa de vulnerabilidade apresentado no Capítulo 6. 

4.4 Elaboração do Mapa de Perigo de Contaminação das Águas Subterrâneas 

A avaliação do perigo de contaminação das águas subterrâneas foi feita em três etapas: 

levantamento de informações em bibliografia e consulta ao cadastro de outorgas do DAEE; visita 

aos municípios com sede urbana na área de estudos para levantamentos em campo das fontes 

potenciais de contaminação; e produção do mapa de perigo de contaminação. 

A primeira etapa consistiu no levantamento de informações em bibliografia correlata junto 

a publicações oficiais e trabalhos acadêmicos. As informações levantadas referem-se à localização 

de áreas contaminadas, consulta aos Planos Diretores Municipais e classificação dos cursos de água 

de acordo com o Decreto Estadual 10.755, de 22 de novembro de 1977. 

A CETESB, enquanto órgão estadual responsável pelo licenciamento ambiental, não 

disponibilizou o acesso aos dados de seu cadastro de fontes potencialmente contaminantes, sendo 

realizada nesta primeira etapa, consulta ao Cadastro de Outorgas do DAEE para identificação das 

atividades industriais desenvolvidas na área de estudo. 

Enquanto segunda etapa, nas visitas aos municípios com sede urbana nas subunidades de 

gestão do Alto Aguapeí e Alto Peixe, buscou-se cadastrar as fontes potenciais de contaminação, 

como postos de combustível, indústrias e distritos industriais, estações de tratamento de esgoto, 

locais de disposição de resíduos sólidos, cemitérios e penitenciárias. 

Distância até o lençol 
freático ou o teto do 
aquífero confinado 
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Os levantamentos em campo foram subsidiados pelas informações preteritamente coletadas 

e realizados nos municípios de Álvaro de Carvalho, Garça, Getulina, Guaimbê, Júlio de Mesquita, 

Marília e Vera Cruz, acompanhados por funcionários do setor de planejamento, meio ambiente ou 

agricultura das prefeituras municipais. 

Para cada fonte potencial de poluição identificada foi feito o levantamento de sua 

localização geográfica com o auxílio de um aparelho de GPS e anotada a descrição sucinta do tipo 

de atividade desenvolvida no local. 

Para os municípios de Marília e Garça, além dos levantamentos em campo, consultou-se os 

Planos Diretores Municipais com o intuito de se definir as áreas destinadas às atividades 

industriais. Dessa forma, se optou por não individualizar as fontes quando as mesmas estivessem 

inseridas em zonas ou áreas definidas como distritos industriais nos Planos Diretores para estes 

dois municípios. 

As informações coletadas foram então organizadas, tabuladas e classificadas de acordo 

com o seu potencial de gerar carga contaminante no subsolo conforme método POSH, apresentado 

no Capítulo 3. A classificação das zonas e distritos industriais foi feita de acordo com a atividade 

com maior potencial contaminante identificado. 

Com a localização das fontes potencialmente contaminantes, realizou-se a delimitação de 

suas áreas nas imagens de satélite do Google Earth, exportando-as na sequência para o SIG 

ArcMapTM 9.3. A delimitação da área foi realizada para todas as fontes poluidoras identificadas, 

excetuando-se os pontos de combustível, por terem área muita pequena e de difícil identificação. 

No SIG foram executados procedimentos de análise espacial e cartográficos, para a 

composição dos mapas de caracterização das fontes com potencial contaminante nas subunidades 

de gestão do Alto Aguapeí e Alto Peixe. 

Por fim, interpolações espaciais entre as fontes potencialmente contaminantes e a 

vulnerabilidade natural dos aquíferos foram executadas no SIG ArcMapTM 9.3 para composição dos 

mapas e caracterização do perigo de contaminação das águas subterrâneas na área de estudos. 
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5 Caracterização da Área de Estudo 

As UGRHI 20 e 21, localizadas na porção oeste do Estado de São Paulo, abrangem 

respectivamente a Bacia Hidrográfica do Rio Aguapeí e a Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe. 

Essas Bacias constituem Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos contíguas e com 

características ambientais, sociais e políticas muito semelhantes.  

Estas similaridades fizeram com que um único Comitê de Bacias Hidrográficas fosse 

instituído para a promoção das discussões das questões hídricas inerentes aos seus territórios e de 

integração das diversas ações e atividades de recuperação e preservação dos recursos hídricos. 

Estas duas unidades possuem juntas uma área de 23.965 Km², o que corresponde a 9,7% da 

área do Estado de São Paulo e abrangem, inteira ou parcialmente, o território de 92 municípios.  

Muito embora esteja solidificada a importância de se fazer a gestão ambiental e de recursos 

hídricos adotando-se como unidade física os limites das bacias hidrográficas, a divisão política dos 

municípios e estados, na maioria dos casos, não leva em consideração esse aspecto. 

Essa diferença na divisão política do território afeta a utilização de dados censitários e 

estatísticos importantes ao processo de gerenciamento e planejamento de recursos hídricos. 

Com o intuito de equalizar essa problemática, adotou-se a localização das sedes urbanas 

como critério para a divisão dos municípios em cada uma das 22 UGRHI instituídas no Estado de 

São Paulo. Dessa forma, apesar dos 96 municípios que possuem território no Aguapeí e Peixe 

poderem integrar de forma efetiva o Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe 

(CBH-AP), 38 destes municípios não possuem sede na área de abrangência dessas unidades, e são 

denominados “Municípios com área contida”. 

De acordo com a Divisão Hidrográfica Estadual, existem 32 municípios com sede no 

território da UGRHI-20 (Aguapeí) e 26 na UGRHI-21 (Peixe). Esses municípios recebem a 

denominação de “Municípios integrantes”. 

Na Figura 13 é representada a área de abrangência das UGRHI do Aguapeí e do Peixe, bem 

como os “Municípios com área contida” e os “Municípios integrantes”. 

Considerando a distribuição da população no Estado de São Paulo, com pouco mais de 41 

milhões de habitantes, essas UGRHI se caracterizam socioeconomicamente por suas baixas 

densidades populacionais e pequenas taxas de crescimento demográfico, com a dinâmica 

econômica estritamente atrelada ao agronegócio e aos setores de comércio e serviço. 
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Figura 13: Área de abrangência da UGRHI-20 (Aguapeí) e da UGRHI-21 (Peixe), bem como os 

“Municípios com área contida” e os “Municípios integrantes”. 

Nos 58 municípios que integram as UGRHI Aguapeí e Peixe residem 811.631 habitantes e 

nos outros 38 municípios com área contida residem 902.258 habitantes (IBGE, 2010). As taxas de 

urbanização nesses municípios são de 89,95% para o primeiro grupo e 92,54% para o segundo. 

Observa-se que há uma heterogeneidade na distribuição da população nas UGRHI, 

havendo uma maior concentração nos municípios de Marília, Presidente Prudente, Araçatuba, Lins 

e Tupã, que juntos detém cerca de 43% da população dos 96 municípios que as integram. Nestes 

municípios também se verifica uma maior diversidade de atividades industriais. 

Essas diferenças socioeconômicas existentes no território implicam em demandas e 

pressões também diversificadas sobre os recursos naturais. Quando essas demandas e pressões são 

relacionadas com o meio físico, ocorrem conflitos e problemas ambientais também diversificados. 

Portanto, embora a UGRHI seja a unidade de planejamento de recursos hídricos, a sua 

subdivisão pode representar uma estratégia interessante na compartimentação, priorização e 

solução dos conflitos existentes. 

Buscando compartimentar os conflitos e diferenças existentes ao longo das Bacias, o Plano 

das Bacias Hidrográficas dos rios Aguapeí e Peixe (CBH-AP, 2008) compartimentou a área das 

Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Aguapeí e do Peixe em seis porções: Alto, 

Médio e Baixo Aguapeí e Alto, Médio e Baixo Peixe. 
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Neste trabalho adota-se como área de estudo para a caracterização e investigação da 

vulnerabilidade natural dos aquíferos e do perigo de contaminação das águas subterrâneas as 

subunidades de gestão definidas como Alto Aguapeí e Alto Peixe. 

5.1 Subunidades de Gestão do Alto Aguapeí e Alto Peixe 

As subunidades do Alto Aguapeí e Alto Peixe abrangem juntas 4.398,72 km², onde estão 

inseridas as sedes dos municípios de Álvaro de Carvalho, Garça, Getulina, Guaimbê, Júlio 

Mesquita, Marília e Vera Cruz, além das áreas rurais de outros 18 municípios. Na Figura 14 estão 

representadas as Subunidades de Gestão do Alto Aguapeí e Alto Peixe, com destaque para os 

municípios com área urbana em seu território. 

 

 
Figura 14: Mapa base das subunidades de gestão do Alto Aguapeí e Alto Peixe, com destaque para os 

municípios com área urbana em seu território. 

Nestas subunidades habitam 295.721 pessoas, o que representa 36,44% (IBGE, 2010) da 

população residente nas UGRHI 20 e 21, além de contar com o município mais populoso, de maior 

densidade industrial e pujança econômica: Marília, com 216.576 habitantes. 

Na Figura 15 está representada a distribuição da população nos municípios com área no 

Alto Aguapeí e Alto Peixe. 
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Figura 15: Mapa da distribuição da população nas subunidades de gestão do Alto Aguapeí e Alto 

Peixe, elaborado com base nos dados do Censo 2010 (IBGE, 2010). 

A seguir serão apresentadas as características físicas da área de estudo. Esta caracterização 

tem por objetivo subsidiar a aplicação do Método GOD de determinação da vulnerabilidade dos 

aquíferos e a avaliação do perigo de contaminação das águas subterrâneas. 

5.1.1 Clima 

As Bacias dos Rios Aguapeí e Peixe estão submetidas ao clima tropical quente e úmido, 

com dois períodos característicos, sendo o primeiro, com influência da massa Tropical Atlântica, 

caracterizado por ser quente e chuvoso entre outubro e abril, com temperaturas oscilando entre 

24ºC e 30ºC. O segundo, por sua vez, ocorre entre os meses de maio e setembro, nos períodos em 

que a atuação da massa polar é mais intensa, os índices pluviométricos mais baixos e as 

temperaturas variando de 14ºC a 22ºC. Segundo a classificação climática pelo sistema de Köppen a 

região de estudo localiza em uma faixa de transição dos climas Aw e Cfa (ROLIM, 2007). 

Na Figura 16 são apresentadas as distribuições pluviométricas mensais medidas pelas 

estações do DAEE nas subunidades de gestão do Alto Aguapeí e Alto Peixe, que, segundo Prandi 

(2010), possuem a mesma média pluviométrica anual de 1.200 mm. A série histórica dos dados 

dessas duas estações compreende o período de julho de 1939 a setembro de 2004. 
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Figura 16: Médias pluviométricas anuais das subunidades de gestão do Alto Aguapeí e Alto Peixe 

(Prandi, 2010). 

5.1.2 Hidrografia 

A caracterização hidrográfica da região de estudo foi adaptada da divisão hidrográfica 

adotada pelo Plano de Bacia (CBH-AP, 2008), sendo consideradas as sub-bacias do Rio Feio e do 

Rio Tibiriça no Alto Aguapeí e as sub-bacias do Ribeirão das Garças e Ribeirão do Alegre que 

formam o Rio do Peixe a partir de sua confluência no Alto Peixe, como ilustra a Figura 17. 

 

 
Figura 17:Definição das bacias de drenagem das subunidades de gestão do Alto Aguapeí e Alto Peixe, 

adaptado da divisão hidrográfica estabelecida pelo Plano de Bacias (CBH-AP, 2008). 
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A disponibilidade hídrica superficial das sub-bacias delimitadas foi calculada pela 

metodologia da Regionalização Hidrológica do Estado de São Paulo (LIAZZI et al, 1988), através 

da ferramenta disponível em <http://www.daee.sp.gov.br>, sendo utilizado o parâmetro Q7,10 por 

ser a vazão mínima de referência para a emissão de outorga pelo direito de uso dos recursos 

hídricos pelo órgão gestor. 

No exutório da região do Alto Aguapeí o Q7,10 é de 7,591 m³/s, enquanto no Alto Peixe a 

disponibilidade hídrica é de 2,44 m³/s, conforme apresentado no Quadro 7. 

 

Quadro 7: Características Hidrológicas da região de estudo. 

UGRHI Subunidade 
de gestão Sub-bacia Área de Drenagem 

(Km2) 
Disponibilidade 

(Q7,10) (m3/s) 

20 
Alto Aguapeí - 3.655,65 7,591 
Alto Aguapeí Rio Feio 2.140,63 3,146 
Alto Aguapeí Rio Tibiriça 1.515,02 4,445 

21 
Alto Peixe - 743,07 2,44 
Alto Peixe Ribeirão da Garça 264,74 0,968 
Alto Peixe Ribeirão do Alegre 295,96 0,866 

5.1.3 Geomorfologia 

A área definida para estudo localiza-se na unidade geomorfológica do Planalto Ocidental, o 

qual comporta relevos monótonos, de colinas e morrotes. O Planalto Ocidental constitui a 

continuidade física do reverso das Cuestas Basálticas, assentadas sobre os arenitos do Grupo 

Bauru, e guardam obediência ao caimento estrutural regional em direção a oeste, como ilustra a 

Figura 18. 

No sudoeste da área de estudo, onde se localizam os municípios de Garça, Vera Cruz e 

Marília, estão as maiores altitudes e relevo mais acidentado, suportando as maiores declividades, 

como ilustra a Figura 19. Esta região mais acidentada foi individualizada por Ponçano et al. (1979) 

apud CBH-AP (2008) como uma zona, chamada de Planalto de Marília, possuindo como substrato 

litológico arenitos da Formação Marília. 

Segundo IPT (1981b), os sistemas de relevo predominantes na área são de Colinas Amplas, 

principalmente sob o Planalto de Marília e de Colinas Médias, principalmente ao longo das calhas 

dos rios Aguapeí e Tibiriça. 

O Planalto de Marília encerra-se em escarpas festonadas desfeitas em anfiteatros separados 

por espigões e restritas principalmente ao setor sudoeste, compondo as áreas de drenagem dos rios 

da Garça e Alegre (Bacia do Peixe) (IPT, 1981b). Nos demais setores desta unidade 

geomorfológica, as escarpas passam a ocorrer com menor frequência, cedendo lugar a relevo de 

Morrotes Alongados de topos angulosos e vertentes ravinadas com perfis retilíneos, que compõem 

as cabeceiras do Rio Aguapeí (IPT, 1981b). 
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Figura 18: Mapa Hipsométrico das subunidades de gestão do Alto Aguapeí e Alto Peixe, com destaque 

para a região mais acidentada e de maiores altitudes composta pelo Planalto de Marília. 

 
Figura 19: Mapa de declividade das subunidades de gestão do Alto Aguapeí e Alto Peixe, com destaque 

para as elevadas declividades existentes na borda do tabuleiro formado pelo Planalto de Marília. 
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Na Figura 20 estão ilustradas as formas de relevo das subunidades de gestão do Alto 

Aguapeí e Alto Peixe. 

 

 
Figura 20: A- Relevo de Colinas Médias predominante no vale do Rio Tibiriça; B- Relevo de Colinas 

Médias predominante na maior parte da área de estudos; C- Detalhe do relevo do vale do Rio do Peixe 
e em segundo plano das escarpas do Planalto de Marília; D- Relevo característico da borda do 

tabuleiro do Planalto de Marília. 
 

 

 

 

 

 

5.1.4 Pedologia 

Para a caracterização pedológica da área, foram considerados os levantamentos realizados 

pelo Projeto Radam-Brasil, Folha do Rio de Janeiro, compilados pelo IPT (1987). A nomenclatura 

aqui utilizada encontra-se de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos 

(EMBRAPA, 2006). 

Os levantamentos pedológicos indicam a maior ocorrência das associações pedológicas 

expressas pelos Argissolos Vermelhos-Amarelos Eutróficos, que são solos de profundidade 

variável, desde forte a imperfeitamente drenados (EMBRAPA, 2006), com textura variando de 

arenosa média a média a argilosa/muito argilosa, ocorrendo solos com mudança textural abrupta 

entre os horizontes A e B, até solos com pequena variação de teor de argila ao longo do perfil 

(CBH-AP, 1997). 

Quanto a sua associação com o relevo na área estudada, aparecem em quase toda a área, 

como pode ser verificado na Figura 21, observando-se certa relação entre a profundidade dos 

perfis, textura e declividade de encostas, uma vez que os solos de textura arenosa são normalmente 

A B 

C D 
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profundos e encontrados nas porções inferiores das encostas e de menores declividades, enquanto 

que os de textura argilosa apresentam profundidades relativamente menores (CBH-AP, 1997). 

 

 
Figura 21: Mapa Pedológico das subunidades de gestão do Alto Aguapeí e Alto Peixe. 

De maneira menos expressiva e subordinada a relevos menos sinuosos como os de colinas 

amplas, aparecem os Latossolos Vermelhos distróficos, que são solos minerais em avançado 

estágio de intemperização, muito evoluídos, como resultado de enérgicas transformações no 

material constitutivo. Os solos são virtualmente destituídos de minerais primários ou secundários 

menos resistentes ao intemperismo, e têm capacidade de troca de cátions baixa (EMBRAPA, 

2006). 

Subordinados as planícies aluviais dos Rios Tibiriça e Feio ocorrem os Gleissolos Háplicos 

eutróficos e distróficos, caracterizados por sua permanente ou periódica saturação, mal drenados, e 

pela forte gleização, que implica na manifestação de cores acinzentadas, azuladas ou esverdeadas, 

devido à redução e solubilização do ferro, permitindo a expressão das cores neutras dos minerais de 

argila, ou ainda precipitação de compostos ferrosos (EMBRAPA, 2006). 

Por fim, são encontradas associações pedológicas do tipo Neossolos Litólicos eutróficos de 

textura média e argilosa, que são solos minerais pouco desenvolvidos, com aproximadamente 20 a 

40 cm de profundidade, sobrepostos a rochas consolidadas, com pequena ou nenhuma alteração. A 
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sua ocorrência na área de estudo esta associada às bordas do tabuleiro do Planalto Residual de 

Marília (CBH-AP, 1997). 

O fato da ocorrência de solos do tipo Argissolo, com a presença de argilas e potencial de 

troca catiônica elevada em praticamente toda a área pode indicar um nível de proteção maior às 

águas subterrâneas, uma vez que esses solos possuem uma menor permeabilidade e a 

vulnerabilidade dos aquíferos está relacionada com o tempo que o contaminante leva para percolar 

a zona não saturada e os processos de adsorção e atenuação dos contaminantes por esta zona. 

5.1.5 Geologia 

Inseridas na Bacia do Paraná, unidade geotectônica estabelecida sobre a plataforma Sul-

Americana a partir do Devoniano Inferior (IPT, 1981a), as UGRHI 20 e 21 possuem como 

substrato geológico aflorante as rochas vulcânicas e sedimentares de idade mesozóica e depósitos 

aluvionares de idade cenozóica. 

De forma mais expressiva, compõe a estrutura Geológica destas Unidades a Formação 

Serra Geral, restrita a calha do Rio Aguapeí, no município de Santópolis do Aguapeí, e as 

diferentes formações geológicas que compõe o Grupo Bauru. 

O Grupo Bauru é formado por rochas cretáceas supra basálticas constituídas 

predominantemente por sedimentos siliciclásticos continentais, assentados principalmente sobre 

substrato basáltico da Formação Serra Geral e, localmente, sobre sedimentos das formações 

Botucatu e Pirambóia (PAULA E SILVA, 2003). 

Embora muitos autores classifiquem de diferentes formas a estrutura litoestratigráfica que 

compõem esta unidade geológica, será adotada neste trabalho a divisão estratigráfica definida pelo 

trabalho de Paula e Silva (2003), dividindo o Grupo Bauru em Formação Caiuá, Pirapozinho, Santo 

Anastácio, Birigui, Araçatuba, Adamantina e Marília. O trabalho deste autor foi elaborado com 

base na interpretação de perfis geofísicos e em descrições de amostras de calha e de testemunhos de 

sondagem de poços profundos, extraídos de arquivos do Departamento de Águas e Energia Elétrica 

do Estado de São Paulo (DAEE), da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 

(SABESP) e de pesquisas publicadas. 

Especificamente para o arcabouço geológico da área de interesse de estudo, são aflorantes 

as unidades geológicas compostas pelas Formações Marília, Adamantina e Araçatuba. Na área 

ocorrem ainda depósitos aluvionares inconsolidados do Período Quaternário, associados às calhas 

de drenagem atuais, como está ilustrado na Figura 22. 

Ainda em referência ao trabalho de Paula e Silva (2003), foram definidos perfis geológicos 

para o Grupo Bauru, apresentados nas Figura 23 e Figura 24, que ilustram a sobreposição das 

formações que afloram nas subunidades de gestão do Alto Aguapeí e Alto Peixe. 
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Figura 22: Mapa Geológico das subunidades de gestão do Alto Aguapeí e Alto Peixe, com ocorrência 
em praticamente toda a área das rochas do Grupo Bauru e de depósitos Cenozóicos do Quaternário 

restritos às calhas de drenagem dos Rios Aguapeí e Tibiriça. 

 

 
Figura 23: Perfil Geológico entre as cidades de Duartina e Andradina, com destaque para trecho entre 

Álvaro de Carvalho e Getulina, inseridos na área de estudo. Fonte: Paula e Silva (2003). 
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Figura 24: Perfil Geológico entre as cidades de Ubirajara e Panorama, evidenciando a ocorrência da 
Formação Adamantina abaixo da Formação Marília. Fonte: Paula e Silva (2003). 

5.1.5.1 Hidrogeologia 

Enfatiza-se a importante capacidade que as rochas do Grupo Bauru possuem em armazenar 

e transmitir água, compondo importantes aquíferos de extensões regionais, sendo amplamente 

utilizados no atendimento das demandas hídricas. Segundo CBH-AP (2011) a demanda hídrica 

outorgada por recursos hídricos subterrâneos nas UGRHI 20 e 21 é de 1,872 m3/s, o que 

corresponde à 31,37 % de toda a demanda hídrica das bacias. 

Paula e Silva (2003) destaca a grande variação existente nas vazões obtidas em poços 

perfurados no Sistema Aquífero Bauru devido à diversidade litofaciológica existente. Essas 

diferenças se devem principalmente às condições climáticas e ambientais imperantes nas diferentes 

épocas de deposição dos sedimentos que originaram as suas rochas. 

Buscando individualizar as particularidades litológicas e caracterizar as propriedades 

hidráulicas dos vários aquíferos que compõem o Sistema Aquífero Bauru, Paula e Silva et al (2003) 

propõe a sua subdivisão hidroestratigráfica. Essa subdivisão foi construída a partir de estudos de 

perfis geofísicos de poços tubulares profundos, por meio de correlações empíricas com a 

resistividade da formação, com auxílio dos perfis de raios gama, potencial espontâneo e 

porosidade. 

Para a área de estudo definida pelas subunidades de gestão do Alto Aguapeí e Alto Peixe 

ocorrem os afloramentos dos Aquíferos Marília e Adamantina e do Aquitardo Araçatuba. 

O aquitardo Araçatuba é composto por arenitos muito finos, siltosos e siltitos arenosos, de 

coloração cinza esverdeada, geralmente maciços, por vezes apresentando estratificações plano-
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paralelas e sutis estratificações cruzadas acanaladas de pequeno porte (até 40 cm de comprimento), 

características de ambiente lacustre (BATEZELLI, 2003). Essa unidade hidrogeológica do Grupo 

Bauru constitui uma barreira de permeabilidade negativa, isolando as unidades subjacentes, 

compotas pela Formação Birigui e Serra Geral na área de estudo (PAULA E SILVA, 2003). 

Na área de estudo, o afloramento do Araçatuba foi mapeado nos vales dos rios Aguapeí por 

IPT (1980), DAEE (1982) e Perrota et al (2005) e no vale do Rio do Peixe por Prandi (2010). 

Ainda, segundo Prandi (2010), as baixas permeabilidades dessa Formação, servem como base para 

o afloramento das águas de aquíferos sobrejacentes e manutenção da vazão das águas das bacias 

dos rios Aguapeí e Peixe. 

Na área estudada a maior ocorrência é do aquífero Adamantina, estando recoberto 

parcialmente pela Formação Marília. Caracteriza-se pela presença de arenitos avermelhados a 

acastanhados, finos a muito finos, argilosos, algo carbonáticos, quartzosos, intercalados por 

camadas de lamito marrom a avermelhado, arenoso, carbonático (PAULA E SILVA et al, 1994). 

A frequência das camadas lamíticas e as variações de argilosidade dos arenitos determinam 

o comportamento bastante heterogêneo e anisotrópico desta unidade, mesmo em localidades 

relativamente próximas. Esta heterogeneidade afeta também a produtividade do aquífero, cujos 

poços permitem a explotação de 5 a 50 m3/h, com vazões específicas entre 0,5 e 3 m³/h/m e 

transmissividades entre 10 e 100 m2/dia , segundo Mendonça e Gutierrez (2000). 

O aquífero Marília, por sua vez, apesar de formado por arenitos de grossos a 

conglomeráticos, com grãos angulosos, possui características hidrodinâmicas bastante 

desfavoráveis se comparadas às unidades aquíferas subjacentes. Essa característica se deve a forte 

cimentação carbonática, que tornou seus sedimentos impermeáveis (PRANDI, 2010). A 

abundância de cimento calcífero em suas litologias propiciou um arcabouço resistente à erosão, 

responsável pela sustentação das escarpas dos planaltos de Marília (PAULA E SILVA, 2003). 

Segundo Prandi (2010), a presença de água no Aquífero Marília restringe-se às suas 

porções alteradas e a camadas isoladas de arenitos que se comportariam como aquíferos suspensos, 

com recargas muito lentas ou condicionadas à presença e interconexão de eventuais 

descontinuidades nessas rochas, estando a sua produção restrita aos solos de alteração, com no 

máximo 40 metros de espessura. 
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6 Caracterização e Avaliação da Vulnerabilidade Natural 

O levantamento e apresentação dos aspectos físicos das subunidades de gestão do Alto 

Aguapeí e Alto Peixe, principalmente quanto à geologia e hidrogeologia, fornecem as condições 

para a caracterização e avaliação da vulnerabilidade natural das unidades hidrogeológicas 

aflorantes na área de estudo. 

Neste Capítulo estão descritos os resultados obtidos com a aplicação do método GOD 

(FOSTER & HIRATA, 1988), relatando e justificando os valores adotados em cada um dos 

parâmetros que o compõe. 

6.1 Determinação do Parâmetro Grau de Confinamento (G) 

Conforme descrito na metodologia proposta por Foster & Hirata (1988), este parâmetro 

pondera o Grau de Confinamento das unidades hidrogeológicas, atribuindo os valores máximos 

para as unidades que sejam livres, ou não confinadas. 

Considerando a caracterização hidrogeológica apresentada no Capítulo 5, observa-se que as 

quatro unidades são caracterizadas como não confinadas. Exceção é feita à porção encoberta do 

Aquífero Adamantina pelas rochas da Formação Marília. 

Apesar dessa sobreposição, Prandi (2010) demonstrou, através de testes de interferência em 

poços tubulares profundos, que não existe conexão entre esses dois aquíferos, sendo que o Marília, 

em função de sua forte cimentação por carbonatos, funciona como uma camada confinante. 

Além disso, Varnier et al (2010) demonstrou em análises físico-químicas de águas de 

poços no município de Marília, que as menores concentrações medidas ocorrem nos poços mais 

profundos, ou seja, que explotam o Aquífero Adamantina, o que sugere a sua maior proteção.  

Dessa maneira, a porção do Aquífero Adamantina encoberto pelo Marília está inacessível 

às cargas de contaminantes existentes em superfície, não sendo considerado, portanto, na 

caracterização da vulnerabilidade. 

Partindo dessas considerações, optou-se por diferenciar os pesos atribuídos às unidades 

hidrogeológicas aflorantes na área de estudo objetivando um produto cartográfico que permitisse a 

sua identificação por uma escala de cores, utilizando como critério a cobertura pedológica e as 

características hidráulicas dos aquíferos. 

Os sedimentos do Quaternário, compostos basicamente de material aluvial, encontram-se 

completamente desprovidos de qualquer camada de proteção, recebendo a pontuação máxima 
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(1,000). Os Aquíferos Marília e Adamantina, que possuem as mesmas coberturas pedológicas, 

receberam valores extremamente próximos, apenas para possibilitar a diferenciação cartográfica. 

Assim, o Aquífero Marília recebeu a pontuação 0,950 e o Adamantina a pontuação 0,949. 

 O Aquitardo Araçatuba, por sua vez, recebeu o menor peso (0,9000) por conta de suas 

características hidráulicas dificultarem a movimentação das águas subterrâneas em seu interior. 

No Quadro 8 estão descritas as características quanto ao parâmetro Grau de Confinamento 

e os pesos atribuídos a cada uma das unidades hidrogeológicas. 

 

Quadro 8: Pesos atribuídos às unidades hidrogeológicas quanto ao parâmetro Grau de Confinamento 

Variável Unidades Hidrogeológicas Característica Peso 

Grau de Confinamento 

Araçatuba Não Confinado 0,900 

Adamantina Não Confinado 0,949 

Marília Não Confinado 0,950 

Quaternário Não Confinado 1,000 

 

Com a definição dos pesos do parâmetro Grau de Confinamento para cada unidade 
hidrogeológica, gerou-se o produto cartográfico apresentado na Figura 25. 

 

 
Figura 25: Classificação dos aquíferos quanto ao parâmetro Grau de Confinamento (G), de acordo 

com os pesos propostos pelo Método GOD. 
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6.2 Determinação do Parâmetro Estratos de Cobertura (O) 

O parâmetro Estratos de Cobertura do método GOD, consiste na caracterização litológica 

das camadas sobrejacentes ao aquífero, que podem conferir um maior ou menor grau de proteção 

aos mesmos. 

Para a definição dos pesos atribuídos às unidades hidrogeológicas aflorantes na área de 

estudo, foram tomadas as suas características geológicas e hidráulicas, bem como o tipo de 

cobertura pedológica existente em suas respectivas áreas de ocorrência, apresentadas no Capítulo 5. 

O Aquitardo Araçatuba, conforme descrição feita por Batezelli (2003) e considerações 

hidrogeológicas e de ocorrência na área feitas por Paula e Silva et al (2003) e Prandi (2010), é 

composto por arenitos muito finos, siltosos e siltitos arenosos, de coloração cinza esverdeada, de 

baixa permeabilidade. A sua ocorrência na área de estudo é restrita as calhas dos rios Aguapeí, 

Tibiriça e Peixe. 

As rochas da formação Araçatuba, quando não afloram em superfície, podem estar 

encobertas por sedimentos inconsolidados depositados no Período Quaternário, ou por uma estreita 

camada de solos do tipo Glei, caracterizados por sua permanente ou periódica saturação, 

promovidos por nível freático a pouca profundidade. 

Essas características fazem com que receba o menor peso (0,50) entre as unidades 

hidrogeológicas estudadas quanto ao parâmetro Estratos de Cobertura. 

Os Aquíferos Marília e Adamantina formados por arenitos do Grupo Bauru e encobertos 

em praticamente toda a sua extensão por Argissolos, receberam pesos praticamente iguais, 0,80 e 

0,79 respectivamente, com uma pequena variação atribuída para permitir a sua representação 

gráfica. 

Vale destacar que as coberturas pedológicas desses aquíferos, por possuírem concentrações 

de argila em um dos seus horizontes, ou distribuídas ao longo do seu perfil, podem funcionar como 

agentes de atenuação de contaminantes menos persistentes. Essa capacidade de atenuação, no 

entanto, fica muito reduzida para contaminantes em subsuperfície, como acontecem em valas, 

tanques escavados ou enterrados e até mesmo em redes de esgotamento sanitário. 

Os sedimentos do Quaternário, por não estarem consolidados e serem compostos 

basicamente de materiais carreados das porções mais altas da bacia pelos processos erosivos, e 

depositados pela dinâmica fluvial, estão totalmente desprovidos de proteção, recebendo, portanto, o 

maior peso dentre as unidades estudadas (0,90). 

No Quadro 9 são descritos os pesos atribuídos à cada unidade hidrogeológica aflorante na 

área das subunidades de gestão do Alto Aguapeí e Alto Peixe com relação ao parâmetro Estratos de 

Cobertura. 
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Quadro 9: Pesos atribuídos às unidades hidrogeológicas quanto ao parâmetro Estratos de Cobertura. 

Variável Unidades Hidrogeológicas Características Peso 

Estratos de Cobertura 
(Característica litológica 
e grau de consolidação 

da zona vadosa) 

Araçatuba Arenitos muito finos, siltosos e 
siltitos arenosos 0,50 

Adamantina Arenito/ Solos residuais 0,79 

Marília Arenito / Solos residuais 0,80 

Quaternário  Areia fluvial e cascalho de leques 
aluviais não consolidada 0,90 

 

Com a definição dos pesos do parâmetro Estratos de Cobertura de cada unidade 

hidrogeológica, gerou-se o produto cartográfico apresentado na Figura 26. 

 

 
Figura 26: Classificação dos aquíferos quanto ao parâmetro Estratos de Cobertura (O), de acordo com 

os pesos propostos pelo Método GOD 

6.3 Determinação do parâmetro Profundidade do Lençol Freático (D) 

O parâmetro profundidade do Lençol Freático do Método GOD, pondera a distância que 

um determinado contaminante deve se infiltrar até atingir a zona saturada da formação aquífera. 

Para a sua determinação foram utilizadas informações do nível estático de 211 poços 

tubulares profundos perfurados para a produção de água, constantes no cadastro de outorgas da 

Diretoria do Peixe Paranapanema do DAEE. 

Após a seleção e espacialização desses poços, verificou-se em uma primeira análise, que os 

maiores níveis estáticos ocorrem nos poços que explotam água da porção do Aquífero Adamantina 

que está encoberta pelo Marília, corroborando com Prandi (2010) em que a produção do Marília 
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estaria restrita a faixa dos solos de alteração, não havendo interferências ou relação hídrica entre 

esses dois aquíferos. 

Na Figura 27 está representada a distribuição dos níveis estáticos dos poços levantados, em 

que é possível observar que 70% dos poços que exploram o Aquífero Adamantina possuem nível 

estático de no máximo 64,57 metros, sendo que 50% desse universo possuem nível estático de até 

33,23 metros. Com relação aos poços que explotam água do Marília, 81% possuem nível estático 

de até 42 metros. 

 

 
Figura 27: Histograma dos Níveis Estáticos dos poços selecionados. 

Essa informação, juntamente com os níveis monitorados pelo DAEE em dois poços de 

monitoramento piezométrico apresentados nas Figura 28 e Figura 29, permitem extrapolar que o 

nível do lençol freático do Aquífero Adamantina, regionalmente, localiza-se à uma profundidade 

média de 26 a 35 metros, dependendo da cota do terreno, enquanto que no Aquífero Marília, os 

valores médios são da ordem de 22 à 33 metros. 

 

 
Figura 28: Níveis estáticos monitorados por poço piezométrico do Aquífero Marília localizado na sede 

do DAEE no município de Marília/SP. 
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Figura 29: Níveis estáticos monitorados por poço piezométrico do Aquífero Adamantina na Fazenda 

Santa Emília. 

Interessante observar ainda que as variações de nível ao longo do tempo, medidas nos 

poços de monitoramento, indicam uma relação inversamente proporcional à grandeza 

pluviométrica da região, uma vez que nos meses mais chuvosos (novembro-março) foram medidos 

níveis mais profundos e nos meses mais secos (abril-outubro) níveis menos profundos. Para o 

período compreendido entre 2009 e 2010 são observadas as maiores variações, com o nível estático 

subindo mais de um metro nos dois poços, sucedendo um ciclo de fortes chuvas na região. Essa 

relação indica o retardo existente entre as chuvas e a recarga desses aquíferos. 

Dispondo desta análise, foram excluídos dos poços selecionados, aqueles que exploravam o 

Aquífero Adamantina na porção encoberta pelo Marília, restando dessa forma 175 poços. Na 

Figura 30 é ilustrada a distribuição dos poços que foram utilizados nas análises, com destaque para 

o aquífero explorado e sua distribuição espacial. 

Com a seleção dos poços, foram aplicadas as técnicas de geoprocessamento e interpolação 

já descritas na metodologia, resultando no produto cartográfico apresentado na Figura 31, o qual 

representa a profundidade do lençol freático para a área de estudos. 

Vale destacar que a superfície potenciométrica obtida da interpolação dos níveis estáticos 

dos poços selecionados, que foram extraídos dos processos de outorga do cadastro do DAEE, 

consiste em uma aproximação elaborada com apoio de um modelo computacional. Importante 

ressaltar que, embora tenha se buscado informações que pudessem cobrir toda a área, existem 

regiões com poucas informações, o que demanda a permanente atualização dos dados para a 

elaboração de produtos com um maior refinamento e detalhe. 
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Figura 30: Representação dos poços selecionados para a caracterização do parâmetro Profundidade do 
Lençol Freático a partir da interpolação dos níveis estáticos. 

 
Figura 31: Representação da Profundidade do Lençol Freático obtida pela interpolação dos níveis 

estáticos dos poços profundos selecionados do cadastrado do DAEE. 
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A definição da profundidade do lençol freático encerra os três parâmetros previstos pela 

metodologia GOD.  

Assim como os parâmetros Grau de Confinamento e Estratos de Cobertura, a profundidade 

do lençol freático também precisa ser ponderada, de forma a atribuir valores maiores para áreas 

onde as distâncias entre a superfície e o nível d’água sejam menores. Para tanto foram utilizadas as 

faixas propostas por Foster & Hirata (1988), obtendo-se o produto cartográfico representado na 

Figura 32, em que é possível verificar que os maiores valores ocorrem nas proximidades das calhas 

dos rios, onde naturalmente ocorrem os afloramentos de águas subterrâneas, formando as 

nascentes. 

 
Figura 32: Classificação da Profundidade do Lençol Freático (D) de acordo com os pesos propostos 

pelo Método GOD. 

6.4 Caracterização da Vulnerabilidade Natural à Contaminação 

Com a definição dos parâmetros que compõem o Método GOD e com a aplicação do 

procedimento metodológico apresentado no Capítulo 4, foi possível gerar o mapa de 

vulnerabilidade natural à contaminação das unidades hidrogeológicas que afloram nas subunidades 

de gestão do Alto Aguapeí e Alto Peixe, exposto na Figura 33. 
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Figura 33: Mapa de vulnerabilidade natural à contaminação obtido pela intersecção dos parâmetros 

Grau de Confinamento (G), Estratos de Cobertura (O) e Profundidade do Lençol Freático (D). 

Esse produto inicialmente gerado ainda não está classificado conforme a proposta do 

Método GOD. Para tanto, os pesos obtidos pela intersecção dos parâmetros Grau de Confinamento 

(G), Estratos de Cobertura (O) e Profundidade do Lençol Freático (D), foram classificados de 

acordo com as faixas de valores propostas por Foster & Hirata (1988), apresentadas no Quadro 10.  

 

Quadro 10: Classificação da vulnerabilidade natural das águas subterrâneas, de acordo com os 
intervalos propostos pelo Método GOD. 

Intervalos Classificação da vulnerabilidade natural 

0 – 0,1 Insignificante 

0,1 – 0,3 Baixa 

0,3 – 0,5 Média 

0,5 - 0,7 Alta 

0,7 – 1,0 Extrema 
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Para cada intervalo definido, foi atribuída uma classificação qualitativa, representando as 

características de vulnerabilidade das águas subterrâneas na área. Com essa classificação e por 

meio de procedimentos de geoprocessamento, obteve-se o produto cartográfico apresentado na 

Figura 34. 

 

 
Figura 34: Mapa de vulnerabilidade natural classificado de acordo as proposições do Método GOD. 

Nesse segundo produto cartográfico, destacam-se as áreas de vulnerabilidade Extrema, que 

correspondem aos sedimentos aluvionares de idade Quaternária. As regiões de afloramento do 

Araçatuba e as áreas de ocorrência dos níveis freáticos mais profundos dos Aquíferos Adamantina 

e Marília foram classificadas como de Média vulnerabilidade natural. 

Assim, embora seja possível extrair informações do Mapa obtido, a classificação proposta 

pelo Método GOD gerou áreas muito homogêneas, o que levou a uma redução na amplitude das 

faixas de valores inicialmente propostas e uma reclassificação das classes de vulnerabilidade, como 

apresentado no Quadro 11. 
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Quadro 11: Classes utilizadas na reclassificação do mapa de vulnerabilidade natural à contaminação 
das águas subterrâneas. 

Faixa de Valores 
proposta pelo 
método GOD 

Classificação da 
vulnerabilidade proposta 

pelo método GOD 

Faixas de valores adotadas 
para reclassificar a 

vulnerabilidade 

Classificação da 
vulnerabilidade de acordo 

com as novas faixas 
adotadas 

0 – 0,1 Insignificante 0,0 - 0,1 Insignificante 

0,1 – 0,3 Baixa 
0,1 - 0,2 Muito Baixa 

0,2 - 0,3 Baixa 

0,3 – 0,5 Média 
0,3 - 0,4 Média Baixa 

0,4 - 0,5 Média 

0,5 - 0,7 Alta 

0,5 - 0,6 Média Alta 

0,6 - 0,7 Alta 

0,7 - 0,8 Muito Alta 

0,7 – 1,0 Extrema 0,8 - 1,0 Extrema 

 

Com a reclassificação proposta, obteve-se o mapa de vulnerabilidade natural dos aquíferos 

das subunidades de gestão do Alto Aguapeí e Alto Peixe, apresentado na Figura 35. 

De forma geral, o mapa de vulnerabilidade natural das subunidades de gestão do Alto 

Aguapeí e Alto Peixe fornece informações de âmbito regional, sobre o nível de proteção natural 

dos aquíferos, permitindo estabelecer regras e restrições de ocupação do solo específicas para cada 

uma das classes representadas. 

Com o produto cartográfico gerado foi possível estabelecer a proporção da área das 

subunidades de gestão do Alto Aguapeí e Alto Peixe que está enquadrada em cada uma das classes 

de vulnerabilidade natural, apresentada no Quadro 12. 

 

Quadro 12: Proporção da área das subunidades de gestão do Alto Aguapeí e Alto Peixe que está 
enquadrada em cada uma das classes de vulnerabilidade natural. 

Faixas de valores adotadas 
para reclassificar a 

vulnerabilidade 

Classificação da 
vulnerabilidade de acordo com 

as novas faixas adotadas 

Proporção da área 
correspondente à classe de 

vulnerabilidade 

0,0 - 0,1 Insignificante Não observada 

0,1 - 0,2 Muito Baixa Não observada 

0,2 - 0,3 Baixa 0,35% 

0,3 - 0,4 Média Baixa 4,07% 

0,4 - 0,5 Média 28,38% 

0,5 - 0,6 Média Alta 23,74% 

0,6 - 0,7 Alta 41,49% 

0,7 - 0,8 Muito Alta 0,01% 

0,8 - 1,0 Extrema 1,96% 
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Figura 35: Mapa de vulnerabilidade natural das subunidades de gestão do Alto Aguapeí e Alto Peixe 

obtido a partir da reclassificação das faixas de valores proposta no Método GOD. 

Observa-se no mapa que as áreas com vulnerabilidade Extrema e Muito Alta coincidem 

com as áreas de ocorrência dos sedimentos do Quaternário. Embora sua ocorrência seja restrita as 

planícies fluviais dos rios Aguapeí e Tibiriça, ocupando cerca de 1,97% da área e distantes dos 

centros urbanos, é aconselhável que sejam impostas restrições rígidas quanto à implantação de 

atividades poluidoras e manuseio e transporte de substâncias contaminantes nestas áreas. 

As Altas vulnerabilidades ocorrem em 41,5% da área das subunidades de gestão do Alto 

Aguapeí e Alto Peixe, principalmente ao longo das porções próximas as calhas dos rios Aguapeí e 

Tibiriça e em praticamente todo o vale do rio do Peixe. 
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Ocorrendo de forma periférica às Altas vulnerabilidades, em um nível mais intermediário 

das vertentes das calhas principais e ocupando 23,7% da área, observam-se vulnerabilidades 

classificadas como Média Alta. 

As áreas apresentadas como Alta e Média Alta vulnerabilidade carecem de programas 

específicos de regulamentação de uso e ocupação do solo, além do estabelecimento de perímetros 

de proteção dos poços utilizados para abastecimento. 

Ao longo dos divisores de água entre bacias, nos limites da região de estudo e nas áreas de 

ocorrência do Aquitardo Araçatuba são observadas vulnerabilidades Médias, correspondendo a 

28,4% da extensão total das subunidades de gestão. Embora apresentem uma melhor condição 

natural de proteção dos aquíferos, é preciso atenção quanto à existência de poluentes descartados 

de forma contínua, como as observadas em vazamentos na rede coletora de esgotos, depósitos de 

lixo, vazamentos em reservatórios ou tanques subterrâneos, principalmente quanto à presença ou 

descarte de poluentes de alta mobilidade. 

As vulnerabilidades classificadas como Média baixa e Baixa, por sua vez, devem ser 

analisadas com precaução, pois embora ocorram em áreas de ocorrência do Aquitardo Araçatuba, 

acredita-se que os baixos valores são originados pelas limitações impostas pelos dados disponíveis 

para a caracterização da profundidade do lençol freático. Dessa forma, a sua classificação não é 

suficiente para ser adotada como critério de desatenção ou descuido, valendo-se das mesmas 

considerações feitas para as classes de Média vulnerabilidade. 

Embora esteja prevista na classificação proposta a classe “Insignificante”, pelo cruzamento 

dos dados não foram geradas áreas com esse nível de vulnerabilidade natural. 
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7 Avaliação do Perigo de Contaminação das Águas 

Subterrâneas 

O Perigo de Contaminação consiste em um produto da interpolação da vulnerabilidade 

natural dos aquíferos com o potencial contaminante das fontes poluidoras antrópicas. 

Este Capítulo tem o objetivo de apresentar as fontes potenciais de contaminação 

identificadas e mapeadas nos levantamentos em campo e com apoio de publicações e informações 

de órgãos oficiais, e caracterizá-las a partir dos preceitos do método POSH (Foster et al, 2006). 

Fundamentadas pela caracterização das fontes potenciais de contaminação e no mapa de 

vulnerabilidade natural das subunidades de gestão do Alto Aguapeí e Alto Peixe, são apresentados 

ao final a caracterização e a avaliação do perigo de contaminação das águas subterrâneas das 

subunidades de gestão do Alto Aguapeí e Alto Peixe. 

7.1 Cadastro e caracterização das fontes potenciais de contaminação 

O cadastro das fontes potenciais de contaminação limitou-se aos municípios de Álvaro de 

Carvalho, Júlio Mesquita, Garça, Getulina, Guaimbê, Marília e Vera Cruz porque somente estes 

possuem as sedes urbanas nas subunidades de gestão do Alto Aguapeí e Alto Peixe.  

Mesmo assim, dos municípios que possuem apenas área rural nas subunidades de gestão do 

Alto Aguapeí e Alto Peixe, somente no município de Queiroz foi identificada fonte potencial de 

contaminação, uma usina de açúcar e álcool, que foi incluída no cadastro. 

Foram identificadas, cadastradas e mapeadas as seguintes fontes potenciais de 

contaminação: distritos industriais definidos nos Planos Diretores Municipais e as unidades 

industriais localizadas fora dos distritos industriais, os postos de combustível, locais de disposição 

de resíduos sólidos, estações de tratamento de esgoto, penitenciárias e cemitérios. 

Dessa forma, nos levantamentos realizados foram identificadas 124 fontes pontuais 

potenciais de contaminação, que estão relacionadas, de acordo com o tipo de atividade, no Quadro 

13, em que, para cada uma das atividades identificadas, foi descrita a classificação do potencial de 

gerar carga contaminante no subsolo proposta pelo método POSH (Foster et al, 2006). 

Embora os postos de combustível representem 66% (80) de todas as fontes potenciais 

descritas, as fontes industriais foram identificadas individualmente somente quando localizadas 

fora dos Distritos Industriais. Assim, as diferentes metodologias de cadastro não permitem afirmar 
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que os postos de combustível constituem a atividade com potencial contaminante de maior número 

na área de estudo. 
 

Quadro 13: Fontes potenciais pontuais de poluição levantadas na área das subunidades de gestão do 
Alto Aguapeí e Alto Peixe. 

Fonte Quantidade 
Classificação do potencial de gerar 

carga contaminante no subsolo - 
POSH (Foster et al, 2006) 

Cemitério 9 Reduzido 
Penitenciária 4 Reduzido 

Posto de Combustível 80 Moderado 
Disposição de Resíduos Sólidos 9 Moderado 

Estação de Tratamento de Esgoto 7 Reduzido 
Indústria Tipo 1 9 Reduzido 
Indústria Tipo 3 3 Elevado 

Distrito Industrial Tipo 3 3 Elevado 
 

Na caracterização das fontes potenciais de contaminação foi considerado também o 

relatório “Relação de Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo” (CETESB, 

2011a). No Quadro 14 estão apresentadas as áreas do referido relatório que estão inseridas na área 

de estudos. 
 

Quadro 14: Relação de Áreas Contaminadas e Reabilitadas inseridas nas subunidades de gestão do 
Alto Aguapeí e Alto Peixe (Fonte: CETESB, 2011a). 

Atividade Endereço Nome Etapa Gerenciamento 
Município de Garça 

Posto de 
combustível 

Praça Carlos Eduardo 
Alves de Souza, 74 

Petro Quality Posto 
LTDA 

Investigação Detalhada e plano de 
intervenção 

Município de Marília 
Posto de 

combustível Av. Jóquei Clube, 442 Posto e Restaurante BR-
153 de Marília LTDA Investigação Confirmatória 

Posto de 
combustível Av. Tiradentes, 1467 Auto Posto Turmalinis 

LTDA 
Investigação Detalhada e plano de 

intervenção 
Posto de 

combustível Av. Tiradentes, 1100 Auto Posto Cristal de 
Marília LTDA Investigação Confirmatória 

Posto de 
combustível Av. Rio Branco, 898 Comércio de Veículos 

Francisco Freire LTDA 
Investigação Detalhada e plano de 

intervenção 
Posto de 

combustível Rua Bahia, 575 Posto de Serviços Alto 
Cafezal LTDA 

Remediação com monitoramento 
da eficiência e eficácia 

Posto de 
combustível Av. Vicente Ferreira,543 Dallas Auto Posto de 

Marília LTDA 
Investigação Detalhada e plano de 

intervenção 
Posto de 

combustível Av. Sampaio Vidal, 1003 Auto Posto Sampaio 
Vidal LTDA Investigação Confirmatória 

Posto de 
combustível Av. República, 4767 Auto Posto República 

Bom Jesus LTDA 
Investigação Detalhada e plano de 

intervenção 
Posto de 

combustível Rua Onório Machado, 15 Eskinão II Auto Posto de 
Serviços LTDA Investigação Confirmatória 

Disposição de 
resíduo sólido 

Rodovia Vicinal Marília 
- Avencas S/N - Km 04 

Prefeitura Municipal - 
Vazadouro de Lixo Investigação Confirmatória 
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Para fins de classificação do potencial de gerar carga contaminante das áreas indicadas no 

Quadro 14, considera-se o potencial da atividade poluidora correlata, ou seja, as áreas 

contaminadas referentes aos postos de combustível terão seu potencial classificado de acordo com 

a definição do POSH para essa atividade. 

Além das fontes pontuais, foram incluídas as áreas urbanas municipais como fontes 

potenciais difusas de contaminação. Essas áreas foram extraídas do Mapa de Uso e Ocupação do 

Solo apresentado no Plano das Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe (2008). 

Para a classificação das áreas urbanas quanto ao potencial de gerar carga contaminante, o 

método POSH utiliza as informações da proporção de esgoto coletado e a densidade populacional. 

Nesse sentido, o Quadro 15 apresenta as informações de densidade urbana dos municípios com 

sede na área de estudos, obtida pela relação entre a população urbana e a sua área urbana. 

 

Quadro 15: Densidade Urbana dos municípios com sede nas subunidades de gestão do Alto Aguapeí e 
Alto Peixe. 

Município Área Urbana (ha) 
CBH-AP (2008) 

População 
(no hab.) 

IBGE (2010) 

Taxa 
Urbanização 

(%)IBGE (2010) 

População 
Urbana 
(no hab.) 

Densidade 
urbana 

(hab./ha) 
Álvaro de Carvalho 48,8 4.645 63,5 2.951 60,4 

Garça 745,2 43.115 90,9 39.184 52,6 
Getulina 127,9 10.762 77,4 8.334 65,1 
Guaimbê 74,0 5.423 87,4 4.741 64,0 

Júlio Mesquita 63,8 4.428 95,1 4.209 66,0 
Marília 3.717,3 216.576 95,5 207.494 55,8 

Vera Cruz 172,2 10.772 86,9 9.370 54,4 
 

Na Figura 36 estão espacializadas as informações dos municípios que compõem a área de 

estudos referentes à proporção de esgotos coletados e tratados em relação ao total gerado. 

Com relação aos dados espacializados, observa-se que apenas o município de Júlio 

Mesquita possui proporção de coleta de esgotos menor que 75%, que é uma das faixas de corte 

usada pelo Método POSH. Com relação à proporção de esgoto tratado, é notória a existência de 

deficiências nos municípios de Cafelândia (4%), Júlio Mesquita (70%), Getulina (0%), Marília 

(0%) e Pirajuí (0%). 

Segundo CBH-AP (2011) apesar do Município de Getulina possuir estação de tratamento 

de esgotos, problemas operacionais impediam que o esgoto coletado chegasse às lagoas de 

tratamento, o que fez sua avaliação para o ano de 2011 ser de 0% para o índice proporção de esgoto 

tratado. 

As áreas agrícolas, apesar de também serem importantes nas questões afetas às águas 

subterrâneas, pelo seu potencial de poluição difusa, não foram consideradas nas análises pelo fato 

de não existir um mapeamento recente da ocorrência das diferentes culturas na área estudada. 

 



71 
 

 

  

Figura 36: Proporção de esgotos coletados e tratados em relação ao total gerado nos municípios que 
compõem as subunidades de gestão do Alto Aguapeí e Alto Peixe. 

Sabe-se, no entanto, que a região tem sofrido forte expansão da cultura da cana de açúcar 

sobre áreas antes ocupadas por pastagem para pecuária extensiva, o que representa um aporte no 

potencial poluidor. 

Outra questão considerada na caracterização das fontes potenciais de contaminação foi o 

enquadramento dos corpos de água superficiais estabelecido pelo Decreto Estadual 10.755, de 22 

de novembro de 1977. De acordo com ANA (2007), o enquadramento dos corpos d’água consiste 

no estabelecimento do nível de qualidade a ser alcançado ou mantido em um segmento de corpo 

d’água ao longo do tempo. Esse nível de qualidade do corpo hídrico determina como a água 

naquele local pode ser utilizada. 

O Decreto que enquadrou os corpos d’água no Estado de São Paulo tomou por base a 

situação dos rios e dos usos pretendidos à época, surgindo hoje um forte movimento para que os 

Comitês de Bacias Hidrográficas discutam e pactuem em suas áreas de atuação uma nova proposta 

de enquadramento. 

No entanto, enquanto esse reenquadramento não é viabilizado, temos um cenário onde 

alguns rios, por estarem enquadrados em classes menos restritas em termos de qualidade, podem 

ser utilizados para diluição de efluentes que contenham uma concentração relativamente maior de 

carga contaminante. Nestes corpos d’água, por terem qualidade mais comprometida, podem 

ocorrer, em determinadas situações, eventos de infiltração de contaminantes no subsolo, com a 

consequente contaminação das águas subterrâneas. 
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O Método POSH não prevê uma classificação para canais e cursos d’água contaminados, 

de forma que será utilizado neste trabalho apenas para a composição das análises referentes ao 

Perigo de Contaminação das Águas Subterrâneas. 

Na Figura 37 consta a distribuição das fontes potenciais de contaminação na área de 

estudo. Das fontes identificadas, aquelas que constam no cadastro de áreas contaminadas da 

CETESB (2011a) estão representadas de forma específica. 

Na sequência, por questões de escala, será feita a apresentação e descrição das fontes de 

poluição identificadas nos sete municípios onde foram feitos os levantamentos das fontes 

potenciais de contaminação. 
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7.1.1 Fontes potenciais de contaminação cadastradas no Município de Álvaro de 

Carvalho 

O Município de Álvaro de Carvalho possui base econômica voltada ao setor agropecuário e 

de serviços, não possuindo em seu território nenhuma unidade de produção e transformação 

industrial. 

Devido a sua baixa dinâmica econômica, Álvaro de Carvalho possui a segunda menor 

população dentre os sete municípios que integram a caracterização das fontes potenciais de 

contaminação desta dissertação.  

Com relação aos serviços de saneamento, o município possui os serviços de coleta e 

tratamento de esgotos universalizados em suas residências urbanas, e possui seu aterro sanitário em 

valas em operação classificado como Controlado pela CETESB (2011b). No Quadro 16 são 

relacionadas as informações básicas sobre os aspectos demográficos e de saneamento do 

município. 

 

Quadro 16: Informações básicas de população, área e de saneamento do Município de Álvaro de 
Carvalho. 

Aspectos Demográficos 

POPULACAO (IBGE, 2010) Taxa de 
Urbanização 

(%) 

Área do 
Município 

(km2) 

Densidade 
hab./km2 

Área da Sede 
Urbana (ha) 

Densidade 
urbana 
hab./ha Total Urbana Rural 

4.645 2.951 1.698 63,5 152,6 30,4 48,8 60,4 
Aspectos de Saneamento 

Manancial de 
abastecimento 
(ANA, 2010) 

Esgotamento Sanitário (CETESB, 2011c) Resíduo Sólido (CETESB, 2011b) 
Esgoto Coletado 
(Proporção - %) 

Esgoto Tratado 
(Proporção - %) 

Tipo / 
Observação 

IQR 
(nota) 

IQR 
(classificação) 

Subterrâneo 100 100 Aterro em valas 7 Controlado 
 

Assim, com as informações apresentadas no acima, pelo método POSH a área urbana do 

Município de Álvaro de Carvalho é classificada como de Potencial Reduzido de gerar carga 

contaminante no subsolo. 

No Quadro 17 estão relacionadas as cinco fontes potenciais de contaminação identificadas 

no município de Álvaro de Carvalho, com a descrição da atividade e a classificação do potencial de 

gerar carga contaminante. 

O município não possui atividades industriais em seu território, sendo as principais fontes 

de contaminação restritas aos serviços de saneamento básico (esgotamento sanitário e resíduos 

sólidos). No município foi cadastrada a unidade prisional "Valentim Alves da Silva", com 

população de 1.670 detentos, o que corresponde a 36% da população total residente no município. 
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Quadro 17: Relação das fontes pontuais de poluição cadastradas no município de Álvaro de Carvalho, 
com a classificação do seu potencial de gerar carga contaminante no subsolo. 

Fonte Quantidade 
Classificação do potencial de gerar 

carga contaminante no subsolo - 
POSH (Foster et al, 2006) 

Cemitério 1 Reduzido 
Penitenciária 1 Reduzido 

Posto de Combustível 1 Moderado 
Disposição de Resíduos Sólidos 1 Moderado 

Estação de Tratamento de Esgoto 1 Reduzido 

 

Na Figura 38 são mostradas algumas das áreas visitadas no município e a representação das 

fontes potenciais de contaminação em imagem do Google Earth. 
 

 
Figura 38: Fontes potenciais de contaminação visitadas em Álvaro de Carvalho: A- Lagoa de 
tratamento de esgotos; B- Aterro sanitário em valas. C- Localização das fontes potenciais de 

contaminação cadastradas em imagem do Google Earth. 

Na Figura 39 consta o mapa do município de Álvaro de Carvalho com a localização das 

fontes potenciais de contaminação identificadas e mapeadas.  

A B

C
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7.1.2 Fontes potenciais de contaminação cadastradas no Município de Garça 

O Município de Garça com seus 43.115 habitantes (IBGE, 2010) possui dinâmica 

econômica mais diversificada, contando com participação importante da indústria na composição 

de sua riqueza, em especial dos setores de equipamentos elétricos e eletrônicos e de alimentos. 

No Quadro 18 são relacionadas as informações básicas sobre os aspectos demográficos e 

de saneamento do município. 

 

Quadro 18: Informações básicas de população, área e de saneamento do Município de Garça. 

Aspectos Demográficos 

POPULACAO (IBGE, 2010) Taxa de 
Urbanização 

(%) 

Área do 
Município 

(km2) 

Densidade 
hab./km2 

Área da Sede 
Urbana (ha) 

Densidade 
urbana 
hab./ha Total Urbana Rural 

43.115 39.184 3.925 90,90 555,7 77,6 745,2 52,6 
Aspectos de Saneamento 

Manancial de 
abastecimento 
(ANA, 2010) 

Esgotamento Sanitário (CETESB, 2011c) Resíduo Sólido (CETESB, 2011b) 
Esgoto Coletado 
(Proporção - %) 

Esgoto Tratado 
(Proporção - %) 

Tipo / 
Observação 

IQR 
(nota) 

IQR 
(classificação) 

Superficial 100 100 Usina de 
Compostagem 8,8 Adequado 

 

O Município possui boa estrutura de saneamento, com os serviços de coleta e tratamento de 

esgotos universalizados para as residências urbanas. O tratamento de esgotos do município é feito 

em duas estações de tratamento, uma localizada na Bacia do Peixe, e outra na Bacia do Tibiriça. 

Por esse motivo, de acordo com o Decreto Estadual 10.755, de 22 de novembro de 1977, o 

Rio Tibiriça está enquadrado na Classe 3, recebendo os efluentes da Estação de Tratamento de 

Esgotos “Tibiriça”, e o Ribeirão das Garças está enquadrado na Classe 4, recebendo os efluentes da 

Estação de tratamento de Esgotos “Peixe”. 

 O Sistema de Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos conta com uma Usina de 

Compostagem e aterro de resíduos inertes da construção civil, enquadrando-se como Adequado 

pela CETESB (2011b). 

Com relação às fontes difusas, os dados demográficos e de saneamento apresentados 

indicam que a área urbana do município enquadra-se na classificação de Reduzido potencial de 

gerar carga contaminante. 

Outras fontes potenciais de contaminação cadastradas no município referem-se a 14 postos 

de combustível, sendo que um desses postos está inserido na “Relação de Áreas Contaminadas e 

Reabilitadas no Estado de São Paulo” (CETESB, 2011a). 

Com base nas informações do Plano Diretor do Município, a área do Distrito Industrial foi 

inserida no cadastro de fontes potenciais de contaminação, além de outras quatro unidades 
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industriais distribuídas fora desse Distrito. Na Figura 40 consta a localização do Distrito Industrial 

de acordo com o Plano Diretor do Município. 

Vale salientar também que o Plano Diretor prevê uma área de expansão industrial no setor 

sudoeste do município e outra área para expansão do Distrito Industrial. Embora essas áreas não 

estejam ocupadas, é importante considerá-las na avaliação do perigo de contaminação das águas 

subterrâneas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

Figura 40: Localização do Distrito Industrial do Município de Garça no Plano Diretor e indicação de 
área de expansão industrial. 

Uma vez identificadas e mapeadas as indústrias e as áreas industriais, realizou-se a 

classificação de seu potencial de gerar carga contaminante no subsolo de acordo com o método 

POSH (Foster et al, 2006). Para tanto, foram utilizadas informações do setor industrial em que as 

unidades pertencem estão inseridas, adotando-se no caso do Distrito a classificação relacionada à 

atividade com maior potencial contaminante identificado, pertencente aos setores químico e de 
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aparelhos eletrônicos e elétricos. A área de expansão industrial prevista recebeu classificação de 

Potencial Elevado de gerar carga contaminante, uma vez que o Plano Diretor não impõe restrições 

quanto ao tipo de indústria a ser instalada. 

No Quadro 19 estão relacionadas as fontes potenciais cadastradas e sua respectiva 

classificação quanto ao potencial de gerar carga contaminante. 

 

Quadro 19: Relação das fontes pontuais de poluição cadastradas no município de Garça, com a 
classificação do seu potencial de gerar carga contaminante no subsolo. 

Fonte Quantidade 
Classificação do potencial de gerar 
carga contaminante no subsolo – 

POSH (Foster et al, 2006) 
Cemitério 1 Reduzido 

Posto de Combustível* 14 Moderado 
Usina de Triagem e Compostagem 1 Moderado 

Aterro de Resíduos Inertes 1 Moderado 
Estação de Tratamento de Esgoto 2 Reduzido 

Indústria Tipo 1 1 Reduzido 
Indústria Tipo 3 3 Elevado 

Distrito Industrial Tipo 3 1 Elevado 
Área de expansão industrial Tipo 3 1 Elevado 

 

 

*Um dos postos de combustível está na relação de áreas contaminadas e reabilitadas da CETESB. 

 

Na Figura 41 são ilustradas algumas das áreas visitadas no município e a representação das 

fontes de contaminação em imagem do Google Earth. 

Na Figura 42 são mostradas as localizações das fontes potenciais de contaminação 

cadastradas no município de Garça e ilustradas as fontes incluídas no cadastro de áreas 

contaminadas da CETESB (2011a). 
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Figura 41: Fontes potenciais de contaminação visitadas em Garça: A- Unidade Industrial do setor 
químico localizada no Distrito Industrial; B- Unidade Industrial do setor alimentício localizada no 

Distrito Industrial; C- Lagoa de Tratamento de Esgoto da ETE-Tibiriça; D- Pátio de recebimento da 
Usina de Compostagem; E- Localização das fontes potenciais de contaminação cadastradas em 

imagem do Google Earth. 
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7.1.3 Fontes potenciais de contaminação cadastradas no Município Getulina 

O Município de Getulina também possui base econômica voltada ao setor agropecuário e 

de serviços, não possuindo em seu território nenhuma unidade de produção e transformação 

industrial. No Quadro 20 são relacionadas as informações básicas sobre os aspectos demográficos e 

de saneamento do município. 

 

Quadro 20: Informações básicas de população, área e de saneamento do Município de Getulina. 

Aspectos Demográficos 

POPULACAO (IBGE, 2010) Taxa de 
Urbanização 

(%) 

Área do 
Município 

(km2) 

Densidade 
hab./km2 

Área da Sede 
Urbana (ha) 

Densidade 
urbana 
hab./há Total Urbana Rural 

10.762 8.334 2.436 77,42 675,43 15,6 128,0 65,1 
Aspectos de Saneamento 

Manancial de 
abastecimento 
(ANA, 2010) 

Esgotamento Sanitário (CETESB, 2011c) Resíduo Sólido (CETESB, 2011b) 
Esgoto Coletado 
(Proporção - %) 

Esgoto Tratado 
(Proporção - %) 

Tipo / 
Observação 

IQR 
(nota) 

IQR 
(classificação) 

Subterrânea 100 0 Aterro em vala 7,8 Controlado 
 

Segundo o Quadro 20, os serviços de saneamento do município atingiram a universalização 

da coleta de esgotos. Embora os dados indiquem não haver tratamento de esgotos no município, 

nos levantamentos em campo foi identificada e cadastrada a estação de tratamento de esgotos, 

sendo que o valor apresentado se justifica por problemas enfrentados pelo município na adução do 

esgoto coletado até a estação de tratamento durante o ano de levantamento de dados pela CETESB 

(CBH-AP, 2011). 

Com relação aos resíduos sólidos, o município conta com aterro em valas em operação 

classificado como Controlado pela CETESB (2011b). 

Pelas informações apresentadas, pode-se classificar a área urbana do município como de 

Potencial Reduzido de gerar carga contaminante no subsolo. 

No município de Getulina foram identificadas sete fontes pontuais potenciais de 

contaminação, que são apresentadas e descritas no Quadro 21. As fontes de contaminação 

identificadas restringem-se aos serviços de saneamento básico, três postos de combustível, o 

cemitério e a unidade prisional "Osiris Souza e Silva", com população de 1.629 detentos, 

correspondendo a cerca de 15% da população total residente no município. 
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Quadro 21: Relação das fontes pontuais de poluição cadastradas no município de Getulina, com a 
classificação do seu potencial de gerar carga contaminante no subsolo. 

Fonte Quantidade 
Classificação do potencial de gerar 
carga contaminante no subsolo – 

POSH (Foster et al, 2006) 
Cemitério 1 Reduzido 

Penitenciária 1 Reduzido 
Posto de Combustível 3 Moderado 

Disposição de Resíduos Sólidos 1 Moderado 
Estação de Tratamento de Esgoto 1 Reduzido 

 

Na Figura 43 constam algumas das áreas visitadas no município e a representação das 

fontes de contaminação em imagem do Google Earth. 

 

 

 
Figura 43: Fontes potenciais de contaminação visitadas em Getulina: A- Lagoa de tratamento de 

esgotos; B- Aterro sanitário em valas; C- Localização das fontes potenciais de contaminação 
cadastradas em imagem do Google Earth. 

Na Figura 44 consta o mapa do município de Getulina com a localização das fontes 

potenciais de contaminação identificadas e mapeadas.  
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7.1.4 Fontes potenciais de contaminação cadastradas no Município de Guaimbê 

Assim como Getulina e Álvaro de Carvalho, o Município de Guaimbê também possui base 

econômica voltada ao setor agropecuário e de serviços, não possuindo em seu território atividade 

de produção e transformação industrial. 

Os serviços de saneamento do município possuem índices muito próximos da 

universalização para a coleta e tratamento de esgotos sanitários. Para disposição dos resíduos 

sólidos, o município conta com aterro em valas em operação, classificado como Adequado pela 

CETESB (2011b), recebendo a maior nota entre os sete municípios estudados. 

No Quadro 22 estão relacionadas as informações básicas sobre os aspectos demográficos e 

de saneamento do município. 

 

Quadro 22: Informações básicas de população, área e de saneamento do Município de Guaimbê. 

Aspectos Demográficos 

POPULACAO (IBGE, 2010) Taxa de 
Urbanização 

(%) 

Área do 
Município 

(km2) 

Densidade 
hab./km2 

Área da Sede 
Urbana (ha) 

Densidade 
urbana 
hab./ha Total Urbana Rural 

5.423 4.741 685 87,37 217,45 24,9 74,0 64,0 
Aspectos de Saneamento 

Manancial de 
abastecimento 
(ANA, 2010) 

Esgotamento Sanitário (CETESB, 2011c) Resíduo Sólido (CETESB, 2011b) 
Esgoto Coletado 
(Proporção - %) 

Esgoto Tratado 
(Proporção - %) 

Tipo / 
Observação 

IQR 
(nota) 

IQR 
(classificação) 

Subterrânea 99 98 Aterro em vala 9,4 Adequado 
 

Dispondo dessas informações e considerando-se os critérios do método POSH, pode-se 

classificar a área urbana do município como de Potencial Reduzido de gerar carga contaminante no 

subsolo. 

Em relação ao cadastro das fontes potenciais de contaminação, no Quadro 23 são 

apresentadas as seis fontes identificadas e cadastradas. 

 

Quadro 23: Relação das fontes pontuais de poluição cadastradas no município de Guaimbê, com a 
classificação do seu potencial de gerar carga contaminante no subsolo. 

Fonte Quantidade 
Classificação do potencial de gerar 
carga contaminante no subsolo – 

POSH (Foster et al, 2006) 
Cemitério 1 Reduzido 

Posto de Combustível 3 Moderado 
Disposição de Resíduo Sólido 1 Moderado 

Estação de Tratamento de Esgoto 1 Reduzido 
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Dessa forma, no território do Município de Guaimbê não existem atividades industriais em 

funcionamento, sendo as fontes potenciais de contaminação relacionadas aos serviços de 

saneamento básico e aos três postos de combustível, além do cemitério municipal. Na Figura 45 

são mostradas algumas das áreas visitadas e imagem do Google Earth com a indicação das áreas 

cadastradas. 

 

 

 
Figura 45: Fontes potenciais de contaminação visitadas em Guaimbê: A- Lagoa de tratamento de 

esgotos; B- Aterro sanitário em valas; C- Localização das fontes potenciais de contaminação 
cadastradas em imagem do Google Earth. 

Na Figura 46 é apresentado o mapa do município de Guaimbê com a localização das fontes 

potenciais de contaminação identificadas e mapeadas.  
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7.1.5 Fontes potenciais de contaminação cadastradas no Município de Júlio Mesquita 

O Município de Júlio Mesquita é o menor e menos populoso entre os sete estudados, e 

também possui base econômica voltada ao setor agropecuário e de serviços. No Quadro 24 estão 

relacionadas as informações básicas sobre os aspectos demográficos e de saneamento do 

município. 

 

Quadro 24: Informações básicas de população, área e de saneamento do Município de Júlio Mesquita. 

Aspectos Demográficos 

POPULACAO (IBGE, 2010) Taxa de 
Urbanização 

(%) 

Área do 
Município 

(km2) 

Densidade 
hab./km2 

Área da Sede 
Urbana (ha) 

Densidade 
urbana 
hab./ha Total Urbana Rural 

4.428 4.209 216 95,12 128,2 34,5 63,8 66,0 
Aspectos de Saneamento 

Manancial de 
abastecimento 
(ANA, 2010) 

Esgotamento Sanitário (CETESB, 2011c) Resíduo Sólido (CETESB, 2011b) 
Esgoto Coletado 
(Proporção - %) 

Esgoto Tratado 
(Proporção - %) 

Tipo / 
Observação 

IQR 
(nota) 

IQR 
(classificação) 

Subterrânea 70 70 Aterro em vala 8,5 Adequado 
 

Os índices apresentados dos serviços de saneamento do município indicam a necessidade 

de maiores investimentos na coleta e tratamento de esgotos. Para a disposição dos resíduos sólidos, 

o município conta com aterro em valas em operação, classificado como Adequado pela CETESB 

(2011b). 

Assim, conforme indica o Método POSH, a área urbana, a partir dos dados apresentados, 

enquadra-se na classificação de Potencial Moderado de gerar carga contaminante no subsolo. 

No território do Município de Júlio Mesquita também não existem atividades industriais, 

sendo cadastradas apenas quatro fontes potenciais de contaminação, que estão relacionadas aos 

serviços de saneamento básico, um posto de combustível e um cemitério, conforme descrito no 

Quadro 25.  

 

Quadro 25: Relação das fontes pontuais de poluição cadastradas no município de Júlio Mesquita, com 
a classificação do seu potencial de gerar carga contaminante no subsolo. 

Fonte Quantidade 
Classificação do potencial de gerar 
carga contaminante no subsolo – 

POSH (Foster et al, 2006) 
Cemitério 1 Reduzido 

Posto de Combustível 1 Moderado 
Disposição de Resíduo Sólido 1 Moderado 

Estação de Tratamento de Esgoto 1 Reduzido 
 

Na Figura 47 são mostradas algumas das áreas visitadas e a localização das fontes 

cadastradas em imagem do Google Earth. 
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Figura 47: Fontes potenciais de contaminação visitadas em Júlio de Mesquita: A- Lagoa de tratamento 

de esgotos; B- Aterro sanitário em valas; C- Localização das fontes potenciais de contaminação 
cadastradas em imagem do Google Earth. 

Na Figura 48 consta o mapa do Município de Júlio Mesquita com a localização das fontes 

potenciais de contaminação identificadas e mapeadas.  
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7.1.6 Fontes potenciais de contaminação cadastradas no Município de Marília 

O Município de Marília possui a maior população residente e a economia mais dinâmica e 

diversificada quando comparado a todos os outros municípios da área de estudos. Em seu parque 

industrial destacam-se as indústrias do setor alimentício e de metalurgia. 

A pujança econômica do município e o rápido crescimento de seu núcleo urbano não 

tiveram o planejamento adequado dos serviços de saneamento básico, de forma que o município 

hoje é o único entre os 58 municípios com sede nas UGRHI 20 e 21 que não possui tratamento de 

esgotos, lançando-o in natura nos corpos hídricos.  

No Quadro 26 estão apresentadas as informações básicas de demografia e saneamento do 

município, de onde se extraem as informações de densidade urbana e proporção e esgoto coletado 

para classificação da sede urbana como de Potencial Reduzido de gerar carga contaminante no 

subsolo. 

 

Quadro 26: Informações básicas de população, área e de saneamento do Município de Marília. 

Aspectos Demográficos 

POPULACAO (IBGE, 2010) Taxa de 
Urbanização 

(%) 

Área do 
Município 

(km2) 

Densidade 
hab./km2 

Área da Sede 
Urbana (ha) 

Densidade 
urbana 
hab./ha Total Urbana Rural 

216.576 207.494 8.937 95,5 1.170,1 185,1 3.717,3 55,8 
Aspectos de Saneamento 

Manancial de 
abastecimento 
(ANA, 2010) 

Esgotamento Sanitário (CETESB, 2011c) Resíduo Sólido (CETESB, 2011b) 
Esgoto Coletado 
(Proporção - %) 

Esgoto Tratado 
(Proporção - %) 

Tipo / 
Observação 

IQR 
(nota) 

IQR 
(classificação) 

Superficial / 
Subterrânea 80 0 Aterro sanitário 7,5 Controlado 

 

Com o objetivo de estabelecer as prioridades de uso dos recursos hídricos, o Decreto 

Estadual 10.755, de 22 de novembro de 1977, enquadrou na Classe 4 o Córrego Palmital e o 

Ribeirão Cincinatina na Bacia do Tibiriça e o Córrego do Barbosa na Bacia do Peixe, uma vez que 

estes corpos hídricos recebem as cargas orgânicas in natura dos esgotos domésticos do município. 

O seu enquadramento e a situação dos esgotos, caracterizam estes cursos d’água como uma 

fonte potencial de contaminação das águas subterrâneas, uma vez que em determinadas condições, 

pode acontecer a percolação de contaminantes. 

Além da problemática do esgoto, o município de Marília também apresenta deficiências na 

gestão de seus resíduos sólidos. O seu aterro sanitário teve a capacidade esgotada, e por esse 

motivo foi interditado pela CETESB, além de estar incluído na relação de áreas contaminadas e 

reabilitadas, encontrando-se em etapa de investigação confirmatória de contaminação das águas 

subterrâneas por metais. 
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Como ainda não foi providenciado o licenciamento e a implantação de um novo aterro, 

todo o resíduo gerado é transbordado para um aterro particular no município de Guatapará - SP 

(CETESB, 2011b). Assim, as informações apresentadas no Quadro 26 para os resíduos sólidos, 

referem-se ao aterro que recebe os resíduos de Marília. 

Diante das considerações, buscou-se identificar as principais fontes potenciais de 

contaminação existentes em Marília, cujo cadastro é apresentado no Quadro 27. 

 

Quadro 27: Relação das fontes pontuais de poluição cadastradas no município de Marília, com a 
classificação do seu potencial de gerar carga contaminante no subsolo. 

Fonte Quantidade 
Classificação do potencial de gerar 
carga contaminante no subsolo – 

POSH (Foster et al, 2006) 
Cemitério 3 Reduzido 

Penitenciária 2 Reduzido 
Posto de Combustível1 55 Moderado 

Disposição de Resíduos Sólidos2 1 Moderado 
Indústria Tipo 1 7 Reduzido 

Distrito Industrial Tipo 3 1 Elevado 
1Existem 09 postos incluídos na relação de áreas contaminadas, conforme lista apresentada no Quadro 14. 
2Aterro sanitário do município interditado e incluído na relação de áreas contaminadas. 

 

De acordo com a relação apresentada, foram mapeados três cemitérios e duas unidades 

prisionais, a Penitenciária de Marília e o Centro de Atendimento Sócio educativo ao Adolescente 

de Marília – CASA Marília, com 1.632 presos e 88 adolescentes respectivamente. 

Foram cadastrados e mapeados também 55 postos de combustível no município, sendo que 

9 desses postos estão incluídos na relação de áreas contaminadas da CETESB, cuja relação é 

apresentada no Quadro 14 (vide item 7.1). 

Assim como adotado em Garça, optou-se por delimitar o distrito industrial definido no 

Plano Diretor Municipal e identificar as indústrias de maior expressão localizadas fora dessas áreas. 

Na Figura 49 é ilustrada a localização do Distrito Industrial no Mapa do Plano Diretor do 

Município de Marília. 

Com a informação do Plano Diretor, foi realizado trabalho em campo para determinar os 

setores industriais existentes no distrito e realizada a delimitação da área do distrito em imagem do 

Google Earth. 

Uma vez delimitado o distrito industrial, procedeu-se a classificação de acordo com a 

atividade com maior potencial contaminante identificado, que se refere ao setor de metalurgia. Para 

as unidades industriais identificadas fora do distrito, realizou-se o cadastrado e classificação de seu 

potencial de gerar carga contaminante, sendo que as sete áreas identificadas pertencem ao setor 

alimentício. 
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Figura 49: Indicação da localização do Distrito Industrial no Plano Diretor do Município de Marília. 

Na Figura 50 está ilustrada a localização das fontes potenciais de contaminação cadastradas 

em imagem do Google Earth. 

 
Figura 50: Localização das fontes potenciais de contaminação cadastradas em imagem do Google 

Earth. 

Na Figura 51 consta o mapa do Município de Marília com a localização das fontes 

potenciais de contaminação identificadas e mapeadas, bem como a ilustração daquelas que estão 

incluídas no cadastro de áreas contaminadas da CETESB (2011a). 

Distrito Industrial 
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7.1.7 Fontes potenciais de contaminação cadastradas no Município de Vera Cruz 

Por fim, no Quadro 28 são apresentados os dados demográficos e dos aspectos de 

saneamento do município de Vera Cruz, de onde se observa que os serviços de coleta e tratamento 

de esgotos apresentam uma abrangência de atendimento muito boa.  

No entanto, quando se avalia o aspecto resíduo sólido, nota-se que o município possui 

problemas quanto a sua disposição, com seu aterro classificado como Inadequado. Em visita 

realizada a área, foram identificados dois locais de disposição, um aterro em valas interditado pelo 

órgão ambiental em função de estar com a capacidade esgotada, e outro muito próximo ao 

primeiro, licenciado para receber os resíduos do município de forma provisória. 

 

Quadro 28: Informações básicas de população, área e de saneamento do Município de Vera Cruz. 

Aspectos Demográficos 

POPULACAO (IBGE, 2010) Taxa de 
Urbanização 

(%) 

Área do 
Município 

(km2) 

Densidade 
hab./km2 

Área da 
Sede Urbana 

(ha) 

Densidade 
urbana 
hab./ha Total Urbana Rural 

10.772 9.370 1.407 86,9 247,9 43,5 172,2 54,4 

Aspectos de Saneamento 

Manancial de 
abastecimento 
(ANA, 2010) 

Esgotamento Sanitário (CETESB, 2011c) Resíduo Sólido (CETESB, 2011b) 
Esgoto Coletado 
(Proporção - %) 

Esgoto Tratado 
(Proporção - %) 

Tipo / 
Observação IQR (nota) IQR 

(classificação) 
Subterrânea 95 95 Aterro em vala 5,7 Inadequado 

 

Com as informações do Quadro 28, e considerando-se os critérios do Método POSH, pode-

se classificar a área urbana do município como de Potencial Reduzido de gerar carga contaminante 

no subsolo. 

Como apresentado no Quadro 29, em Vera Cruz foram cadastradas sete fontes potenciais 

de contaminação. Essas fontes de contaminação consistem, basicamente, na estação de tratamento 

de esgotos, nas duas áreas de disposição de resíduos sólidos, em três postos de combustível e no 

cemitério municipal. 

 

Quadro 29: Relação das fontes pontuais de poluição cadastradas no Município de Vera Cruz, com a 
classificação do seu potencial de gerar carga contaminante no subsolo. 

Fonte Quantidade 
Classificação do potencial de gerar 
carga contaminante no subsolo – 

POSH (Foster et al, 2006) 
Cemitério 1 Reduzido 

Posto de Combustível 3 Moderado 

Disposição de Resíduos Sólidos 2 Moderado 

Estação de Tratamento de Esgoto 1 Reduzido 
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Na Figura 52 são mostradas algumas das áreas visitadas no município e a localização das 

fontes cadastradas em imagem do Google Earth. 

 

 

 
Figura 52: Fontes potenciais de contaminação visitadas em Vera Cruz: A- Lagoa de tratamento de 

esgotos; B- Aterro sanitário em valas interditado; C- Localização das fontes potenciais de 
contaminação cadastradas em imagem do Google Earth. 

A Figura 53 mostra o mapa do município de Vera Cruz com a localização das fontes 

potenciais de contaminação identificadas e mapeadas.  
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7.2 Caracterização do Perigo de Contaminação das Águas Subterrâneas 

O perigo de contaminação das águas subterrâneas foi avaliado mediante a integração do 

potencial de contaminação das fontes pontuais e difusas identificadas nos municípios das 

subunidades de gestão do Alto Aguapeí e Alto Peixe com a vulnerabilidade natural dos aquíferos à 

contaminação. 

Conforme discutido na primeira parte deste Capítulo, as fontes potenciais de contaminação 

pontuais e difusa, identificadas e mapeadas nos municípios com área urbana inserida na área de 

estudos desta Dissertação, foram classificadas quanto ao seu potencial de gerar carga contaminante 

no subsolo. Para tanto, adotou-se o Método POSH descrito por Foster et al (2006). 

O Método POSH atribui classificação qualitativa ao potencial contaminante, definindo três 

classes: Reduzido, Moderado e Elevado Potencial Contaminante. No entanto, para os objetivos 

desta dissertação, foram atribuídos pesos a cada uma das classes de potencial contaminante, 

conforme Quadro 30. 

 

Quadro 30: Pesos atribuídos a classificação do potencial de gerar carga contaminante no subsolo para 
as fontes de contaminação identificadas na área das subunidades de gestão do Alto Aguapeí e Alto 

Peixe. 

Classificação do Potencial de Gerar 
Carga Contaminante no Subsolo 

Pesos da Classe de Potencial 
Contaminante 

Reduzido 1 
Moderado 2 
Elevado 3 

 

A vulnerabilidade natural, por sua vez, foi caracterizada segundo critérios apresentados no 

Capítulo 6, de forma que na área das subunidades de gestão do Alto Aguapeí e Alto Peixe os 

aquíferos aflorantes foram classificados segundo as classes descritas pelo Quadro 31. 

Partindo-se dessas premissas, o Perigo de Contaminação é obtido pelo conceito ilustrado 

por Foster et al (2006) e esquematizado no Quadro 32, em que, à medida que a vulnerabilidade 

natural do aquífero e o potencial contaminante da atividade aumentam, o Perigo de Contaminação 

se torna mais crítico em que as cores indicam essa variação. 

Este modelo permite, a partir do cruzamento das informações de vulnerabilidade e 

potencial de contaminação, obter classes para o Perigo de Contaminação, podendo ser aplicado 

com mais facilidade na espacialização das informações. Para tanto, dependendo da base 

cartográfica utilizada e da escala do mapeamento, deve ser utilizado com critérios para as fontes 

pontuais, a fim de evitar extrapolações exageradas de informações. 
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Quadro 31: Classificação da vulnerabilidade natural adotada para os aquíferos aflorantes na área das 
subunidades de gestão do Alto Aguapeí e Alto Peixe 

Faixas de valores adotadas para 
classificação da vulnerabilidade natural 

Classificação da 
vulnerabilidade natural 

0,0 - 0,1 Insignificante 
0,1 - 0,2 Muito Baixa 
0,2 - 0,3 Baixa 
0,3 - 0,4 Média Baixa 
0,4 - 0,5 Média 
0,5 - 0,6 Média Alta 
0,6 - 0,7 Alta 
0,7 - 0,8 Muito Alta 
0,8 - 1,0 Extrema 

 

Quadro 32: Esquema de classificação do Perigo de Contaminação das águas subterrâneas obtido pela 
interpolação da vulnerabilidade natural com o potencial de gerar carga contaminante no subsolo. 

Vulnerabilidade natural 
dos aquíferos à 

contaminação (a) 

Potencial de gerar carga 
contaminante no subsolo (b) 

Classificação do perigo de 
contaminação 

Classe / Ponderação Reduzido Moderado Elevado Faixas de 
Valores (axb) Classificação 1 2 3 

Insignificante 0,0-0,1    0,00-0,20 Muito Baixo 
Muito Baixa 0,11-0,2    0,21-0,40 Baixo 

Baixa 0,21-0,3    0,41-0,80 Moderado 
Média Baixa 0,31-0,4   0,81-1,50 Alto 

Média 0,41-0,5 

 

  1,51-2,1 Muito Alto 
Média Alta 0,51-0,6   2,01-3,00 Extremo 

Alta 0,61-0,7     
Muito Alta 0,71-0,8  

 
  

Extrema 0,81-1,0     
 

Conforme esquema apresentado, os resultados da interpolação das informações de 

vulnerabilidade e potencial contaminante serão classificados em seis classes. A diferença de 

amplitude entre as classes foi propositalmente estipulada, de forma a atribuir maior segurança a 

classificação proposta. 

Na Figura 54 estão representadas a vulnerabilidade natural dos aquíferos à contaminação e 

as fontes potenciais de contaminação classificadas quanto o seu Potencial de Gerar Carga 

Contaminante no Subsolo. 
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Conforme classificação discutida, o Potencial Reduzido de gerar carga contaminante está 

relacionado aos cemitérios, unidades prisionais, estações de tratamento de esgoto e unidades 

industriais do setor alimentício. Os distritos industriais, por sua vez, correspondem às áreas 

identificadas como de Potencial Elevado de gerar carga contaminante. 

As fontes com Potencial Moderado de contaminação correspondem aos postos de 

combustível e aterros sanitários. 

As fontes difusas, limitadas nesta dissertação as sedes urbanas dos municípios, foram 

classificadas e representadas como de Potencial Reduzido de gerar carga contaminante. Exceção ao 

município de Júlio Mesquita que em virtude de seus baixos índices de coleta de esgoto, foi 

classificado como de Potencial Moderado. 

Com as informações apresentadas, procedeu-se a interpolação das fontes potenciais de 

contaminação com a vulnerabilidade natural dos aquíferos. Os resultados desse cruzamento são 

apresentados na Figura 55 para as sedes urbanas e distritos industriais e na Figura 56 para as fontes 

potenciais pontuais de contaminação. Optou-se pela apresentação de dois produtos da interpolação 

para facilitar a visualização e discussão dos resultados. 

Assim, a primeira Figura, retrata o Perigo de contaminação das águas subterrâneas pelas 

sedes urbanas dos sete municípios considerados neste trabalho. A sede urbana de Júlio de 

Mesquita, por ser ter sido considerada de Potencial Moderado de gerar carga contaminante, e 

localizar-se em área de Média vulnerabilidade natural, apresenta Alto perigo de contaminação das 

águas subterrâneas. As demais sedes apresentam Moderado perigo de contaminação. 

Esses resultados demonstram que, embora sejam feitos investimentos buscando a 

universalização dos serviços de coleta de esgotos, as áreas urbanizadas, para as características dos 

aquíferos da área, continuarão representando certo perigo de contaminação. Essa constatação 

remete na necessidade de se introduzir na gestão territorial, estratégias de proteção e gestão das 

águas subterrâneas. 

Os distritos industriais apresentam Alto perigo de contaminação no Município de Garça e 

Alto e Muito Alto perigo no Município de Marília, sendo que o último acontece pela localização de 

parte do distrito em área de Alta Baixa vulnerabilidade. 

Embora se tenha atribuído a classificação mais alta para o potencial de gerar carga 

contaminante para os distritos industriais, uma vez que existem na área indústrias com esse 

potencial, é importante destacar que não existem limitações no Zoneamento quanto a instalação de 

empresas de maior potencial contaminante.  

Essas considerações reforçam a importância de se introduzir no planejamento territorial 

urbano a questão da hidrogeologia, principalmente no estabelecimento de estratégias de proteção 

dos poços utilizados no abastecimento público, bem como das respectivas áreas de contribuição. 
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Com relação às fontes identificadas pontualmente, todos os postos de combustível, 

independente de sua localização, apresentam Alto perigo de contaminação. Essa constatação 

corrobora com os dados de áreas contaminadas da CETESB (2011a), que relaciona 11 áreas 

contaminadas nas subunidades de Gestão do Alto Aguapeí e Alto Peixe, das quais 10 referem-se 

aos postos de combustível. 

Certo que esse cenário decorre do incremento dos instrumentos de gestão ambiental no 

Estado, que passou a incluir recentemente os postos de combustível entre as atividades sujeitas ao 

licenciamento, o fato do vazamento de combustíveis de tanques enterrados serem as principais 

causas de contaminação das águas subterrâneas, exige permanente atenção por parte dos órgãos 

gestores de meio ambiente e recursos hídricos. 

Os locais de disposição de resíduos sólidos também possuem Alto perigo de contaminação, 

o que deve ser analisado com grande preocupação, pois todos os municípios visitados utilizam a 

prática de Aterros em Valas para esta finalidade. Como o próprio nome retrata, esses tipos de 

aterros constituem-se em sulcos abertos no solo, preenchidos com resíduos domésticos, não 

havendo qualquer preocupação com a impermeabilização de fundo. 

Todas as outras fontes apresentaram perigo de contaminação classificados como 

Moderado, e duas indústrias do setor de eletrônicos no Município de Garça apresentaram Alto 

perigo à contaminação das águas subterrâneas. 

Por fim, com relação aos dados apresentados, é importante destacar a influência que os 

corpos d’água podem desempenhar na qualidade das águas subterrâneas.  

Embora não tenham sido realizadas interpolações, sabe-se que os esgotos do município de 

Marília são lançados in natura, podendo comprometer, em determinadas condições de 

bombeamento, as águas subterrâneas. Segundo o enquadramento dos corpos d’água em vigor, 

representado em Figuras anteriores, existem na área de estudo corpos d’água cujas prioridades de 

uso são para a depuração de esgotos. 

Além disso, é possível observar que esses corpos d’água com classes de uso menos 

exigentes, encontram-se em áreas de maior vulnerabilidade natural, ou seja, em áreas onde as águas 

subterrâneas apresentam menor proteção natural à contaminação por substâncias presentes em 

superfície.  

Igualmente importante salientar que, mesmo não existindo levantamentos que apontem a 

existência de alterações provocadas por estes canais de drenagem, em função das características 

dos aquíferos, é recomendável que sejam realizadas investigações para a sua avaliação e que estes 

resultados sejam usados como subsídio para uma nova proposta de enquadramento dos corpos 

d’água. 
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8 Comentários Finais e Sugestões 

As discussões apresentadas ao longo desta Dissertação são motivadas por um aspecto 

muito particular da ciência de hidrogeologia na área de estudos, que é a baixa produção e 

principalmente difusão de conhecimento sobre a água em subsuperfície. 

Ademais, os trabalhos e estudos conduzidos até aqui, retratando de forma regionalizada as 

definições, características e limitações dos aquíferos, constituindo a base para a produção de 

trabalhos sobre aquíferos em escalas menores. 

A percepção da ocorrência e da importância dos recursos hídricos subterrâneos é limitada 

na visão de seus usuários como a obra hidráulica poço e pelos hidrólogos como a parcela do ciclo 

hidrológico responsável pela manutenção da vazão de base dos cursos d’água de superfície. 

Essa dificuldade em inserir o contexto hidrogeológico em estudos de bacias hidrográficas 

fica clara e evidente quando são analisados os Planos de Recursos Hídricos, seja em nível de 

Estado ou de Bacia, que apesar de constituírem o instrumento de orientação à gestão integrada dos 

recursos hídricos, estão muito distantes de terem uma análise efetivamente integrada das 

disponibilidades e demandas hídricas, que considere todas as fases do ciclo hidrológico. 

Para a efetiva gestão dos recursos hídricos, em especial dos subterrâneos, é preciso que 

haja a produção, tradução e interlocução dos conhecimentos sobre a dinâmica dos aquíferos e os 

impactos que atividades em superfície podem desencadear sobre os aspectos de qualidade e 

quantidade. Além disso, muito mais que a visão de bacia hidrográfica, o grande desafio está em 

introduzir esses conceitos nas ferramentas de organização do território, que são de responsabilidade 

dos municípios. 

A difusão de conhecimentos e a promoção de discussões sobre as boas práticas de uso e as 

tecnologias e métodos de gestão e proteção dos recursos hídricos devem ser constantemente 

exercidos pelos Comitês de Bacias Hidrográficas, e no caso da área de estudo, pelo CBH-AP.  

Entendendo essa dinâmica, porém motivados principalmente pelo efeito desencadeado pela 

presença concreta de impacto sobre o aquífero, trabalhos importantes têm sido concebidos para 

grandes municípios do Estado de São Paulo como São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Canal de 

Jurubatuba em São Paulo, Presidente Prudente e Marília, discutidos ao longo deste trabalho.  

Buscando preencher esta lacuna, o mapeamento da vulnerabilidade natural e do perigo de 

contaminação, elaborado nesta Dissertação ainda em nível regional, mostra-se como uma 

ferramenta útil para a gestão das águas subterrâneas, passível de ser incorporada em trabalhos de 

regulação e planejamento do uso do território em contexto municipal. Pondera-se, no entanto, que 
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estes resultados não devem, em hipótese alguma, ser substituído por estudos de detalhe, 

principalmente aqueles necessários na investigação de áreas suspeitas de contaminação. 

O método GOD de mapeamento da vulnerabilidade natural dos aquíferos, além da sua 

simplicidade, mostrou-se eficaz para as avaliações pretendidas, permitindo inferir o grau de atenção 

e proteção que os recursos hídricos subterrâneos devem receber nestas unidades. Mostra-se ainda 

útil na definição de ações de controle e proteção, principalmente nas áreas urbanas, onde as fontes 

potenciais de contaminação são mais numerosas. 

O método POSH, com sua proposta de classificação das fontes potenciais de contaminação, 

fornece informações sobre o potencial de gerar carga contaminante de maneira direta e simples, 

constituindo em uma ferramenta de fácil aplicação e com resultados que permitem a obtenção do 

nível do perigo de contaminação dos aquíferos avaliados. 

Os resultados elucidam que os maiores municípios das subunidades de gestão do Alto 

Aguapeí e Alto Peixe, Marília e Garça, possuem as suas sedes urbanas na região de ocorrência do 

aquífero Marília, em áreas de Média e Alta vulnerabilidade. Para esses municípios, o 

desenvolvimento de estudos de maior detalhe aliados a adoção de estratégias de proteção e 

monitoramento dos poços de abastecimento são imprescindíveis, em função de existirem 

diversificadas atividades com potencial contaminante, consequentemente, apresentando maior 

perigo à contaminação das Águas Subterrâneas. 

Para as áreas urbanas dos demais municípios, localizadas em áreas de Média 

vulnerabilidade, e com dinâmicas sócio econômicas bem menos intensas, as preocupações devem 

ser pautadas pela proteção dos poços utilizados no abastecimento público, a partir da definição de 

suas áreas de proteção, conforme estabelece a Lei 6.134 de 02 de junho de 1988 e seu regulamento. 

Os resultados demonstram que independente do tamanho do município, os sistemas de 

saneamento devem ser gerenciados com a inclusão da ótica de que constituem fontes difusas 

potenciais de contaminação, representando perigo concreto aos aquíferos. Essa preocupação precisa 

ser internalizada em especial pelo município de Júlio Mesquita, por seus baixos índices de coleta de 

esgoto urbano. 

Ainda no aspecto de fontes potenciais difusas, esta Dissertação não fez considerações e 

análises sobre o potencial e o perigo de contaminação proporcionados pelas atividades 

agropecuárias. Sabe-se, no entanto, que o oeste paulista vem sofrendo forte alteração de sua base 

produtiva agrícola com a expansão das culturas de cana para atender o setor sucroalcooleiro, 

ficando aos próximos trabalhos sobre o tema, a elaboração e consistência de bases de dados que 

permitam essa correlação e avaliação. 

Outra demanda às futuras pesquisas a serem desenvolvidas consiste na avaliação e 

estimativa da influência que os canais e cursos d’água que recebem o lançamento de esgotos in 

natura do município de Marília exercem sobre os aquíferos superficiais. 
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Vale o destaque para o fato de não serem efetuadas avaliações da vulnerabilidade da porção 

do Aquífero Adamantina encoberto pelo Marília. Conforme elucidado na Caracterização Geológica 

e Hidrogeológica, as águas subterrâneas no Aquífero Marília ocorrem principalmente na camada de 

alteração do material geológico desta formação, restrita as camadas mais superficiais. Além disso, 

não existe interferência entre estes dois aquíferos, sendo que o Aquífero Marília funcionaria como 

uma camada confinante do Adamantina, exercendo um papel de proteção do mesmo. 

Dessa forma, uma vez efetuada de maneira correta a perfuração de poços para explotação 

da porção do Aquífero Adamantina sob o Marília, e assegurado o isolamento superficial do poço a 

partir de revestimento sanitário até uma profundidade de 40 metros, o perigo de contaminação 

desse aquífero pela percolação de contaminantes em superfície praticamente inexiste, devendo este 

fator ser observado na definição dos perímetros de proteção dos poços. 

Por fim, os resultados descrevem o nível de proteção das águas subterrâneas na região 

estudada. Conforme colocações realizadas, as extrapolações proporcionadas pelos métodos de 

interpolação utilizados podem conferir problemas aos produtos gerados. Assim, o maior 

detalhamento e qualidade de informações dependem de monitoramento do meio físico, bem como 

de um cadastro com um maior número de poços, principalmente na área de ocorrência da Formação 

Adamantina. 

Essa dependência leva a necessidade de se buscar constantemente a inserção de novas 

informações e dados, através do incentivo e financiamento de projetos que pretendam incrementar 

a rede de monitoramento, bem como o investimento na estrutura dos órgãos gestores de recursos 

hídricos do Estado de São Paulo, destacando-se o DAEE e a CETESB. 

Assim como acontece com a difusão de informações, os Comitês de Bacias Hidrográficas 

também devem estimular os investimentos acima elencados, através da articulação entre as 

instituições atuantes em sua área de competência, com vistas a orientação, promoção e solicitação 

de ações de monitoramento do meio físico. 

Cabe concluir as análises, referendando que é preciso conhecer para que seja possível 

verdadeiramente gerir o território de forma eficaz, e que os Comitês de Bacias Hidrográficas 

devem atuar como fomentadores de processos de produção e difusão de conhecimento técnico 

científico, com vistas à gestão e proteção dos recursos hídricos. 
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