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RESUMO
A água é um recurso natural essencial e sua gestão tem sido direcionada pela sua
crescente demanda, sua escassez em muitas áreas, além de sua degradação. Essa
problemática gera a procura por uma melhor caracterização de sua distribuição
espacial a fim de proporcionar embasamento para o planejamento dos recursos
hídricos, seja ele em escala local, regional ou nacional. É desejável, portanto,
possuir uma avaliação atualizada e consistente a respeito desse recurso para que
possa ser utilizado de forma apropriada, garantindo água para os seus diversos
usos. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(UNESCO) já enfatizou a importância da elaboração de indicadores para a gestão
das águas subterrâneas. Todavia, não é trivial a avaliação da potencialidade e dos
recursos explotáveis, devido à natureza geológica complexa dos reservatórios e
também devido à complexidade dos padrões de fluxo subterrâneo. Diante do
exposto, este trabalho almeja propor indicadores para o uso de águas subterrâneas
no Brasil (Vazão de Estabilização, Vazão Específica e Densidade de Vazão de
Estabilização) utilizando o banco de dados do Sistema de Informações de Águas
Subterrâneas (SIAGAS), separados por tipo de domínios hidrogeológicos, tendo
como

base

principal

as

características

litológicas

das

rochas.

Dada

a

heterogeneidade da distribuição espacial dos dados obtidos, foi realizada uma
interpolação geoestatística utilizando o método de Krigagem ordinária a fim de
abranger todo o território nacional. A Estimativa da Densidade de Kernel permitiu
visualizar a concentração de uso da água subterrânea para os poços amostrados
por unidade de área que, aliada a outros mapas, pode ser uma ferramenta
complementar no planejamento e gestão de recursos hídricos. Os resultados
cartográficos são discutidos conjuntamente com outras bases cartográficas sobre
uso da água no Brasil. Os indicadores levantados apresentam diversas limitações,
portanto, os mesmos devem ser complementados por estudos mais aprofundados.
Todavia, esses indicadores apresentam um bom ponto de partida de análise,
especialmente em regiões com carência de outros estudos hidrogeológicos mais
detalhados.
Palavras-chave: Hidrogeologia, Krigagem, Mapa de Kernel, SIAGAS.

ABSTRACT
Water is an essential natural resource and its management has been driven by its
growing demand, its scarcity in many areas, and its degradation. These challenges
create the need for a better characterization of its spatial distribution in order to
provide the basis for water resources planning, in local, regional or national scale. It
is therefore desirable to have an up-to-date and consistent assessment of this
resource in order to be able to use it properly, ensuring water for its various users.
The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) has
already emphasized the importance of developing indicators for groundwater
management. However, the assessment of this resource and its exploitable potential
is not trivial due to the complex geological nature of the reservoirs and also due to
the complexity of groundwater flow patterns. In this context, this paper aims to
propose indicators for groundwater use in Brazil (Stabilization Flow, Specific Flow
and Stabilization Flow Density) using the Groundwater Information System (SIAGAS)
database,analysed by hydrogeological domains based mainly on the lithological
characteristics of the rocks. Given the heterogeneity of the spatial distribution of the
obtained data, a geostatistical interpolation was performed using the ordinary Kriging
method to cover the entire national territory. The groundwater use concentration for
the wells sampled per unit area was mapped by Kernel Density Estimation, which,
combined with other maps, can be a complementary tool in water resources planning
and management. Cartographic results are discussed in conjunction with other
cartographic bases on water use in Brazil. The indicators proposed have several
limitations, thus they should be complemented by further studies. However, these
indicators provide a good starting point for analysis, especially in regions lacking
more detailed hydrogeological studies.
Keywords: Hydrogeology, Kriging, Kernel Map, SIAGAS.
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1. INTRODUÇÃO
De toda a disponibilidade de água doce do planeta, o Brasil é um dos poucos
países no mundo em cujo território se encontram bastantes reservas deste recurso;
contudo, a sua distribuição se dá de maneira espacial e temporalmente desigual
(HIRATA; VIVIANI-LIMA; HIRATA, 2009; TUNDISI; TUNDISI, 2011; ANA, 2017a).
Com o aumento da pressão sobre os mananciais e com as limitações da
disponibilidade de água, buscam-se novas fontes hídricas, mananciais cada vez
mais longínquos e obras hidráulicas mais complexas para o atendimento desta
demanda (TUNDISI; TUNDISI, 2011; ANA, 2017a).
Na hidrogeologia, água subterrânea é atribuída apenas à água que circula na
zona saturada do solo, no qual os poros são preenchidos totalmente pela água, e
nos interstícios das rochas subjacentes, ou seja, abaixo da superfície freática
(FREEZE; CHERRY, 1979; MANOEL FILHO, 2008). Essa acumulação é resultado,
principalmente, da infiltração de parte das águas precipitadas da atmosfera sobre a
superfície terrestre (área de recarga), formando mananciais subterrâneos, também
denominados aquíferos (FREEZE; CHERRY, 1979; KARMANN, 2009; WICANDER;
MONROE, 2009).
Esses mananciais constituem o maior volume de água doce que ocorre na
Terra na forma líquida, ganhando de lagos e rios em termos de volume (HISCOCK,
2005; REBOUÇAS, 2008; HIRATA; VIVIANI-LIMA; HIRATA, 2009). Sua capacidade
de armazenamento varia de acordo com a extensão e a espessura da camada
rochosa permeável à água, ou então de material não consolidado, de onde é
possível extrair o recurso através de um poço (MENTE, 2008; KARMANN, 2009;
COELHO; HAVENS, 2016). Os recursos hídricos subterrâneos se apresentam como
uma alternativa interessante para o períodos de escassez hídrica uma vez que
possuem elevada capacidade de armazenamento e eficaz resiliência a longos
períodos de estiagem (HIRATA; VIVIANI-LIMA; HIRATA, 2009; COELHO; HAVENS,
2016; ANA, 2017a).
De maneira geral, as águas subterrâneas encontradas no território brasileiro
são de boa qualidade e são adequadas a diversos usos, incluindo o consumo
humano (ANA, 2017a). A qualidade das águas subterrâneas varia em função da
forma com que as rochas armazenam e transmitem a água, porém as atividades
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antrópicas acabam por influenciar significativamente alguns aquíferos (MENTE,
2008; TUNDISI; TUNDISI, 2011).
A intensa exploração de águas subterrâneas tem sido um fenômeno
observado em muitos países, sendo os principais usuários de aquíferos no
continente americano: Estados Unidos, México, Peru, Argentina e Brasil (nas regiões
Nordeste e Sudeste do país) (COELHO; HAVENS, 2016). Essa demanda crescente
por uso de água no país é reflexo do desenvolvimento econômico e do processo de
urbanização do país (TUNDISI; TUNDISI, 2011), responsáveis por um aumento
estimado de 80% nos últimos vinte anos no total retirado de água, esperando-se
ainda um aumento de 30% de retirada até 2030 (ANA, 2017a).
Em consequência do elevado aumento nos diversos usos dos aquíferos, a
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO)
enfatizou a importância da elaboração de indicadores para a gestão das águas
subterrâneas (VRBA et al., 2007). Além disso, em seu Programa Hidrológico
Internacional (PHI), priorizou a conservação, a recuperação e o uso sustentável dos
aquíferos (COELHO; HAVENS, 2016).
Um indicador pode ser entendido como um modelo simplificado da realidade,
responsável por transmitir informações de caráter quantitativo para auxílio à decisão
a gestores no planejamento, monitoramento e definições de metas de gestão
ambiental,

por

exemplo.

Indicadores

servem,

portanto,

para

descomplicar

fenômenos, transmitir dados brutos de maneira simplificada e adaptada à
capacidade de linguagem de cada setor e interesse local, ou seja, democratizam
conhecimento e funcionam como instrumento em ações de gestão (MAGALHÃES
JÚNIOR, 2012). Podem ser úteis para ajudar a definir objetivos e diretrizes no uso
racional de aquíferos pois, apesar das ameaças antrópicas, este recurso quando
utilizado de maneira sustentável pode desenvolver e promover o bem-estar humano
(COELHO; HAVENS, 2016).
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1. Demanda por recursos hídricos no Brasil
Parte da água que precipita sobre o território, em forma de chuva, escoa pela
superfície até alcançar o leito dos rios. Outra parte infiltra para o subsolo e é
armazenada como água subterrânea, ao passo que o restante evapora ou fica nas
folhas da vegetação (MANOEL FILHO, 2008; KARMANN, 2009; HIRATA; VIVIANILIMA; HIRATA, 2009). As parcelas superficial e subterrânea contribuem para a vazão
dos rios e, ao longo desse percurso, a água pode ser utilizada de diversas maneiras.
Para planejar o uso das águas, estas devem ser monitoradas a fim de se verificar as
condições de sua qualidade e de quantificar sua disponibilidade podendo ser
afetadas por alguma infraestrutura hídrica, poluição ou eventos críticos relacionados
ao clima (TUNDISI; TUNDISI, 2011; ANA, 2017a).
A precipitação média anual do Brasil é de 1.760 mm (ANA, 2017a) 1, mas este
valor pode divergir bastante devido às suas dimensões continentais, variando de 500
mm (chuva total anual) na região semiárida do Nordeste, a mais de 3.000 mm na
região Amazônica (Figura 1) (INMET, 2018). Desde 2012, são observadas reduções
gradativas e intensas na quantidade de chuva no território brasileiro, com maior
ênfase nas regiões Nordeste, Sudeste e, mais recentemente, Centro-Oeste (ANA,
2017a). Aliados a esse cenário, problemas na gestão da demanda e à garantia da
oferta de água têm agravado ou atenuado os efeitos da crise (HIRATA; VIVIANILIMA; HIRATA, 2009; TUNDISI; TUNDISI, 2011; ANA, 2017a). A escassez de água
também tem reflexo negativo sobre a economia, por diminuir o ritmo da produção de
bens; ademais, outros usos da água, tais como geração de energia (hidrelétricas) e
transporte hidroviário, são afetados com a diminuição de vazão dos corpos hídricos
(TUNDISI; TUNDISI, 2011).

1

A altura da lâmina de 1 litro d’água distribuído em uma área de 1 m² corresponde a 1 mm de
chuva.
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Figura 1. Mapa da média da precipitação acumulada anual para o Brasil

Fonte: INMET (2018)

Um balanço hídrico, isto é, a compatibilidade entre as demandas de uso da
água e a quantidade e qualidade disponíveis desse recurso, inadequado em
determinadas áreas do país (Figura 2), resulta em situações críticas para a gestão
de água, tendo sido potencializado por eventos extremos (MANOEL FILHO, 2008;
ANA, 2017a). Assim, a fim de orientar as ações de planejamento e gestão, previstas
na Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), é necessária a identificação de
áreas críticas quanto à quantidade e/ou à qualidade da água por toda a extensão do
território brasileiro. Além disso, o estresse hídrico pode ser sazonal, dependendo do
uso da água naquela região, demandando mais água em estações mais secas, ou
seja, há uma variabilidade do balanço hídrico intra-anual (ANA, 2017a).
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Figura 2. Mapa de situação do balanço hídrico de águas superficiais.

Fonte: ANA (2017a).

As situações mais críticas se encontram nas bacias da região do semiárido
nordestino, pela baixa disponibilidade de mananciais superficiais, e nas áreas de
expressiva irrigação em bacias hidrográficas do Sul do país, nas áreas de cabeceira
do Centro-Oeste e nos afluentes do São Francisco, além da elevada demanda por
abastecimento urbano em São Paulo.
A Agência Nacional de Águas (ANA) realiza relatórios que trazem dados,
estatísticas e um conjunto de indicadores a respeito da quantidade, qualidade e
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diferentes usos dos recursos hídricos no Brasil, além de referências sobre gestão e
regulação dos corpos hídricos para reduzir os impactos de crises hídricas no país
(ANA, 2018). O mapa que ilustra a vazão total e para diferentes usos por microbacia
(Figura 3) é útil na compreensão da espacialização dessas demandas e dos
diferentes contextos de utilização dos recursos hídricos distribuídos pelo território
nacional (ANA, 2013). A demanda consuntiva total estimada para o Brasil foi de
2.373 m³/s (ANA, 2013; ANA, 2015a). A irrigação é o principal uso consuntivo de
água no país e corresponde a 54% do total da vazão retirada (1.270 m³/s), seguida
pela demanda urbana (abastecimento humano, com vazão de 522 m³/s), industrial
(395 m³/s), animal (151,5 m³/s) e abastecimento humano rural (17,8 m³/s). A Bacia
do Paraná é responsável pelas maiores demandas do país, seguida pelas Bacias do
Atlântico Sul e do São Francisco, enquanto uma das menores vazões de retiradas
acontece na Bacia do Amazonas (ANA, 2015a).
Nas últimas décadas, o Brasil tem aumentado sua área irrigada,
demonstrando

uma

maior

utilização

desse

potencial

a

cada

ano

e,

consequentemente, acaba demandando ações de planejamento e controle a fim de
diminuir os conflitos pelo uso da água (ANA, 2017a).
O abastecimento urbano, geralmente prestado por companhias estaduais de
saneamento (69% dos municípios brasileiros), ou entidades municipais e empresas
do setor privado, requer 15 vezes a demanda hídrica (vazão) que o abastecimento
rural necessita, esta última sendo, usualmente, por meio de poços, captações
isoladas ou cisternas (ANA, 2017a). O elevado índice de cobertura do serviço de
abastecimento urbano (em torno de 93%) apenas indica acesso à rede de um
sistema de abastecimento, mas não implica, necessariamente, garantia da oferta de
água em quantidade e qualidade (ANA, 2017a).
O consumo de água pelo setor da indústria é também de grande importância,
alimentando uma cadeia de produção que converte matéria-prima em produtos finais
ou intermediários – consumidos por outras indústrias, além da pecuária que tem
uma

demanda

hídrica

variável

para

diferentes tamanhos

e

estágios de

desenvolvimento fisiológico de cada espécie animal (HIRATA; VIVIANI-LIMA;
HIRATA, 2009; ANA, 2017a; ANA, 2018).
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Figura 3: Mapas de vazão total e para diferentes usos por microbacia.

Fonte: ANA (2013).
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Enquanto o Sudeste apresenta uma elevada demanda hídrica em virtude das
elevadas

concentrações

populacionais

urbanas,

o

Nordeste

concentra,

proporcionalmente, mais cidades com maior demanda hídrica devido à sua baixa
disponibilidade hídrica (TUNDISI; TUNDISI, 2011). Destaca-se o semiárido, dados os
baixos índices de precipitação na região, aliados à irregularidade do seu regime,
temperaturas elevadas durante todo ano (com amplitudes térmicas baixas), altas
taxas de evapotranspiração e presença de rios intermitentes (ANA, 2017a).
A Figura 4 identifica as atividades que mais contribuem com a demanda
consuntiva de cada região hidrográfica. Pode-se notar que a Bacia do Paraná tem
suas vazões significativas de retirada de água devido à irrigação, ao setor da
indústria e abastecimento urbano. A Bacia do São Francisco, por sua vez, tem a
irrigação como a atividade de mais significativa parcela de retirada de água. A Bacia
do Amazonas apresenta uma das menores demandas, com maior proporção para o
abastecimento

urbano,

concentrada

na

região

metropolitana

de

especificamente (ANA, 2015a).
Figura 4. Mapa de demanda de uso da água por microbacia no Brasil.

Fonte: ANA (2015a).

Manaus,
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2.2. Águas Subterrâneas: ocorrência e importância
A ocorrência de água subterrânea de uma região é determinada por uma
série de fatores, dentre eles: geologia, morfologia, clima, hidrologia, vegetação e
solos (MENTE, 2008). A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM),
que atua como Serviço Geológico do Brasil, elaborou o Mapa Hidrogeológico do
Brasil, o qual representa um conjunto de unidades geológicas com similaridades
hidrogeológicas,

as

quais

foram

definidas

com

base

principalmente

nas

características litológicas das rochas (CPRM, 2007; MENTE, 2008). Essa
importância relativa das rochas se deu devido às suas condições de estocagem
(porosidade), de fluxo (permeabilidade), condições de ocorrência (extensão,
espessura e estrutura), explotabilidade (fácil, regular, difícil) e de recarga natural
(infiltração das chuvas) (MENTE, 2008; REBOUÇAS, 2008).
Os aquíferos podem ser (MENTE, 2008; ANA, 2017a):
• poroso, no qual o armazenamento e circulação da água ocorre através dos
poros das rochas (chamado de porosidade primária);
• fissural (com porosidade secundária), que pode ser dividido em duas
classificações a fim de se entender suas origens:
• fraturado, no qual o armazenamento e circulação da água ocorre nas
fraturas das rochas;
• cárstico,

onde

o

armazenamento

e

circulação

da

água

são

condicionados particularmente pela dissolução, a qual é canalizada
pelas fraturas em rochas carbonáticas.
Desse agrupamento e reclassificação litológica, foram categorizados sete
Domínios Hidrogeológicos (BOMFIM, 2010):
Aquíferos porosos:
1. Formações Cenozoicas: apresentam porosidade primária, com elevada
permeabilidade nos terrenos arenosos. Podem ser produzidas vazões significativas
nos poços tubulares perfurados dessas unidades de acordo com a espessura e da
proporção de areia e argila dessas unidades. É comum que os poços localizados
neste domínio captem água dos aquíferos subjacentes ou de cursos d'águas
adjacentes.
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2. Bacias Sedimentares: os poços desse domínio têm alto potencial hídrico e
suas unidades possuem os maiores reservatórios de água subterrânea, devido à alta
porosidade e permeabilidade de grande parte de suas litologias, permitindo a
explotação de vazões significativas.
Aquíferos mistos:
3. Poroso/Fissural: apresenta tanto comportamento de aquífero granular (com
porosidade primária baixa/média) quanto comportamento fissural acentuado
(porosidade secundária de fendas e fraturas), conferindo-lhe baixo a médio potencial
hidrogeológico.
Aquíferos fissurais:
4. Metassedimentos/Metavulcânicas: ocorrência de água subterrânea é
condicionada principalmente por uma porosidade secundária com reservatórios
aleatórios, descontínuos e de pequena extensão, implicando em vazões pequenas
nos poços, com água geralmente salinizada no semiárido nordestino. No entanto,
deve ser esperada uma maior potencialidade hidrogeológica do que o esperado para
o Cristalino.
5. Vulcânicas: de comportamento tipicamente fissural (porosidade secundária
de fendas e fraturas), com alguma porosidade primária relacionada a estruturas
vesiculares. Espera-se, portanto, um potencial hidrogeológico mais elevado do que o
ocorrente no domínio de Metassedimentos/Metavulcânicas.
6. Cristalino: ocorrência de água subterrânea quando condicionada
predominantemente

por

uma

porosidade

secundária

(fraturas

e

fendas),

ocasionando reservatórios aleatórios, descontínuos e de pequena extensão,
geralmente, com água salinizada no semiárido nordestino. Dentre os aquíferos
fissurais, tende a ser o domínio de menor potencial hidrogeológico.
7. Carbonatos/Metacarbonatos: com superfícies fraturadas e alargadas
(cavernas, sumidouros, e outras feições erosivas típicas resultantes de dissolução
química), propiciam porosidade e permeabilidade secundárias, com acúmulo de
volumes consideráveis de água. Contudo, são reservatórios heterogêneos, com
feições localizadas. Ademais, a água é do tipo carbonatada, com dureza bastante
elevada.
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A distribuição espacial desses domínios hidrogeológicos pelo território
brasileiro pode ser conferida no mapa a seguir (Figura 5). Os sistemas aquíferos em
terrenos sedimentares, os quais ocupam cerca da metade do território brasileiro,
possuem grande potencial para armazenamento de água não somente por
características intrínsecas, mas também por estarem localizados em locais com
condições climáticas favoráveis. Os terrenos cristalinos do semiárido nordestino, por
sua vez, não conseguem regularizar seus rios, tornando-os intermitentes, sendo as
regiões de baixa disponibilidade hídrica coincidentes com a ocorrência de aquíferos
fraturados (ANA, 2017a).
Figura 5. Mapa de Domínios Hidrogeológicos do Brasil.

Fonte: Adaptado de CPRM (2007).
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Assim, apesar da disponibilidade de água subterrânea no país ser estimada
em 14.650 m³/s, como sua distribuição espacial não é homogênea, a produtividade
dos aquíferos é variável. Portanto, de acordo com a localização geográfica, é preciso
perfurar diferentes profundidades para se alcançar um mesmo aquífero e obter a
vazão necessitada (ANA, 2017a). O uso de mananciais subterrâneos tem crescido
nos últimos anos (HIRATA; VIVIANI-LIMA; HIRATA, 2009), principalmente, devido às
recentes

crises

hídricas

que

acometem

os

mananciais

superficiais

mais

intensamente (ABAS, 2015). Ademais, essa tendência histórica recente de maior
acessibilidade à água subterrânea no Brasil tem sido possível devido ao progresso
de técnicas de construção de poços, aos melhores desempenhos das bombas
hidráulicas e ao aumento da oferta de energia elétrica (REBOUÇAS, 2008).
Dos municípios brasileiros, 42% têm nos mananciais subterrâneos as suas
principais fontes para o abastecimento e, considerando somente os grandes centros
urbanos do país, 31% dos municípios aproveitam água subterrânea (ANA, 2017a). A
relevância da água subterrânea decorre também do fato dela poder ser extraída nas
propriedades privadas (dos próprios moradores ou do terreno de uma indústria que
se abastece), seja no meio rural ou mesmo em áreas urbanas (HISCOCK, 2005;
REBOUÇAS, 2008; HIRATA; VIVIANI-LIMA; HIRATA, 2009).
O Código Nacional de Águas de 1934 declarava que a água subterrânea era
considerada do dono do terreno; enquanto o Código de Águas Minerais 2, que trata
de águas provenientes de fontes naturais ou artificialmente captadas cuja
composição

ou

propriedades

físico-químicas

lhes

confiram

uma

ação

medicamentosa (diferenciando-as das águas comuns), declara que todos os
trabalhos e atividades de captação, condução, distribuição e aproveitamento de
água mineral serão realizadas de acordo com os Regimes de Autorização de
Pesquisa e de Concessão de Lavra, conforme previstos no Código de Mineração.
Com a Constituição Federal (CF) de 1988, as águas subterrâneas passaram
a ser de domínio público estadual, com exceção daquelas decorrentes de obras da
União (REBOUÇAS, 2008). Com esta mudança, os indivíduos não poderiam mais
fazer uso livremente deste recurso. Entretanto, ainda há poços irregulares,
geralmente construídos fora das normas técnicas brasileiras, que continuam a extrair
água subterrânea no território nacional sem a devida outorga (REBOUÇAS, 2008;
HIRATA; VIVIANI-LIMA; HIRATA, 2009).
2
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Assim, o uso ilegal que vem sendo feito das águas subterrâneas tem gerado
significativos impactos nos fluxos naturais subterrâneos, com redução pronunciada
nos níveis dos aquíferos (HIRATA; VIVIANI-LIMA; HIRATA, 2009; WICANDER;
MONROE, 2009), e, consequentemente, nos sistemas aquáticos superficiais que
estão em comunicação com estes (VASCONCELOS, 2017). Outro impacto relevante
relacionado ao sobreuso de águas subterrâneas são os problemas de recalque
diferenciado do subsolo (FREEZE; CHERRY, 1979; REBOUÇAS, 2008; HIRATA;
VIVIANI-LIMA; HIRATA, 2009), gerando casos de subsidência de terrenos e, no caso
de áreas cársticas, até colapsos, com risco para edificações e outras obras de
infraestrutura.
2.3. SIAGAS e indicadores ambientais
O acesso público aos dados de águas subterrâneas no Brasil acontece
através do Sistema de Informações de Águas Subterrâneas (SIAGAS), no qual está
cadastrada a maior parte dos poços tubulares existentes no país (ANA, 2017a). O
SIAGAS é um sistema de bases de dados desenvolvido e operado pela CPRM
desde 1996, com o objetivo de armazenar, sistematizar e disponibilizar informações
georreferenciadas, oferecendo apoio operacional ao cadastramento dos poços
(NASCIMENTO; CARVALHO; PEIXINHO, 2008; LIMA; BRANCO, 2010). O SIAGAS
disponibiliza, hoje, uma base de dados formada a partir de informações fornecidas
por instituições públicas e privadas, empresas de perfuração e de levantamentos
realizados por meio de projetos específicos de cadastramento de fontes de
abastecimento por águas subterrâneas (MESTRINHO, 2008). Desse modo, é uma
ferramenta útil ao planejamento estratégico e gestão dos recursos hídricos
subterrâneos (RIBEIRO, 2008).
Existem dificuldades encontradas pelos órgãos gestores na transferência de
seus dados para o SIAGAS, como a falta de recursos humanos, de consistência do
cadastramento de poços realizados por terceiros, a falta e/ou precariedade dos
relatórios de construção dos poços. Apesar disso, o SIAGAS continua sendo
importante para o conhecimento hidrogeológico do país, permitindo estudos sobre
potencial hídrico, limites de explotação, recargas e qualidade físico-química dos
aquíferos, além de servir de orientação a projetos de engenharia (NASCIMENTO;
CARVALHO; PEIXINHO, 2008).
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A UNESCO aconselha que os indicadores para a gestão de águas
subterrâneas devam se basear nas bases de dados disponíveis e atualizáveis em
cada país, como, por exemplo, indicadores de captação total de águas subterrâneas
em relação à recarga de lençol freático, ou em relação aos recursos de água
subterrânea exploráveis, indicadores de dependência da população agrícola em
águas subterrâneas, e indicadores de vulnerabilidade das águas subterrâneas
(VRBA et al., 2007). Vasconcelos, Martins Junior e Hadad (2013) utilizaram
indicadores a partir do sistema SIAGAS para estudo dos padrões de circulação
hídrica subterrânea. Vasconcelos et al. (2017) propuseram que o estudo de vazão e
de variação do nível piezométrico a partir de bases de dados de poços tubulares
pode fornecer indicadores sobre o potencial de estratégias de uso conjuntivo (água
superficial e subterrânea) que busquem um fornecimento estável com menor
impacto ambiental.
Todavia, não é trivial a avaliação da potencialidade e dos recursos
explotáveis, devido à natureza geológica complexa dos reservatórios e também
devido à complexidade dos padrões de fluxo subterrâneo, dificultando as previsões
das respostas à explotação dos mesmos (FEITOSA; FEITOSA, 2008). As
potencialidades de água subterrânea no território nacional são referidas em termos
da vazão específica, e esses potenciais hidrogeológicos são muito variados,
conforme ilustrado na Figura 6 (REBOUÇAS, 2008).
Concluindo, a criação de indicadores ambientes, aplicado ao uso de recursos
hídricos subterrâneos especificamente, requer ainda desafios:
•

um banco de dados representativo, com parâmetros e atributos validados e
atualizados, e que seja público, gratuito e de fácil acesso (democratização da
informação);

•

escolha sensata dos atributos a serem manipulados para a confecção dos
indicadores em si;

•

uso de filtros (separação da informação) para categorização e manipulação
coerentes dessa dados;

•

uma metodologia que seja coerente, reprodutível e aplicável a qualquer área
e escala;

•

escolha da ferramenta matemática e de processamento espacial adequadas
ao interesse;
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•

forma de apresentação da informação de maneira clara e concisa, a fim de
atingir o público final (geralmente não-qualificado tecnicamente, mas que tem
o poder de decisão).
Figura 6. Mapa de potenciais de água subterrânea do Brasil.

As isoietas correspondem à precipitação anual média. Fonte: REBOUÇAS (2008)

2.4. Análise espacial e geoprocessamento
Um protocolo proposto para o desenvolvimento de um indicador ambiental,
quando este se trata de uma informação espacializada no território, requer uma
análise

espacial

dedicada

a

determinar

propriedades

e

relacionamentos,

considerando explicitamente o posicionamento geográfico do fenômeno estudado,
isto é, o objetivo é vincular a localização espacial à análise que se deseja fazer
(WACKERNAGEL, 2003; CÂMARA et al., 2004). Interpretar a disposição espacial de
dados (ou amostras) derivados de um fenômeno não é algo trivial para a explicação
de eventos ambientais (CÂMARA et al., 2004).
Um conjunto de dados (ou amostragem) é sempre necessário na análise de
fenômenos espaciais. A amostragem, quando representativa, pode reproduzir tanto a
distribuição quanto a variabilidade espacial do atributo (variável) em estudo e,
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ademais, visa extrair a maior quantidade possível de informação (YAMAMOTO;
LANDIM, 2013).
Porém, ao se estudar determinados fenômenos, muitas vezes, tem-se o
interesse e a necessidade de conhecer os valores em uma superfície contínua, isto
é, deseja-se conhecer valores em locais não amostrados (ARMSTRONG, 1998). À
reprodução e espacialização de forma contínua a partir de pontos amostrais de um
fenômeno espacial se dá o nome de interpolação (ou estimativa). Ou seja, pontos do
espaço não amostrados (e que preencham e estejam contidos dentro do domínio em
estudo) podem receber valores por meio de um ajuste de funções matemáticas.
Essas funções matemáticas podem considerar todos os pontos amostrais (efeitos
globais) ou somente os pontos mais próximos ao ponto não amostrado (efeitos
locais), ou uma conjugação de ambas as abordagens (CAMARGO; DRUCK;
CÂMARA, 2004; LISBÔA; CARVALHO; MENDES, 2016).
Contudo, qualquer estimativa realizada a partir de dados amostrais estará
limitada a uma incerteza (VASCONCELOS et al., 2017). Alguns modelos, os
determinísticos, baseados inteiramente em geometrias e suas distâncias, que são
euclidianas, acabam não fornecendo a medida da incerteza. Outros modelos, os
estocásticos, conseguem quantificá-la; modelos geoestatísticos se enquadram nesta
categoria, ou seja, identificam justamente as incertezas associadas à distribuição e
variabilidade espaciais de uma variável (WACKERNAGEL, 2003; YAMAMOTO;
LANDIM, 2013).
2.4.1. Geoestatística aplicada e a interpolação por Krigagem
O formalismo geoestatístico é baseado no conceito de variável regionalizada,
ou seja, cada ponto no espaço apresenta uma dependência espacial e, portanto,
apresenta uma probabilidade de ocorrência de valores. Daí o valor estimado ser
associado a uma incerteza, pois o mesmo não apresenta um único valor possível
(ARMSTRONG, 1998; YAMAMOTO; LANDIM, 2013; VASCONCELOS et al., 2017).
O valor da variável regionalizada está, por conseguinte, dependente de outros
pontos localizados a uma determinada distância. É razoável assumir que essa
influência é maior quanto menor for esta distância: isto é, pontos próximos se
parecem mais do que pontos distantes (ARMSTRONG, 1998; YAMAMOTO;
LANDIM, 2013).
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O variograma é a função (γ(h)) que mede a variância entre pares de pontos
em virtude de uma distância, podendo apresentar um patamar quando esta variância
se estabiliza a partir de uma determinada distância (h), esta última sendo
denominada de alcance ou amplitude (a) (Figura 7) (ARMSTRONG, 1998;
CAMARGO; DRUCK; CÂMARA, 2004). O patamar é resultado da soma da variância
espacial (C) com o efeito pepita (Co), o qual reflete a incerteza em pequenas
distâncias consequente da variabilidade do fenômeno, da escala de amostragem, ou
da imprecisão dos métodos de mensuração (ARMSTRONG, 1998; CAMARGO;
DRUCK; CÂMARA, 2004).
A modelagem do variograma (geralmente feita por meio de modelos
matemáticos do tipo estável, esférico, exponencial, gaussiano, entre outros – Figura
7) é a etapa mais importante da geoestatística e dá suporte às técnicas de
Krigagem, permitindo representar quantitativamente a variação de um fenômeno
regionalizado no espaço (YAMAMOTO; LANDIM, 2013).
O termo Krigagem deriva do nome Danie G. Krige, responsável por introduzir
o uso de médias móveis a fim de evitar a superestimação de reservas de mineração
(KRIGE, 1951). Apesar de sua metodologia ter sido primeiramente pensada para
mapeamentos geológicos, seu uso passou a ser aplicado com sucesso em outros
campos, tais como o mapeamento de solos e o mapeamento hidrológico. Como
consequência, o uso da Krigagem permitiu representar com mais qualidade a
variabilidade espacial inerente às propriedades de cada contexto em estudo
(ARMSTRONG, 1998; WACKERNAGEL, 2003; CAMARGO; DRUCK; CÂMARA,
2004).
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Figura 7. Parâmetros de um variograma e alguns tipos de modelo
ajustáveis.

O eixo horizontal representa a distância entre os pares de pontos amostrados, enquanto o eixo
vertical indica as variâncias encontradas de acordo com a distância entre amostras. Fonte:
CAMARGO; DRUCK; CÂMARA (2004)

A Krigagem, se comparada com os métodos de estimativa por médias
ponderadas ou por médias móveis, apresenta a vantagem de fornecer estimativas
não tendenciosas e com variância mínima a partir de atribuição de pesos que são
determinados por uma análise espacial (através de um variograma experimental), o
qual considera todos os valores observados (YAMAMOTO; LANDIM, 2013; LISBÔA;
CARVALHO; MENDES, 2016). O estimador mais comumente utilizado é a Krigagem
ordinária, por ser o método mais simples e pelo sucesso em fornecer um campo de
incertezas (ou de variâncias) associado à estimativa da variável de estudo
(WACKERNAGEL, 2003; LISBÔA; CARVALHO; MENDES, 2016; VASCONCELOS
et al., 2017).
Quando os dados apresentam uma distribuição normal ou assimétrica
negativa, a Krigagem ordinária é empregada imediatamente sobre os dados
originais, sem necessidade de transformação dos mesmos. Do contrário, os dados
precisam ser transformados, como pelos meios de Krigagens multigaussiana,
lognormal ou indicadora (YAMAMOTO; LANDIM, 2013). Embora a Krigagem confira
a

interpolação

com

o

melhor

preditor não-viesado

(CRESSIE,

1990), a
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transformação dos dados (para obter uma distribuição normal) teoricamente garante
que a interpolação siga o melhor preditor dentre todas as previsões imparciais
(ESRI, 2008).
2.4.2. Estimativa da Densidade de Kernel
Uma das diversas formas de análise da espacialização de dados é a geração
de um mapa de Kernel, por meio de uma Estimativa da Densidade de Kernel (EDK),
muito utilizada na identificação de agrupamento de dados, e que apresenta produtos
cartográficos simples de serem interpretadas (ANDERSON, 2009; KUTER; USUL;
KUTER, 2011; NETEK; POUR; SLEZAKOVA, 2018) por um usuário comum devido à
sua fácil leitura e visualização compreensível (HART; ZANDBERGEN, 2014; NETEK;
POUR; SLEZAKOVA, 2018).
O método leva esse nome porque consiste em ajustar uma superfície
simétrica (área circular regida por alguma função apropriada, a função Kernel) sobre
cada ponto avaliando uma área de influência (largura de banda ou raio de busca) e,
por fim, somar todos esses valores em todos os lugares, compondo uma superfície
de estimativas de intensidade, densidade ou probabilidade de amostras por unidade
de área (CARVALHO; CÂMARA, 2004; GITZEN; MILLSPAUGH; KERNOHAN, 2006;
ANDERSON, 2009; CARLOS et al., 2010; KUTER; USUL; KUTER, 2011), conforme
demonstrado na Figura 8.

Figura 8. Representação do funcionamento da EDK.

Fonte: ANDERSON (2009).
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Para tanto, deve-se escolher o método de interpolação (a função Kernel Figura 9), a largura de banda (o tamanho do raio de busca usado pela função
Kernel) e as unidades de formato de saída nas quais os resultados da EDK serão
gerados (HART; ZANDBERGEN, 2014).

Figura 9. Exemplos de funções de Kernel

Fonte: Autoria própria (2019)

A Equação 1 explica como se dá a estimativa de densidade da distribuição
dos pontos em cada pixel de uma imagem raster:

(Equação 1)
onde f (x, y) é o valor de densidade na localização (x, y), n é o número de casos, h é
a largura de banda, di é a distância geográfica entre o evento e a localização (x, y) e,
finalmente, K é a função de densidade. As unidades de f (x, y) são número de
eventos por unidade de área (ANDERSON, 2009; CARLOS et al., 2010).
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Há três formas de interpretação dos parâmetros da EDK:
• a escolha do raio e da função é subjetiva, e depende se o autor do mapa quer
destacar os detalhes (agrupamentos) ou uma mudança gradual, decidindo por
usar um raio menor ou maior, respectivamente (NETEK; POUR; SLEZAKOVA,
2018);
• a busca por um raio e função que proporcionem o máximo de diferenciação
das regiões no mapa (CARLOS et al., 2010; KUTER; USUL; KUTER, 2011),
como apresentado na Equação 2 (ESRI, 2018);
• o uso da raiz do erro médio quadrado (REMQ), obtido a partir de validação
cruzada, como parâmetro de otimização para realizar a densidade de pontos
para previsão (CARVALHO; CÂMARA, 2004; GITZEN; MILLSPAUGH;
KERNOHAN, 2006; HART; ZANDBERGEN, 2014; RUCKTHONGSOOK et al.,
2018), seja para novos eventos em tempo futuro, ou de processos espaciais
com base em uma amostra de pontos em relação a uma população total.

(Equação 2)
Onde SD é a distância padrão entre os pontos, D m é a distância mediana, n é
o número de pontos se nenhum campo de população for usado ou, se um campo de
população for fornecido, n é a soma dos valores do campo de população. Note que a
parte mínima da equação significa que qualquer uma das duas opções que resultem
em um valor menor será usada (ESRI, 2018).
Dentro da abordagem de interpretação subjetiva dos parâmetros, a unidade
espacial de análise para a EDK é arbitrária (ANDERSON, 2009) e o gradiente de
cores representa o poder de influência em um determinado ponto (Figura 10)
(NETEK; POUR; SLEZAKOVA, 2018). Por não possuir uma metodologia e métrica
rígida, ou seja, não há regras exatas ou definições precisas a respeito da elaboração
de mapas de Kernel, o seu uso gera múltiplas interpretações de dados espaciais
(NETEK; POUR; SLEZAKOVA, 2018).
O estimador Kernel é altamente sensível ao valor de largura de banda usado
(GITZEN; MILLSPAUGH; KERNOHAN, 2006), pois a definição de vizinhança do
ponto a ser interpolado controla o grau de suavização da superfície gerada,
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influenciando a resolução do mapa e a interpretação dos valores calculados
(CARVALHO; CÂMARA, 2004; RUCKTHONGSOOK et al., 2018). Um raio muito
pequeno gera uma superfície muito descontínua, ao passo que um raio muito grande
pode suavizar demais a mesma (CARVALHO; CÂMARA, 2004; GITZEN;
MILLSPAUGH; KERNOHAN, 2006; RUCKTHONGSOOK et al., 2018).

Figura 10. Exemplo de visualização em 2D (esquerda) e em 3D (direita) de uma EDK hipotética.

A função de decaimento é ilustrada com os valores mais altos no centro em vermelho e com valores
mais baixos na periferia em azul. Fonte: CARLOS et al. (2010).
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3. JUSTIFICATIVA
Assim como acontece com a extração de outros recursos naturais, a
explotação de água subterrânea tende a ser usualmente aproveitada de maneira a
se obter o maior lucro ou benefício possível em curto prazo do investimento feito
pelo usuário (FEITOSA et al., 2008). A manutenção técnica de poços junto à
desafiadora

e

delicada

governança

dos

aquíferos,

induzem

a

atividades

especulativas sobre a superexplotação (HIRATA; VIVIANI-LIMA; HIRATA, 2009), a
qual poderia até ser aceitável (a curto prazo, de maneira temporária), desde que
fosse conduzida sob controle, ou seja, desde que sejam conhecidas as suas
características, os custos incorporados e os benefícios sociais otimizados (FEITOSA
et al., 2008).
O estabelecimento de um planejamento de monitoramento de recursos
hídricos subterrâneos está sujeito às limitações quanto à compreensão a respeito da
estrutura, do funcionamento e da dinâmica dos sistemas aquíferos (FREEZE;
CHERRY, 1979). Os obstáculos são diversos, a começar pela heterogeneidade
espacial, o que dificulta a escolha de pontos representativos para o controle da
água.
O intuito de produzir estes mapas vem da percepção da desatualização e
qualidade de resolução de mapas disponíveis até o momento como, por exemplo, o
mapa de potencialidades de água subterrânea apresentado no capítulo 2.3 (Figura
6), o qual foi gerado com uma resolução menor. Espera-se, portanto, que o conjunto
de mapas dos indicadores propostos neste trabalho sirvam como uma nova fonte de
informações para diferentes níveis de tomadores de decisão no país, uma vez que
os mapas gerados apresentam uma melhor resolução, em relação ao nível de
detalhamento regional possível, indicando padrões que não podiam ser identificados
antes. Além disso, a exposição da metodologia de forma pública neste trabalho
garante a reprodutibilidade do mapa por outrem, se necessário, com a atualização
do sistema de bancos de dados utilizado, no caso, o SIAGAS.
Ademais, a discussão resultante dos mapas, aliada à análise qualitativa
conjunta de dados já existentes disponibilizados pela ANA através de seus relatórios
de Conjuntura dos Recursos Hídricos do Brasil, como os mapas apresentados na
revisão bibliográfica (Figuras 2, 3, 4), contribui com o aprofundamento das
discussões de potencialidades do uso conjugado de águas subterrâneas e
superficiais no Brasil e de que maneira esse uso poderia ser realizado de maneira
sustentável, aliando demanda e oferta, para otimizar os recursos disponíveis.
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4. OBJETIVOS
Propor uma metodologia de desenvolvimento de indicadores para o uso de
águas subterrâneas utilizando o banco de dados disponibilizado pelo SIAGAS para
todo o território brasileiro, separados por tipo de domínio hidrogeológico, ou seja,
separados por afinidades litológicas e sua potencialidade hidrogeológica. Os
indicadores aqui sugeridos são de: Vazão de Estabilização (produtividade), Vazão
Específica (potencialidade) e Densidade de Vazão de Estabilização (pressão de
uso).
4.1. Objetivos específicos
• Sugerir um protocolo para criação de indicadores voltados a recursos hídricos
subterrâneos que possuam uma base de dados com parâmetros quantitativos
(tais como os do SIAGAS), e que seja possível sua replicação em diferentes
escalas e regiões de interesse.
• Preencher, por meio de interpolação usando modelos geoestatísticos, as
lacunas nos atributos das variáveis vazão de estabilização e vazão específica
na planilha originária do banco de dados disponibilizado pelo SIAGAS, ou
seja, preencher dados faltantes destas variáveis a fim de compor um banco
de dados completo a partir de um modelo de interpolação.
• Produzir mapas dos indicadores propostos a fim de servir como ferramenta a
gestores e tomadores de decisão do setor de gerenciamento de recursos
hídricos em diferentes níveis da federação.
• Contribuir com as discussões de potencialidades e de pressão do uso de
águas subterrâneas no Brasil.
• Identificar aquíferos aflorantes no território com resultados de potencialidade
e/ou pressão do uso mais significativos.
• Discutir os resultados cartográficos dos indicadores em conjunto com outras
bases cartográficas sobre uso da água no Brasil produzidos pela ANA.
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5. METODOLOGIA
Os mapas de indicadores de vazão, para todo o território nacional, foram
definidos como: Vazão de Estabilização, Vazão Específica e Densidade de Vazão de
Estabilização, sendo:
• Vazão de Estabilização, um indicador geral de uso de águas subterrâneas e
representa a medida do volume de água que é produzida no poço, por
determinado período de tempo, de forma contínua e estável frente ao
rebaixamento do potencial piezométrico.
• Vazão Específica, indicativo de potencialidade do uso da água como, e é
calculada dividindo-se a Vazão de Estabilização pelo rebaixamento do nível
da água do poço, ou seja, da diferença entre o nível estático (nível da água
antes de iniciar o bombeamento do poço) e o nível dinâmico (nível da água
após o início do bombeamento).
• Densidade de Vazão de Estabilização, uma indicação da pressão do uso do
recurso em relação à área da superfície, ou seja, representa o quanto a água
subterrânea é explorada em diferentes regiões do país, em termos de volume
nos poços perfurados.
Importante ressaltar que não foi analisado o regime de bombeamento dos
poços utilizados, os quais podem ser distintos ao longo do ano, apresentando
sazonalidade em seu uso, ou mesmo bombeamentos distintos ao longo do dia, com
operações não contínuas. Devido à natureza dos dados, foi necessária a realização
de transformação logarítmica das variáveis utilizadas na estimativa dos indicadores,
a fim de aproximá-las a uma distribuição de frequência normal. Essa transformação
foi justificada também pela otimização verificada na validação cruzada dos
parâmetros utilizados (ARMSTRONG, 1998; WACKERNAGEL, 2003).
A construção do Mapa de Densidade de Vazão de Estabilização surge a partir
de ajustes e escolhas dos parâmetros da EDK e utiliza os valores de Vazão de
Estabilização que são obtidos por interpolação por meio de Krigagem ordinária,
conforme exposto no item 2.4.1.
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5.1. Definição dos indicadores
Foram utilizados dados de um total de 299.227 poços 3 para todo o território
brasileiro. Das variáveis disponibilizadas pelo SIAGAS, foram utilizadas seis para a
determinação dos novos indicadores, sendo elas: vazão, vazão de estabilização,
vazão específica, nível estático, nível dinâmico e situação.
Para a obtenção do indicador Vazão de Estabilização, foram utilizadas as
variáveis vazão e vazão de estabilização que se encontravam no banco de dados do
SIAGAS. Quando havia informação no atributo vazão, o indicador Vazão de
Estabilização era preenchido com o mesmo, do contrário, ele seria preenchido com
o valor do atributo vazão de estabilização do próprio SIAGAS também. Como há
poços com ambos os atributos vazios ou zerados, foram descartados estes para que
pudesse ser feita a interpolação geoestatística. O fluxograma apresentado na Figura
11, representa graficamente o procedimento.

Figura 11. Fluxograma do cálculo da Vazão de Estabilização.

Fonte: Autoria própria (2018)

3

O SIAGAS é atualizado quase diariamente, portanto foram baixados apenas dados dos poços que
estavam cadastrados até o dia 28 de Fevereiro de 2018.

33
Para o indicador Vazão Específica, o cálculo foi feito da seguinte forma: foram
utilizadas as variáveis vazão, vazão de estabilização, vazão específica, nível estático
e nível dinâmico que se encontravam no banco de dados do SIAGAS. Quando havia
informação no atributo vazão específica, o indicador Vazão Específica era
preenchido com o mesmo, do contrário, ele seria preenchido com o quociente entre
a Vazão de Estabilização (previamente calculada a partir dos atributos vazão e
vazão de estabilização conforme descrito anteriormente e explicitado pelo
fluxograma da Figura 11) e o rebaixamento (que foi calculado a partir da diferença
entre os atributos nível estático e nível dinâmico do SIAGAS). Havendo poços com
valor de Vazão Específica zerado, foram descartados estes para que pudesse ser
feita a interpolação geoestatística. O fluxograma apresentado na Figura 12,
representa graficamente o procedimento. Os códigos em Python utilizados para o
tratamento de dados especificado nas Figuras 11 e 12 encontram-se no Apêndice A.

Figura 12. Fluxograma do cálculo da Vazão Específica.

Fonte: Autoria própria (2018).
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5.2. Mapas de Vazão de Estabilização e de Vazão Específica

Depois de calculados os dois indicadores de vazão (código em Python
encontra-se no Apêndice), cada um deles teve seus atributos (informações dos
poços) divididos por domínio hidrológico (a partir dos limites geométricos definidos
pelas bases de dados espaciais vetoriais disponibilizadas pela CPRM4), a fim de
agrupá-los por afinidade litológica e potencialidade hidrogeológica, ou seja, os dados
associados pelas características intrínsecas ao tipo de aquífero do qual fazem parte.
Com os dados separados por indicador e por domínio, foi realizada a análise
exploratória (mediana, média e desvio padrão).
Como as informações contidas no SIAGAS não se encontram regularmente
distribuídas no domínio espacial, um modelo de interpolação é necessário a fim de
contornar essa limitação: estimar os valores dos indicadores em regiões onde não
há dados amostrados, ou seja, onde não há informações disponíveis. Além disso,
entende-se que os dados do SIAGAS são apenas uma amostra (formal) de um
universo maior de poços, que inclui ainda os poços não registrados (clandestinos).
Para a estimativa, o método geoestatístico escolhido foi a Krigagem ordinária
(técnica detalhada no capítulo 5.2.1. a seguir) pois fornece estimativas não
tendenciosas e com variância mínima a partir de atribuição de pesos que são
determinados por uma análise espacial (LISBÔA; CARVALHO; MENDES, 2016). Os
poços registrados no SIAGAS cujos valores de vazão de estabilização e vazão
específica estavam faltantes foram preenchidos através do resultado dessa
interpolação, compondo um banco de dados mais completo em relação ao que se
deu início a este trabalho.
5.2.1. Interpolação por Krigagem ordinária
Fazendo uso da ferramenta Geostatistical Analyst no software ArcGIS® 10.6
(da empresa ESRI®), foi feita uma análise exploratória dos dados. Quando
verificados, pelo programa, dados duplicados, optou-se por usar a média entre eles.
Para a verificação de normalidade da distribuição, foram analisados histogramas e
4

Os arquivos vetoriais podem ser baixados pelo link: http://lrjweb07.cprm.gov.br/Downloads/
Arquivos_Vetoriais/Mapas_Hidrogeologicos/Mapas_de_dominios_e_subdominios_Hidrogeologico
s.zip
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gráficos Q-Q. Como os dados do SIAGAS não apresentaram distribuição normal, foi
necessário usar uma transformação logarítmica das amostras, que foi executada
pela própria ferramenta Geostatistical Analyst. O objetivo da transformação era
garantir que todos os erros se aproximassem mais de uma distribuição normal,
diminuindo assim a incerteza na interpolação estimada (ESRI, 2008). Ao término da
Krigagem, os valores das variáveis são transformados de volta para seus valores
originais.
Os parâmetros iniciais do variograma (alcance, efeito pepita, patamar,
comprimento e número de passos) foram obtidos por otimização por validação
cruzada, e em seguida foram consistidos por análise visual do variograma e por
testes manuais. Foram testadas manualmente diversas funções de variograma,
assim como combinações quanto ao número máximo e mínimo de pontos vizinhos e
restrições direcionais (setores) para escolha dos mesmos, optando sempre pela
combinação com menor raiz do erro médio quadrado nos resultados de validação
cruzada.
Cada indicador resultou em sete modelos, sendo um para cada domínio
hidrogeológico conforme explicado anteriormente, com a posterior combinação deles
em um mosaico para resultar em um único mapa para o Brasil, por indicador. Como
o agrupamento dos rasters de cada domínio em um único raster resultou em alguns
pixels esparsos sem dado (nas bordas dos limites dos polígonos de definição de
cada domínio), foi necessário preenchê-los com algum valor. O preenchimento se
deu a partir de uma interpolação usando uma função algébrica 5 de filtro focal de
médias, por meio da ferramenta de Calculadora de Raster, sendo utilizada esta
função a quantidade de vezes necessária para substituir todos valores nulos do
mosaico por um valor interpolado. Os respectivos mapas de incerteza de cada um
dos indicadores também continha dados nulos esparsos a partir da realização do
mosaico, portanto foi aplicada a mesma metodologia de preenchimento de dados
nulos explicada acima.
A modelagem geoestatística envolve várias iterações necessárias para que o
ajuste da função matemática melhor represente a variabilidade ou dependência
espacial dos dados (YAMAMOTO; LANDIM, 2013). Ou seja, modelos são
representações simplificadas de uma situação real e, por consequência, apresentam
5

Expressão usada:
"MEAN"), "raster")

Con(IsNull("raster"),

FocalStatistics("raster",

NbrAnnulus(1,3,

"CELL"),
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suas limitações De todo modo, o uso de modelos ainda auxilia na sistematização de
informações e contribui com a identificação de falhas e limitações do banco de
dados e/ou amostras (CABRAL; DEMETRIO, 2008), ressaltando-se que a finalidade
da geoestatística é poder servir-se da melhor forma possível da informação
disponível (YAMAMOTO; LANDIM, 2013). Deste modo, a modelagem ainda se
mostra como uma ferramenta importante para auxiliar no planejamento e gestão dos
recursos hídricos subterrâneos (CABRAL; DEMETRIO, 2008).
5.3. Mapa de Densidade de Vazão de Estabilização
O indicador Densidade de Vazão de Estabilização é resultado de uma
manipulação cartográfica, por meio do uso de uma função de Kernel, do indicador
Vazão de Estabilização. Assim, a partir do resultado da interpolação obtida pela
Krigagem ordinária para o indicador Vazão de Estabilização, as células dos dados
nulos previamente descartados, foram preenchidas com os valores produzidos pelo
modelo geoestatístico, passando a compor uma nova tabela, agora “completa”.
Como este mapa de Kernel visa ilustrar a pressão do uso da água, ou seja, a
intensidade da extração de água numa determinada unidade de área por todo o
território brasileiro, e não somente identificar aglomerados de poços perfurados no
país (quantidade de poços por Km²), utilizou-se a técnica de Kernel ponderado por
atributos, pois será investigada a densidade de um atributo específico (Vazão de
Estabilização). Para maior consistência, foram considerados apenas os poços cujos
atributos de Situação (informação fornecida pelo banco de dados do SIAGAS) se
encontravam como: <vazio>, Bombeando, Equipado ou Precário. Dessa forma,
foram desconsiderados para a elaboração do mapa de Kernel os poços cujos
atributos a respeito da Situação estivessem como: Abandonado, Colmatado,
Fechado, Não instalado, Não utilizável, Obstruído, Parado, Poço RIMAS desativado,
Poço RIMAS equipado com medidor automático de nível, Poço RIMAS não
equipado, Seco. Assim, sobraram 243.389 poços (81,34% do total baixado).
5.3.1. Densidade de Kernel
Para este trabalho, foram combinadas as três abordagens explicadas no
capítulo 2.4.2. (Estimativa da Densidade de Kernel) para a seleção do raio de busca.
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Foram considerados preliminarmente o raio e a função que proporcionam o máximo
de diferenciação no mapa, além da REMQ ter sido utilizado como parâmetros de
otimização por validação cruzada. Em seguida foi feita uma escolha com base na
interpretação visual subjetiva, mas ainda considerando o trade-off com os
parâmetros de raio anteriormente estimados.
A abordagem de estimação de kernel por validação cruzada é interessante ao
estudo visto que dialoga com a Krigagem por ambas usarem a raiz do erro médio
quadrado como parâmetro avaliativo do modelo, e porque também sabe-se que o
banco de dados baixado a partir do SIAGAS representa apenas uma amostra em
relação à quantidade de poços totais no Brasil. Nesse caso, a consistência da
abordagem de previsão por estimação de Kernel depende da suposição básica de
que os demais poços não cadastrados, bem como suas características de vazão,
seguem uma distribuição espacial semelhante aos dos poços cadastrados.
Usando a ferramenta Kernel Smoothing do Geoestatistical Wizard no software
ArcGis Desktop 10.6, foi avaliado a REMQ dos raios de busca desde 0,5 Km até
5.000 Km, usando a função quártica. Foi calculado também o raio padrão ótimo para
diferenciação de áreas, por meio da Equação 2, apresentada no capítulo 2.4.2,
usando a função quártica.
Tomando como referência o raio padrão e os resultados de erro médio
quadrado para diferentes raios, foram ajustados e avaliados visualmente diferentes
raios de Kernel até obter-se um produto cartográfico com boa diferenciação entre as
regiões do mapa e um mínimo de perdas em relação à capacidade de previsão.
5.4. Demanda do recurso por domínio hidrogeológico
Além do resultado obtido pelo Mapa de Densidade de Vazão de Estabilização,
foram investigadas as demandas de água em cada domínio hidrogeológico (vazão
por área, em km²). Para tal, foi utilizada a base pontual do indicador Vazão de
Estabilização, sendo considerados apenas os poços cuja situação divulgada pelo
SIAGAS se encontrava como: <vazio>, Bombeando, Equipado ou Precário. Os
dados de Vazão de Estabilização foram então separados pelos seus domínios, e os
valores do atributo em questão foram somados. As áreas foram calculadas a partir
dos polígonos que definem os limites dos domínios, fornecidos pela CPRM.
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Ademais, foi realizada estatística zonal (separando as feições pelos domínios
hidrogeológicos novamente) a partir do resultado dos Mapas de Vazão de
Estabilização e de Vazão Específica com o intuito de obter a média dos valores dos
atributos modelados de cada domínio.
5.5. Identificação de aquíferos aflorantes significativos
Depois de gerados os Mapas de Vazão de Estabilização, Vazão Específica e
Densidade de Vazão de Estabilização, foram identificadas manchas em cada mapa,
as quais indicam alto potencial e/ou alta pressão sobre o uso do recurso hídrico
subterrâneo, de forma subjetiva e qualitativa, a fim de se aprofundar a discussão dos
resultados. Essa análise também utilizou a base de dados espaciais de Aquíferos
Aflorantes disponibilizado pela ANA6. Nem todas as manchas foram escolhidas,
somente aquelas que se encontravam em aquíferos contínuos de maior extensão
(de geometria menos dispersa, não tão fragmentados), que coincidiram em dois ou
três dos mapas considerados.

6

Disponível
em:
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/en/resources.get?id=36&fname=
GEOFT_SISTEMA_AQUIFERO_AFLORANTE.zip&access=private
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6. RESULTADOS
6.1. Estatística descritiva (Mediana, Média e Desvio Padrão)
A Tabela 1 contém os resultados das medianas, médias e seus respectivos
desvios padrões para os indicadores Vazão de Estabilização e Vazão Específica,
separados por domínio hidrogeológico. Esses valores foram calculados a partir dos
dados de poços já separados daqueles que não continham informação, mas devido
à grande quantidade de dados faltantes, somente 50% da base de dados,
aproximadamente, pôde ser utilizada nos cálculos de Vazão de Estabilização
(147.927 poços), e cerca de 40% para os cálculos de Vazão Específica (114.581
poços).
Tabela 1. Medidas de tendência central (mediana e média) e dispersão (desvio padrão) das Vazões
de Estabilização e Específica para cada domínio.

Fonte: Autoria própria (2018).

O maior desvio padrão da Vazão de Estabilização dos poços em Formações
Cenozoicas pode se dever aos contextos de comunicação ou não com os fluxos
freáticos conectados a cursos de água superficiais, ou à perfuração de aquíferos
subjacentes. A grande diferença entre a média (maior entre todos os domínios) e a
mediana da Vazão Específica no domínio das Bacias Sedimentares, analisada
conjuntamente com o seu elevado desvio-padrão, se deve a um número restrito de
poços neste domínio apresentarem Vazão Específica excepcionalmente alta, embora
o padrão mediano já seja relativamente alto se comparado aos demais domínios. O
elevado desvio padrão na Vazão Específica em Bacias Sedimentares pode ser
devido a um valor muito baixo no rebaixamento resultante, possivelmente, de erro
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nos níveis estático e dinâmico, ou então podem ser poços captando água em níveis
semiconfinados, refletindo em condições hidráulicas diferentes.
As medianas desses dois indicadores aplicados a todos os domínios
estudados estão abaixo das médias, indicando uma distribuição assimétrica positiva
(muitos poços com vazão menor que a média, e um número menor de poços com
valores extremamente altos - outliers). Nesse contexto, a mediana pode ser
considerada uma medida de centralidade mais robusta que a média (FIELD; MILES;
FIELD, 2012).
Para

o

indicador

Vazão

de

Estabilização,

o

domínio

Carbonatos/Metacarbonatos apresenta o maior valor para mediana, seguido pelos
domínios Bacias Sedimentares e Poroso/Fissural. Para o indicador Vazão
Específica, o domínio Carbonatos/Metacarbonatos apresenta novamente a maior
mediana, seguido pelos domínios Formações Cenozóicas e Bacias Sedimentares.
As medianas mais baixas, tanto para Vazão de Estabilização quanto Específica, são
encontradas nos domínios Cristalino e Metassedimentos/Metavulcânicas, ambos
fissurais.
6.2. Geoestatística aplicada (Krigagem ordinária)
Os mapas dos indicadores Vazão de Estabilização e Vazão Específica foram
elaborados a partir de sete modelos geoestatísticos, um para cada domínio
hidrogeológico, para cada um dos indicadores, totalizando 14 modelos. Por isso, os
mapas produzidos por este trabalho representam um mosaico de resultados obtidos
a partir de cada domínio. Para a elaboração de cada modelo em si, foi realizado,
individualmente, um ajuste para cada variograma experimental onde foram definidos
diversos outros parâmetros, os quais podem ser consultados no Apêndice B deste
trabalho. Como exemplo, está ilustrado abaixo como foi feita a análise do
variograma para o indicador Vazão de Estabilização para o Domínio Bacias
Sedimentares (Figura 13), na qual a variável já se encontrava transformada pela
função logarítmica e o variograma já se encontrava otimizado. Para este ajuste do
modelo, foi utilizada uma função Gaussiana (com alcance de 10,19Km), o
variograma contém efeito pepita de ~0,855 e patamar de ~1,102. Para a definição de
vizinhança, foi usada uma busca em quadrante (4 setores, com deslocamento de
45°), com um mínimo de 4 amostras vizinhas e um máximo de 16.
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Figura 13. Ajuste do modelo de variograma para o indicador Vazão de Estabilização para o Domínio
Bacias Sedimentares.

Os pontos vermelhos são os valores encontrados para as amostras, a curva azul é o ajuste em si do
modelo, enquanto as cruzes são os valores médios. O eixo horizontal representa a distância (em
metros) e o eixo vertical corresponde à variância encontrada. Fonte: Autoria própria (2018).

A Tabela 2, a seguir, contém alguns dos parâmetros utilizados durante a
modelagem, tais como o alcance do variograma, raiz do erro médio quadrado
(REMQ) e o padronizado. Esses parâmetros ajudam a validar o modelo adotado
para cada indicador aplicada aos domínios hidrogeológicos específicos. Os
resultados deste projeto foram obtidos de tal maneira que fossem obtidos os
menores erros possíveis em sua validação cruzada, ou seja, quando os dados
modelados eram comparados com os observados. Esses valores foram calculados
considerando os dados de poços já separados daqueles que não continham
informação, da mesma maneira (e com a mesma quantidade) que foi exposta a
Tabela 1.
Tabela 2. Parâmetros otimizados dos modelos obtidos para as Vazões de Estabilização e Específica
de cada domínio.

Fonte: Autoria própria (2018).
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Como é possível de observar na Tabela 2, os valores de alcance variam muito
conforme o tipo de domínio e não apresentaram relação entre os dois indicadores,
ou seja, o indicador Vazão Específica não apresentou o mesmo comportamento (em
relação ao alcance, especificamente) em sua modelagem quando comparado ao de
Vazão de Estabilização. O elevado valor de alcance encontrado na Vazão de
Estabilização para Metassedimentos/Metavulcânicas (maior que 1.000Km) e
Cristalino (maior que 500Km) indica que esses domínios apresentaram, em algum
grau, uma similaridade estendida por um espaço muito mais extenso do que os
outros domínios. Isto significa que os demais domínios hidrogeológicos apresentam
uma dependência espacial entre pontos muito menor, indicando uma estabilização
da variância a alguns quilômetros de distância (menos do que 2Km no caso dos
Carbonatos/Metacarbonatos). Na prática, esse parâmetro indica até que distância é
possível esperar um poço de características semelhantes, no caso, uma vazão de
estabilização. Uma sucinta análise do valor de alcance para Vazão Específica acaba
indicando que esse indicador acaba tendo uma variância sujeita a uma
estabilização, em média, muito mais rápido do que o indicador previamente
discutido. Ou seja, as similaridades encontradas nesse tipo de vazão estudada são
encontradas numa distância de influência muito menor, indicando que esse indicador
é mais sensível e varia a distâncias maiores (a estabilização do alcance se dá a
menos de 20 metros para as Bacias Sedimentares, por exemplo).
Na análise dos resultados das simulações, é importante entender que, como
foram feitas modelagens separadas de cada domínio, há diversos tipos de erros
acumulados que se camuflam nos mapas de desvio padrão (conforme será
mostrado mais à frente neste trabalho). No entanto, todos esses parâmetros de
erros e incertezas, apesar de mostrarem valores altos, foram os melhores obtidos
com as possíveis configurações disponíveis, sendo estas limitadas pela própria
disponibilidade e amostragem dos poços. Isso significa que apesar de haver erros
(conforme já esperado do resultado de uma modelagem), estes foram minimizados
de forma a se obter um modelo o mais próximo possível da realidade, limitado por
fatores intrínsecos à própria delimitação do estudo: sua base de dados. Ambas as
REMQ das Bacias Sedimentares são significativamente muito maiores do que todos
os outros domínios, mesmo quando comparada com os valores obtidos desses
mesmos dois parâmetros para Vazão de Estabilização.
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Cada um desses parâmetros, e os demais que constam no apêndice já
citado, foram responsáveis por ajustar as curvas dos variogramas da melhor forma
possível, garantindo a representação de modelos o mais próximos possíveis da
realidade observada. Assim, serão apresentados sempre dois mapas de cada
indicador: o primeiro contém o resultado da Krigagem ordinária, enquanto o segundo
contém o desvio padrão relacionado ao modelo gerado, que pode ser utilizado como
um indicador da incerteza de estimativa. Todos os mapas seguem a mesma
simbologia: cores mais fortes/nítidas representam valores maiores, enquanto cores
mais claras/suaves indicam valores menores.
A fim de fornecer um banco de dados completo, as lacunas nos atributos das
variáveis vazão de estabilização e vazão específica do banco de dados do SIAGAS
foram preenchidas a partir da interpolação realizada, incluindo informação acerca do
desvio padrão da Krigagem. O acesso pode ser feito através de uma pasta
disponibilizada por este trabalho7.
6.2.1. Vazão de Estabilização
O mapa a seguir (Figura 14) ilustra o resultado da interpolação pelo método
geoestatístico pela Krigagem ordinária. Por se tratar de uma interpolação por
amostras vizinhas, percebe-se que em regiões nas quais há maior número de
dados, ou seja, maior número de poços registrados no SIAGAS, o resultado
cartográfico apresenta uma mudança de cores mais gradativa (principalmente no
Sudeste e no Nordeste), enquanto em regiões onde os poços registrados no banco
de dados se encontram mais espaçados (fenômeno melhor observado na região
Norte do país), o mapa apresenta mudança de coloração repentina, significando
mudança abrupta de valores obtidos pelas amostras vizinhas na interpolação.
As maiores vazões de estabilização podem ser verificadas de maneira
espaçada pelo estado de Amazonas, na porção leste do Acre, ao norte do Pará, no
Piauí sentido sul do estado, nas porções nordeste e oeste do estado da Bahia. Uma
mancha isolada encontra-se a oeste do Mato Grosso e outra a nordeste de
Rondônia. Um padrão de vazão de estabilização relativamente mais elevada
preenche quase todo o estado de Mato Grosso do Sul e partes do estado de São
Paulo, além da porção sul do Ceará. Algumas regiões litorâneas também
7

Link de acesso: https://drive.google.com/drive/folders/15pS2Tly8qTQkj1YiEtUC_MVskynUe2WJ
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apresentam uma vazão de estabilização mais elevada, como Rio de Janeiro e Rio
Grande do Norte.
Assim como tem-se um mapa resultante da interpolação dos valores para o
indicador Vazão de Estabilização, tem-se também um mapa com o desvio padrão da
Krigagem realizada. O Mapa de Desvio Padrão da Vazão de Estabilização para o
território brasileiro (Figura 15) apresenta, portanto, as incertezas contidas no Mapa
de Vazão de Estabilização, sendo os maiores desvios-padrões observados
justamente nos estados do Acre e Amazonas, locais onde há menor quantidade de
poços no banco de dados e/ou apresentam maior espacialidade entre eles. Regiões
com mais dados, neste caso mais poços registrados no SIAGAS, e que atendam
melhor a superfície, isto é, cubram maior parte do terreno, tendem a apresentar
menores incertezas nos resultados gerados pela interpolação, seja ela feita por
qualquer método. No estado do Pará, ao longo da Bacia do Rio Amazonas, com
destaque mais a leste, e onde se encontrava a mancha de Vazão de Estabilização
identificada a nordeste de Rondônia, há também uma incerteza muito elevada
identificada.
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Figura 14. Mapa de Vazão de Estabilização para o território brasileiro.

Figura 15. Mapa de Desvio Padrão da Vazão de Estabilização.

Fonte: Autoria própria (2019).

Fonte: Autoria própria (2019).
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6.2.2. Vazão Específica
O mapa a seguir (Figura 16) ilustra o resultado da interpolação pelo método
geoestatístico pela Krigagem ordinária para o indicador Vazão Específica, aquele
que indica a potencialidade do recurso hídrico. Assim como o Mapa de Vazão de
Estabilização, o Mapa de Vazão Específica é um mosaico resultante das sete
interpolações distintas efetuadas para cada domínio hidrogeológico.
Como mostrado no capítulo 5, o indicador Vazão Específica é elaborado a
partir do indicador Vazão de Estabilização, mas a quantidade de dados pode não ser
a mesma, uma vez que para compor este indicador foi necessário calcular o
rebaixamento do poço. Assim, poços sem informação de nível de estabilização e/ou
dinâmico foram desconsiderados (também explicado no capítulo 5). Mesmo assim,
não houve significativa mudança na escala apresentada das regiões, isto é, o
resultado cartográfico continua apresentando uma mudança gradativa do indicador,
em quase todo o território nacional com exceção da região norte, a qual ainda
apresenta mudança brusca na coloração do mapa, indicando transição abrupta de
valores na interpolação.
As maiores vazões específicas podem ser verificadas de maneira espaçada
ao longo dos estados de Amazonas e do Pará, no Nordeste também, com destaque
para os estados do Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte e Bahia. Na região
Sudeste, são evidenciadas as vazões elevadas ao norte de Minas Gerais, duas
manchas pontuais no litoral, uma no Espírito Santo e outra no Rio de Janeiro, e
manchas mais amenas e bem distribuídas pelo interior de São Paulo. No CentroOeste, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul apresentam manchas espalhadas pelos
seus interiores. No Sul do país, é possível notar alguns valores elevados de vazão
específica próximo ao litoral do Rio Grande do Sul e também em porções mais a
oeste do estado.
O Mapa de Desvio Padrão da Vazão Específica (Figura 17) para o território
brasileiro apresenta as incertezas contidas no Mapa de Vazão Específica, sendo as
cores mais fortes, e portanto maior o desvio padrão do valor obtido a partir da
interpolação, observadas bem pontualmente a leste do estado do Amazonas, sul do
Piauí e leste da Bahia. O estado do Pará apresenta incerteza ao longo da Bacia do
Rio Amazonas, mas apenas a oeste (note que o desvio padrão mais acentuado
notado para o Mapa de Desvio Padrão da Vazão de Estabilização desapareceu).
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Desvios mais suaves são encontrados na porção nordeste da Bahia, e também nos
estados do Maranhão, Piauí, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul
mas de maneira mais dispersa pelo interior destes estados e coincidentes com as
maiores vazões específicas encontradas no Mapa de Vazão Específica. O desviopadrão também tende a ser relativamente maior nas regiões em que os poços
próximos apresentem valores de vazão específica muito discrepantes entre si, em
relação ao modelo de autocorrelação espacial identificado pelo semivariograma do
respectivo domínio.
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Figura 16. Mapa de Vazão Específica para o território brasileiro.

Fonte: Autoria própria (2019).

Figura 17. Mapa de Desvio Padrão da Vazão Específica para o território brasileiro.

Fonte: Autoria própria (2019).
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6.3. Mapa de Densidade de Kernel
Foram testados raios de busca desde 0,5 Km até 5.000 Km (Figura 18), tendo
sido fornecido o valor de 1,548 Km (valor da REMQ em vermelho: 521,09) como
padrão para melhor diferenciação de áreas, calculado por meio da Equação 2
(apresentada no capítulo 2.4.2), usando a função quártica. O gráfico a seguir mostra
os valores de REMQ encontrados, através de validação cruzada, para os diferentes
raios testados. Nota-se uma estagnação gradual nos erros, especialmente a partir
de 40 Km de raio (valor da REMQ em roxo: 446,48). O raio que apresentou menor
raiz do erro médio quadrado foi o de 1647 Km (valor da REMQ em azul: 446,14).

Figura 18. Gráfico da relação entre a raiz do erro médio quadrado obtido na função quártica de Kernel para
diferentes raios de busca.

Fonte: Autoria própria (2018)

Foram gerados, portanto, três Mapas de Densidade de Kernel:
• um para o raio de busca padrão de 1,548 Km,
• outro para o raio de busca de 40 Km, quando se dá início à estagnação
da REMQ,
• e o raio de busca de 1647 Km, que apresentou menor REMQ na
validação cruzada.
A seguir, são mostrados os resultados desses mapas gerados para raios de
busca distintos. Assim como os mapas de vazão apresentados anteriormente, os
mapas de densidade apresentam a mesma simbologia, isto é, cores mais intensas
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representam valores maiores, enquanto cores mais claras indicam uma densidade
menor do atributo.
O Mapa de Densidade de Vazão de Estabilização ilustra a pressão do uso da
água. Este indicador, que utiliza o Mapa de Vazão de Estabilização obtido pela
geoestatística, auxilia na visualização do quanto se consome em diferentes regiões
do país. O resultado varia de acordo com o raio de busca que se utiliza na função de
Kernel, que dá base à construção deste mapa. A classificação dos valores na
legenda foi feita de maneira manual e pode ser encontrada no Apêndice C.
Para o raio de busca padrão (1,548 Km), o resultado obtido pode ser
verificado na Figura 19, onde é possível notar uma maior densidade nas regiões Sul
e Nordeste. Os estados de São Paulo e Minas Gerais também apresentam vários
pontos de maior pressão do uso da água, enquanto os estados de Roraima,
Amazonas, Pará, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás apresentam
densidade significativa somente nas áreas mais urbanizadas de suas capitais.
Para o raio de busca com REMQ já mais estagnado (40 Km), o resultado
obtido pode ser verificado na Figura 20, onde é possível notar uma maior densidade
nas Regiões Sul e Sudeste, com destaque para os estados do Paraná, São Paulo e
Minas Gerais, e todos os estados do Nordeste. As Regiões Norte e Centro-Oeste
continuam com o padrão de densidade de vazão elevada em suas capitais, mas
também apresentam significativas pressões de uso da água em outras áreas de
seus interiores.
Para o raio de busca de menor REMQ (1647 Km), o resultado obtido pode ser
verificado na Figura 21, onde se nota que há maior pressão pelo recurso hídrico no
estado de São Paulo, com um outro polo secundário no centro da região Nordeste,
diminuindo gradativamente conforme se afasta desses núcleos. As densidades de
vazão são bastante significativas para as Regiões Sul, Sudeste, parte do CentroOeste e todo o Nordeste, enquanto Norte e oeste do Centro-Oeste apresentam as
mais baixas demandas. Apesar da aparente perda de informação numa escala mais
local com o uso desse raio, este mapa traz informações importantes da gradação do
uso num aspecto de escala nacional.
Os três mapas apresentam padrões espaciais complementares, e podem ser
analisados em conjunto. Por ser o raio com menor raiz do erro médio quadrado, o
mapa da Figura 21 (raio de 1647 Km) seria o mais adequado para fins de previsão,
caso sejam acrescentados novos poços, seja para dados presentes (poços não
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cadastrados) ou para simulação de tendências futuras. Porém o mapa da Figura 20
(raio de 40 Km) apresenta REMQ muito semelhante, e permite uma melhor detecção
de agrupamentos locais na escala dos aquíferos. Já o mapa da figura 19 (raio de
1,548 Km) permite analisar agrupamentos em escala de detalhe maior, tais como
aglomerações urbanas.
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Figura 19. Mapa de Densidade de Kernel
(raio de 1,548 Km).

Figura 20. Mapa de Densidade de Kernel
(raio de 40 Km).

Figura 21. Mapa de Densidade de Kernel
(raio de 1647 Km).

A paleta de cores da legenda foi feita por meio de classificação dos valores gerados separados manualmente a fim de se obter melhor visualização dos resultados.
Fonte: Autoria própria (2019).
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6.4. Demanda do recurso por domínio hidrogeológico
A Tabela 3 apresenta o resultado de demanda do recurso hídrico de uma
maneira diferente daquela proposta pelo Mapa de Densidade de Kernel: os
resultados obtidos por esta análise não possibilitam o estudo espacializado do
atributo, mas contribui ao ilustrar de qual tipo de aquífero se obtém maior ou menor
vazão de estabilização acumulada. Ou seja, pode-se encontrar em qual domínio
está sendo extraída mais água subterrânea e a sua relação em relação à área total
do aquífero (densidade).
Ressalta-se novamente que os dados da Tabela 3 se referem a uma
amostragem dos poços existentes, reconhecendo que existirão diversos poços não
cadastrados. Todavia, a partir da suposição simplificada de que os poços não
cadastrados

têm

distribuição

espacial

e

características

semelhantes

aos

cadastrados, esses valores da Tabela 3 servem como indicadores para comparação
relativa entre os diferentes domínios.
Tabela 3. Vazão de Estabilização acumulada e por área (km²) para cada domínio (base pontual).

Fonte: Autoria própria (2019).

A partir do cálculo de área dos polígonos que definem os domínios
hidrogeológicos, Formações Cenozóicas é o maior domínio do Brasil, seguido pelo
Cristalino e pelas Bacias Sedimentares, enquanto o Carbonatos/Metacarbonatos o
menor de todos. Analisando o valor total de Vazão de Estabilização, notam-se os
domínios Bacias Sedimentares e Formações Cenozoicas (os dois porosos) sendo

54
como os de maior extração de água subterrânea no Brasil, enquanto o domínio
misto Poroso/Fissural tem a menor produção, mesmo não sendo o menor em área.
Considerando a Vazão de Estabilização total pela área do domínio, há mais
água subterrânea sendo extraída por quilômetro quadrado nos domínios fissurais
Carbonatos/Metacarbonatos, mesmo sendo o menor em área e não sendo o maior
em produção total, seguido pelo domínio de rochas Vulcânicas. Os domínios que
haviam se mostrado maiores em termos de sua extensão territorial e/ou em termos
de vazão de estabilização total gerada acabaram não sendo, necessariamente,
aqueles com maior densidade de extração de águas subterrâneas. Esse resultado
indica potencialidade de uso de aquíferos que estão, possivelmente, sendo
subutilizados ou pouco explorados, mas também indica vulnerabilidade ao indicar
um uso muito mais acentuado num tipo de aquífero em específico, o dos
Carbonatos/Metacarbonatos, que tem sua origem cárstica, com fluxos de água
distintos daqueles dos fraturados e muito mais distinto ainda dos porosos (FREEZE;
CHERRY, 1979).
A Tabela 4 apresenta o resultado da estatística zonal sobre as superfícies de
Krigagem, realizada para todos os domínios considerando os dois indicadores:
Vazão de Estabilização e Vazão Específica. Difere da Tabela 2 por considerar os
dados estimados e não apenas a base pontual de poços original do SIAGAS. Apesar
de também ser um resultado quantitativo não espacializado, essa tabela ajuda a
identificar a produção e potencialidade esperadas para os diferentes domínios.
A maior média de Vazão de Estabilização é encontrada no domínio
hidrogeológico das Bacias Sedimentares, seguido por Formações Cenozoicas e
Vulcânicas. Já para o indicador de Vazão Específica, a maior média permanece
sendo das Bacias Sedimentares, seguido pelos Carbonatos/Metacarbonatos e
Formações Cenozoicas. Os menores valores de média de ambos os indicadores são
encontrados nos domínios Cristalino e Metassedimentos/Metavulcânicas.
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Tabela 4. Medidas de média das Vazões de Estabilização e Específica para cada domínio
(estatística zonal).

Fonte: Autoria própria (2019).

Percebe-se, nesse contexto, que há uma preponderância de aquíferos do tipo
poroso em termos de extração total de águas subterrâneas e de potencialidade
hídrica no Brasil. Por outro lado, o domínio Carbonatos/Metacarbonatos, que é
fissural, também tem bastante notoriedade nos resultados obtidos, sendo, na maioria
das vezes, o domínio dentre os fissurais que apresenta maiores vazões e maior
eficiência, inclusive melhor que os dois porosos e o misto.
6.5. Identificação de aquíferos aflorantes significativos
Na Região Norte, na Bacia do Amazonas, foi identificado o Aquífero Alter do
Chão (com seus limites em amarelo/verde nas Figuras 22 e 23). Na Região
Nordeste, na Bacia do São Francisco, foram identificados os Aquíferos UrucuiaAreado e Marizal (limites em laranja e rosa, respectivamente, nas Figuras 22 e 23).
Compartilhando as três outras regiões (Sudeste, Centro-Oeste e Sul), na Bacia do
Paraná, foram identificados os Aquíferos Bauru-Caiuá e Guarani (limites em roxo e
vermelho, respectivamente, nas Figuras 22 e 23). A caracterização de cada um
desses aquíferos será abordada no capítulo 7 deste trabalho.
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Figura 22. Vazão Específica com os Aquíferos Aflorantes destacados.

Fonte: Autoria própria (2019).

Figura 23. Densidade de Kernel com os Aquíferos Aflorantes destacados.

Fonte: Autoria própria (2019).
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7. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
7.1. Análise em escala nacional
7.1.1. Análise Estatística
De uma maneira geral, os aquíferos porosos foram aqueles que
apresentaram as maiores vazões significativas (Tabela 1, p. 39), dessa forma o
padrão dos indicadores apresenta conformidade com os padrões esperados por
Bomfim (2010), descritos no capítulo 2.2 (p. 15) Contudo, foram também os que
apresentaram maior desvio padrão, especialmente devido um número restrito de
poços com vazão e produtividade muito mais altos que os demais. Esse desvio
padrão pode ainda ser mais acentuado pela existência de camadas heterogêneas
com zonas de baixa porosidade e condutividade hidráulica que podem acontecer
devido à compactação e ao material de cimentação entre os grãos. Ou seja, é usual
uma variação de 10 a 100 vezes de vazão em poços que retirem água de zonas que
aparentam ser homogêneas (FREEZE; CHERRY, 1979). Curiosamente, à medida
que as areias se tornam mais litificadas, o aparecimento de fraturas passa a
contribuir com a permeabilidade da rocha, refletindo uma geologia complexa e uma
heterogeneidade não esperada, influenciando diretamente no fluxo de água do
aquífero (FREEZE; CHERRY, 1979). Ademais, os dados estatísticos da Tabela
(Tabela 1, p. 39) refletem o Brasil de maneira integrada, sem especificar a região
hidrográfica, podendo haver diferenciação de vazão, para o mesmo domínio
hidrogeológico, em regiões distintas, com geomorfologia, área de recarga e regime
de chuvas que influenciem de alguma maneira a produção de água em cada poço
cadastrado.
O elevado desvio padrão encontrado para Carbonatos/Metacarbonatos pode
ser devido às características intrínsecas da formação do aquífero, ou seja, devido à
história de formação geológica, típica de rochas metamórficas de composição
calcífera, as quais podem apresentar extensas e irregulares zonas de abertura como
cavernas ou grandes túneis (FREEZE; CHERRY, 1979; COSTA, 2008). Nesse
domínio hidrogeológico é possível encontrar vazão elevada em poços, ao mesmo
tempo, localizados próximos a outros praticamente secos, pois o sucesso da
produção de um poço nesse tipo de litologia depende diretamente da quantidade de
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zonas fraturadas interceptadas pela perfuração (COSTA, 2008; MANOEL FILHO,
2008). O mesmo se aplica às rochas cristalinas, ou seja, maior será a produtividade
de um poço quanto maior for a conectividade das fraturas ou a interceptação das
mesmas. Assim, em regiões cujas fraturas possuem predominância de alto ângulo
de mergulho, especialmente no Nordeste, a perfuração de poços deve ser feita de
maneira inclinada a fim de capturar e conectar as zonas de falhas, proporcionando
maiores vazões aos poços (SÁ et al., 2008).
Portanto, um aquífero fissural, seja ele da composição que for, não possui
parâmetros hidrodinâmicos constantes devido às características físicas intrínsecas
responsáveis pelo armazenamento de água em seu interior, refletindo os diversos
contextos de abertura, densidade e conectividade de fraturas, bem como da
transmissividade do material de preenchimento dessas fraturas as quais
proporcionam constantes descontinuidades e precária homogeneidade (COSTA,
2008). A vantagem dos aquíferos de origem cárstica sobre os outros fissurais é de
possuir não somente fraturas, mas também canais oriundos da dissolução das
rochas carbonáticas que são capazes de armazenar e transmitir maior vazão de
águas subterrâneas (FREEZE; CHERRY, 1979; SILVA, 2008).
7.1.2. Mapas dos indicadores e conjunturas da ANA
Espacialmente, assim como já foi descrito no capítulo 6.2, o Mapa de Vazão
de Estabilização apresentou maiores vazões na Região Norte do país (Bacia do
Amazonas), alguns pontos no estado da Bahia (nascente da Bacia do São
Francisco) e partes do Centro-Oeste e Sudeste (Bacia do Paraná). Estas regiões,
quando confrontadas com o Mapa de Domínios Hidrogeológicos do Brasil (Figura 5,
p. 17) indicam afloramentos de aquíferos predominantes porosos, concordando com
os resultados encontrados na análise estatística (Tabela 1, p. 39) apresentada
anteriormente.
Contudo, quando analisado Mapa de Desvio Padrão da Vazão de
Estabilização (Figura 15, p. 43), a Região Norte é a que apresenta menor
confiabilidade nos dados gerados, seja pelo pouco número de poços na região seja
pelas características intrínsecas dos aquíferos dos quais os poços estão retirando
água com vazões distintas.
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Sendo o indicador de Vazão Específica resultado dependente do indicador de
Vazão de Estabilização, era esperado uma espacialização muito parecida dos dois
indicadores quando ilustrados por mapas. Entretanto, no Mapa de Desvio Padrão da
Vazão Específica (Figura 17, p. 46), há uma elevada incerteza quanto ao resultado
obtido para a região oeste da Bahia, ao sul do Piauí e que não havia sido
identificada para o indicador anterior. Esta incerteza, haja vista não tinha sido
significante para Vazão de Estabilização, pode ter origens nos parâmetros de
rebaixamento, uma vez que o mesmo tem influência direta no resultado do valor de
Vazão Específica. Ou seja, mesmo que obtenham vazões totais semelhantes, os
poços nessas regiões apresentam impactos distintos sobre os aquíferos, o que pode
afetar a produtividade e, com isso, o custo-benefício da perfuração. Esse impacto
pode se dever a heterogeneidade espacial da permeabilidade (e consequentemente,
condutividade hidráulica) desses aquíferos porosos, bem como a diferentes
capacidades de recuperação dos aquíferos frente a extração. Estudos em escala
mais detalhadas sobre a litologia desses aquíferos e de suas respectivas
características hidrogeológicas podem auxiliar a compreender melhor a variação
espacial de seu potencial e suas vulnerabilidades relativos ao uso da água
subterrânea, e de seu consequente impacto no rebaixamento dos aquíferos e na
produtividade dos poços.
Quando confrontado o Mapa de Vazão Específica com o Mapa de potenciais
de água subterrânea do Brasil (Figura 6, p. 20), os maiores potenciais são
encontrados, justamente, na Bacia do Amazonas e na Bacia do Paraná,
apresentando uma concordância no padrão geral dos dois mapas. Em termos da
Situação do balanço hídrico de águas superficiais (Figura 2, p. 11), a região da Bacia
do Amazonas não apresenta criticidade; pelo contrário, encontra-se excelente em
termos

de

disponibilização

de

recursos

hídricos

superficiais

indicando,

possivelmente, que haja menos pressão também sobre os recursos hídricos
subterrâneos. A região Sudeste e o estado do Mato Grosso do Sul apresentam boa
potencialidade hídrica no Mapa de Vazão Específica (Figura 16, p. 46), podendo a
situação do balanço hídrico ser melhorada a partir de um planejamento de uso
conjuntivo sustentável de águas subterrâneas e superficiais.
A partir das demandas expostas espacialmente para os diferentes usos
(Figura 3, p. 13) e a partir dos Mapas de Vazão de Estabilização e de Específica,
nota-se que há uma maior possibilidade de suprir parte dessa demanda do
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Amazonas, Pará e Maranhão, em quantidade, com o uso de águas subterrâneas. A
ANA (2015a) em seu Mapa de demanda de uso da água por microbacia no Brasil
(Figura 4, p. 14) conseguiu elencar as áreas críticas no país e identificou quais
atividades exigem mais recurso hídrico, e dessas, é possível observar a repetição de
alguns padrões nos mapas de densidade de Kernel (Figuras 19, 20 e 21, p. 50),
como a região de Manaus, o oeste da Bahia, e a Região Metropolitana de São Paulo
(RMSP), por exemplo.
Nos Mapas de Densidade de Kernel, a pressão pelo uso da água persiste no
Sudeste, com destaque para São Paulo; Nordeste, com destaque para Piauí e
cidades litorâneas; e o Norte com a região de Manaus, principalmente. Independente
do produto cartográfico gerado pela escolha do raio de busca, todos eles convergem
para a densidade de uso significativa nessas regiões, salientando a importância da
gestão que deve haver das águas subterrâneas nesses locais, para que haja uso
sustentável e ambientalmente adequado.
Assim, a RMSP segue como uma das mais críticas e, como já abordado
durante este trabalho, a crise nessa metrópole se dá mais pela quantidade de
população e atividades realizadas neste território, do que por uma baixa
disponibilidade hídrica em si. O nordeste segue também em criticidade como um
todo, principalmente por grande parte de seu território do semiárido se localizar
sobre rochas cristalinas, onde a prospecção de água subterrânea é dificultada pela
heterogeneidade de sua ocorrência, ressaltando-se, também, o fato da baixa
precipitação ao longo do ano (Figura 1, p. 10) não contribuir de maneira eficaz com a
recarga dos aquíferos dessa região. A situação do Nordeste ainda se agrava devido
à recorrência frequente de aquíferos com elevada salinidade nos aquíferos
cristalinos (DE LIMA et al., 2008), dificultando seu uso para abastecimento humano e
animal, além de acarretar em salinização do solo quando utilizados para irrigação
(SUASSUNA, 2005).
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7.2. Análise por aquífero

7.2.1. Bacia do Amazonas: Aquífero Alter do Chão

O Sistema Aquífero Alter do Chão (SAAC) é o reservatório de águas
subterrâneas mais importante da Bacia do Amazonas e é explotado especialmente
nas regiões de Manaus e Santarém para abastecimento público por meio de poços
tubulares (TANCREDI, 1996; SILVA, 2001; BRASIL, 2006a). É um aquífero poroso
muito produtivo (ANA, 2007; SOUZA et al., 2013; GONÇALES; MIRANDA, 2014),
com suas camadas superiores constituindo um sistema aquífero livre, enquanto as
camadas mais profundas armazenam águas num

sistema

confinado (ou

semiconfinado) (TANCREDI, 1996; SILVA, 2001; SOUZA et al., 2013; PITA et al.,
2018).
O SAAC apresenta alta potencialidade hídrica em relação à Vazão Total
(Figura 14, página 43) e Vazão Específica (Figura 16, página 46) identificadas por
este trabalho, e apresenta área de recarga numa região com índice pluviométrico
elevado ao longo do ano (Figura 1, p. 10), ou seja, características favoráveis à sua
explotação. Todavia, na região urbana de Manaus, têm sido apontadas limitações
em virtude de contaminação no aquífero na escala local (PITA et al., 2018).
Em comunidades ribeirinhas menores, o acesso águas subterrâneas pode
apresentar uma alternativa de água maior qualidade, ou seja, menores custos de
tratamento de água, quando comparada às águas com maior teor de matéria
orgânica e bactérias nas águas superficiais. Todavia, conforme estudado por
Azevedo (2016), pelo fato de o aquífero Alter do Chão situar-se sob a planície de
inundação do rio Amazonas, são necessários cuidados para evitar a contaminação
das águas dos poços durante episódios sazonais de inundação dos rios, seja na
escolha de uma localização não inundável antes da perfuração, seja também na
infraestrutura de proteção dos poços. Após inundações que porventura ocorram
sobre os poços, é necessário também a conscientização da população local sobre
os cuidados necessários para desinfecção desses poços (ATILES; VENDRELL,
2012).
Nos estudos realizados pela ANA (2015c) para o aquífero Alter do Chão, as
campanhas de medição do nível estático se deu em duas épocas distintas (a de
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chuvas e a de estiagem), evidenciando a uma média diferente para cada período,
enquanto a interpolação realizada no presente trabalho não considerou a distinção
desses períodos. Apesar de ser mais uma fonte de variação para o desvio padrão
encontrado, ressalva-se que, por ter sido calculado o rebaixamento, e não o nível
estático absoluto, o resultado acaba sendo relativamente mais estável.

7.2.2. Bacia do São Francisco: Aquíferos Urucuia-Areado e Marizal

Na Bacia do São Francisco, 25% das águas subterrâneas se encontram em
um domínio do tipo poroso, e importantes sistemas aquíferos suprem de maneira
parcial ou total às demandas de recursos hídricos na região, incluindo o Sistema
Aquífero Urucuia-Areado (SAUA), localizado na sub-bacia do Alto São Francisco, e o
Sistema Aquífero Marizal (SAM) que se encontra no Submédio São Francisco
(Figura 24) (ZOBY; MATOS; CONEJO, 2004; CBHSF, 2016).
Com uma produtividade considerada elevada, o Sistema Aquífero UrucuiaAreado é responsável, em média, por 30% da disponibilidade estimada na Bacia do
São Francisco, podendo chegar a representar entre 80% e 90% da vazão do rio nos
períodos de estiagem da bacia (CBHSF, 2016; ANA, 2013; ANA, 2017b; BARBOSA
et al., 2017). O SAUA é composto por um aquífero superior do tipo livre e um
aquífero inferior do tipo confinado, sendo o primeiro caracterizado por níveis de
arenitos silicificados e fraturados (BARBOSA et al., 2017). Apresenta boa qualidade
para o consumo humano e tem sido muito usado na irrigação na região do Oeste da
Bahia (ZOBY; MATOS; CONEJO, 2004; ANA, 2007; CBHSF, 2016). Contudo, um
estudo dedicado ao SAUA elaborado pela ANA (2017b) identificou propriedades
hidrogeológicas distintas entre os Sistemas Aquíferos Urucuia e Areado, ou seja, não
devem ser tratados como um aquífero homogêneo. Entretanto, estes sistemas
precisam ser estudados de maneira conjunta frente as suas relações de
interdependência com as águas superficiais na Bacia do São Francisco. Além disso,
cerca de 38% da área total de abrangência desses aquíferos se encontra
antropizada por usos agropecuários e, portanto, a gestão integrada de recursos
hídricos com a do uso do solo é indispensável uma vez que o manejo e ocupação da
terra interferem na qualidade e quantidade das águas da região (ANA, 2017b).
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O Sistema Aquífero Marizal é composto por arenitos e conglomerados, de alta
permeabilidade e porosidade, e, subordinadamente, folhelhos, argilitos e siltitos,
proporcionando, portanto, condições livres e confinadas (ANA, 2007; SANTOS;
OLIVEIRA, 2013; NASCIMENTO; LEAL; PURIFICAÇÃO, 2016; PEIXINHO, 2016).
De produtividade variável, devido à heterogeneidade de sua formação e da
sazonalidade de precipitação responsável por sua recarga (CBHSF, 2016),
apresenta quase sempre água potável para abastecimento público (principal
utilização desse aquífero), sendo de significativa importância para a população da
região do Recôncavo Norte no Estado da Bahia (NASCIMENTO; SALES;
RAIMUNDO, 2015; NASCIMENTO; LEAL; PURIFICAÇÃO, 2016; PEIXINHO, 2016).
Apesar de atualmente já serem estudados separados devido Às diferenças
hidráulicas observadas (ANA, 2017b), é importante entender que uma gestão
integrada entre esses dois sistemas aquíferos é interessante do ponto de vista da
relação e interferência que as demandas do recurso hídrico subterrâneo (e
superficial) no SAUA afeta, de certa forma, a disponibilidade hídrica a jusante na
bacia do São Francisco, impactando os recursos superficiais disponíveis à jusante,
havendo maior pressão por aquíferos tais como o SAM. Ou seja, a vazão outorgada
para os recursos superficiais na região do Urucuia, acaba, inevitavelmente,
comprometendo também os recursos subterrâneos do aquífero da região, os quais
afetaram a vazão de base para a bacia como um todo, sendo esses efeitos sentidos
a jusante, gerando possíveis conflitos na bacia. Daí decorre a necessidade de uma
gestão integrada entre todos esses sistemas: subterrâneos e superficiais, a
montante e a jusante. Ademais, explicitada a relação do rio São Francisco e dos
SAUA e SAM, é importante salientar que o monitoramento do uso e qualidade
dessas águas seja realizada de maneira integrada dada a mais recente mudança na
bacia com a questão da transposição de parte da vazão do rio para a região
semiárida do Nordeste (CBHSF, 2016). Considerando a situação já crítica do
balanço hídrico superficial na Bacia do Rio São Francisco, essa extração adicional
do aquífero potencializa ainda mais o impacto já sentido na geração de energia
hidroelétrica e na salinização de sua foz (CBHSF, 2015).
Além disso, a maior criticidade o balanço hídrico impactará na disponibilidade
de vazão a ser escoada pela transposição do mesmo, tornando necessária a busca
por outras fontes de água para suprir as demandas locais. Isso pode aumentar a
demanda por aquíferos mais próximos à regiões litorâneas, cuja explotação em
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excesso pode vir a gerar contaminação dos poços por intrusão da cunha salina.
Ademais, pode impactar até a demanda pelo SAM, o qual já apresenta grande
importância para abastecimento para parte do norte da Bahia. Também atenta-se
que, apesar de grande parte do Urucuia-Areado e Marizal estarem dentro da Bacia
do São Francisco, parte desses aquíferos se estendem para fora da bacia, e o
impacto destes dentro da Bacia do São Francisco, devido à escassez de água
superficial podem, portanto, comprometer a disponibilidade do recurso hídrico
subterrâneo nas regiões adjacentes, para atendimento dessa demanda de uso. A
relevância da gestão integrada dos recursos hídricos ligados a Bacia do São
Francisco atinge não somente esta bacia como a problemática da seca no Nordeste,
e é devido tanto à área de extensão, quanto ao impacto local e regionais
significativos da exploração de águas subterrâneas em toda sua ocorrência.

Figura 24. Bacia do São Francisco e Aquíferos Urucuia-Areado e Marizal.

Fonte: Autoria própria (2019)
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7.2.3. Bacia do Paraná: Aquíferos Bauru-Caiuá e Guarani
A Bacia do Paraná abrange os estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas
Gerais, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, além do Distrito Federal. Por estar
situada na região de maior desenvolvimento econômico do país, apresenta destaque
nacional e as maiores demandas por recursos hídricos (31% da demanda total no
país) sendo irrigação (42%), abastecimentos industrial (28%) e urbano (24%) as
atividades preponderantes quanto ao uso do recurso (Figura 25) (BRASIL, 2006b;
ANA, 2015b). A bacia possui alguns dos aquíferos mais promissores do Brasil,
dentre eles estão o Sistema Aquífero Guarani (SAG) e o Sistema Aquífero BauruCaiuá (SABC), e cerca de 46% dos municípios da bacia são abastecidos
exclusivamente por água subterrânea (BRASIL, 2006b; BRASIL, 2007). Pelo fato de
o aquífero Bauru-Caiuá estar superposto ao aquífero Guarani em alguns trechos,
onde não há presença de basalto que os separe, (Figura 25), ressalta-se uma das
limitações da metodologia de mapeamento utilizada nesta dissertação: parte dos
poços que se encontram na área dos mapas da Figura 14 (p. 43), como SABC,
potencialmente pode estar captando água do SAG, que está sotoposto, ou até
mesma da própria formação Serra Geral. Ou seja, dependendo da profundidade com
que é feita a perfuração para captação de água por poço, e dependendo da região
em que se faz essa perfuração, as espessuras de cada aquífero variam, podendo
estes estarem conectados ou não (a camada basáltica pode interferir nessa
comunicação entre aquíferos também). Assim, por esse motivo aqui exposto, optouse por realizar uma discussão integrada sobre esses sistemas aquíferos presentes
na Bacia do Paraná.
Figura 25. Esquema simplificado da superposição entre aquíferos Bauru e Serra Geral (Guarani)

Fonte: OLIVEIRA; CARNEIRO (2008)
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O SAG, um dos maiores aquíferos transfronteiriços das Américas 8, ocorre em
Minas Gerais, São Paulo e em todos os estados do Centro-Oeste e do Sul do Brasil
(BRASIL, 2007). É do tipo poroso, constituído principalmente por arenitos, é
explotado sob condições livres e confinadas, com qualidade de água usualmente
boa, em especial nas partes livres a semiconfinadas, com algumas restrições onde a
salinidade e concentração sódica impossibilitam seu uso para irrigação, ou então
com altas concentrações de fluoreto, inviabilizando o abastecimento público
(BRASIL, 2006b; BRASIL, 2007; ANA, 2007). O SAG é recarregado de forma direta
(em suas áreas aflorantes) e indireta por meio da água que percola pelas fraturas
das rochas da Formação Serra Geral (BRASIL, 2007), e tem sido superexplorado
notadamente

no

centro-oeste

paulista

por municípios que

se

abastecem

integralmente de águas subterrâneas, havendo relatos de significativo rebaixamento
do nível de água nos poços em algumas cidades (ANA, 2005; ANA, 2007; BRASIL,
2006b).
O SABC é poroso, formado por arenitos com intercalações de argilitos e
siltitos, ocorre no topo da sequência sedimentar da Bacia do Paraná recobrindo o
sistema aquífero Serra Geral, comporta-se como um sistema livre a semiconfinado e
possui grande área de afloramento, facilitando tanto sua explotação quanto sua
contaminação especialmente pelas atividades agrícola e industrial (ANA, 2007;
BRASIL, 2006b; BRASIL, 2007). Esse sistema apresenta qualidade regular para
consumo humano (CETESB, 2018), ocupa grande parte do território do estado de
São Paulo, e é utilizado principalmente para abastecimento humano e industrial,
servindo muitas vezes como a maior fonte de água para suprimento de cidades
inteiras (ANA, 2007; BRASIL, 2006b).
Confrontando os Mapas de Densidade de Kernel (Figuras 19, 20, 21, p. 50) e
o mapa da Figura 26, fica nítida a alta demanda e a elevada pressão de uso sobre a
água, principalmente no estado de São Paulo e norte do estado do Paraná, onde
diversos setores (irrigação, indústria e abastecimento) competem e geram conflitos
pelo uso do recurso. O regime de chuvas sobre a região da bacia é mais alto do que
o do Nordeste, aliviando o uso de mananciais na irrigação, ainda que a mesma seja
necessária em algumas épocas do ano. Mas, vale detalhar que a bacia não tem um
8

Alguns autores têm estudado recentemente um sistema, chamado de Sistema Aquífero Grande
Amazônia, cujas reservas indicam mais de 160.000 km³ de volume hídrico, significando quatro
vezes o volume do SAG, tornando-o o, possivelmente, o maior sistema aquífero transfronteiriço
do mundo pois ocorre nas bacias do Marajó, Amazonas e Solimões e Acre, todas na região
amazônica, e em algumas bacias sub-andinas (ABREU; CAVALCANTE; MATTA, 2013).
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índice de precipitação tão alto quanto a região Norte do país, e que os diversos usos
e ocupações do solo acabam por impactar áreas de recarga dos aquíferos BauruCaiuá e Guarani. Ademais, a poluição e contaminação de corpos e cursos hídricos
superficiais, aliado às recentes crises hídricas, levam à procura por águas
subterrâneas não somente neste estado, mas em toda a bacia. Aqui, a gestão
integrada se torna essencial, devido à importância a nível nacional que a economia
do sudeste gera e arrecada ao país.
Apesar de o uso se concentrar na região a leste da calha rio Paraná (Figura
26), os mapas de vazão total e específica (Figura 14, p. 43 e Figura 16, p. 46),
apontam potencial de uso similar na margem oeste, no estado de Mato Grosso do
Sul. Trata-se de um potencial ainda não aproveitado, mas que pode ser relevante no
caso da expansão futura da agricultura irrigada para essa região. Além disso, o SAG
é um aquífero transfronteiriço, o que por si só gera mais atenção, elevando as
discussões a nível internacional. Uma sobre-explotação do aquífero Guarani no
território brasileiro pode causar impactos na vazão de base do Rio Paraná e seus
afluentes, impactando os países a jusante (Argentina, Uruguai e Paraguai).
Figura 26. Principais demandas de recursos hídricos na Bacia do Paraná.

Fonte: ANA (2015b).
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7.3. Limitações dos Resultados
Os indicadores apresentados por este trabalho possuem algumas limitações.
Por exemplo, apesar de os poços em áreas cársticas apresentarem bom
desempenho neste estudo, suas reservas são menores que dos aquíferos porosos,
e seu esgotamento pode levar a riscos de subsidência e solapamento. Portanto,
idealmente, os indicadores apresentados deveriam ser complementados por estudos
mais aprofundados. Todavia, apresentam um bom ponto de partida de análise,
especialmente em regiões com carência de outros estudos hidrogeológicos mais
detalhados.
Em relação aos resultados obtidos pelo método de interpolação por Krigagem
ordinária, a confiança dos mesmos depende da compreensão das limitações do
modelo e da confiabilidade dos dados utilizados (GOROKHOVSKI, 2014b). Quanto à
principal limitação da interpolação, cabe ressaltar a heterogeneidade local, pois é a
responsável por afetar diretamente os processos hidrogeológicos (VASCONCELOS
et al., 2017). A heterogeneidade local das características dos poços foi suavizada
por meio da modelagem do efeito pepita na função de interpolação (CRESSIE,
1993), separando o mapa de interpolação (predição mais provável do valor caso
seja perfurado um novo poço em um dado local) de seu ruído (mapa de desvio
padrão). Contudo, nas áreas com menos poços de observação e maior variabilidade
dos atributos de poços próximos, a interpolação é consequentemente menos
confiável produzindo um quadro menos consistente do aquífero (VASCONCELOS et
al., 2017), e isso foi visualizado nos mapas de desvio padrão (Figura 15, p. 43 e
Figura 17, p. 46). Sendo assim, as estimativas geoestatísticas são muitas vezes
condicionadas por suposições, as quais podem ser impossíveis de se testar,
dificultando a comprovação da precisão dos resultados adquiridos (GOROKHOVSKI,
2014a).
A consistência e a confiabilidade do banco de dados foram, portanto, as
principais dificuldades encontradas, pois sendo uma base construída em esforço
comum de várias frentes9, pode haver erro em seu preenchimento, sensibilizando a
certeza na estimativa. Infelizmente, esse fator está fora de controle de investigação

9

Somente os órgãos gestores de cada estado têm permissão para realizar o cadastro dos poços
no sistema, contudo, as informações são obtidas através de dados fornecidos tantos pelas
instituições públicas, quanto pelos perfuradores de poços e até mesmo os próprios usuários.
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deste trabalho, mas sugere-se que o SIAGAS tenha uma constante e eficaz
fiscalização a fim de constituir uma base mais sólida para tomadores de decisão.
Outra limitação se deve à própria separação por domínio hidrogeológico, uma
vez que seus limites estão disponibilizados apenas em duas dimensões, dificultando
na identificação dos aquíferos explorados efetivamente. Dessa forma, assumiu-se
que todo e qualquer poço que esteja localizado geograficamente na superfície (com
uma coordenada contida dentro dos limites) do domínio esteja extraindo água do
mesmo. Todavia, aquíferos podem se sobrepor em profundidades distintas e por
isso, não necessariamente o poço esteja extraindo de um aquífero mais superior
(próximo à superfície). Isso foi exemplificado e discutido com maior propriedade na
seção 7.2.3., sobre os aquíferos superpostos Bauru-Caiuá e Guarani. Além disso, a
separação simples dos poços em domínios hidrogeológicos não considera a
possibilidade de fluxos de água subterrânea entre eles.
Outra limitação observada foi no Indicador de Vazão de Estabilização, pois o
mesmo não está indicando o regime do bombeamento do poço, podendo este
funcionar num regimento de horas distinto ao longo do ano ou no próprio período de
24 horas, tendo um caráter sazonal ou diário, respectivamente. Ademais, a vazão
analisada por este trabalho se refere muito mais ao potencial do poço construído em
si e pela bomba utilizada do que ao uso efetivo do poço e à potencialidade do
aquífero em si. O indicador de pressão sobre o uso de aquíferos acabou não
considerando a reserva subterrânea disponível, a qual influência, como já foi
discutido, a vazão de base dos rios.
Em relação à Estimativa de Densidade de Kernel, pode-se pontuar a crítica
de que a técnica trata eventos discretos como uma superfície contínua
(ANDERSON, 2009) e que a escolha dos parâmetros, especialmente o raio, poderia
originar produtos cartográficos bastante diferentes entre si. Contudo, para efeitos de
interpretação gráfica e visual, ainda se mostrou útil em seu propósito, indicando, de
maneira geral, padrões espaciais semelhantes para os raios utilizados, que
complementam entre si a análise para cada escala de interpretação.
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES DE ESTUDOS FUTUROS
Um dos objetivos específicos deste trabalho era a proposição de uma
metodologia para desenvolvimento de indicadores ambientais aplicado aos recurso
hídricos subterrâneos. Nesse aspecto, a metodologia aqui desenvolvida pode ser
aplicada para diversos outros países e regiões no mundo, desde que possuam
bases de dados pontuais com uma amostra não enviesada de características de
testes de bombeamento de poços. O intuito era de sugerir um protocolo o qual fosse
viável a diferentes usos e propostas, podendo ser utilizado em até escalas menores
auxiliando a tomada de decisão e definição de outorgas de vazões, por exemplo, em
regiões

onde

não

se

têm

essa

informação

disponibilizada

e

distribuída

homogeneamente pelo território.
Através do método geoestatístico de interpolação, a Krigagem ordinária, foi
possível estimar valores de vazão para locais não medidos ou não cadastrados na
base de dados administrado pela CPRM, o SIAGAS. Devido à escolha da
modelagem por Krigagem, foi possível a geração e visualização do desvio-padrão do
resultado da interpolação, enriquecendo os resultados obtidos e sua discussão, por
conseguinte. Ademais, como quase metade dos poços utilizados estavam sem
informações dos atributos vazão de estabilização e/ou vazão específica, por meio do
resultado obtido da geoestatística, foi possível realizar o preenchimento com as
estimativas de valor, servindo como base para consulta e/ou estudos futuros que
possam vir a se desenvolver no tema.
Assim, este trabalho propôs uma metodologia para a modelagem espacial de
três indicadores específicos para o uso de água subterrâneas para o país, sendo
eles: Vazão de Estabilização (produtividade), Vazão Específica (potencialidade) e
Densidade de Vazão de Estabilização (pressão de uso). O intuito da criação desses
indicadores surge a partir do incentivo da UNESCO a usar bases de dados nacionais
na elaboração de indicadores para uso sustentável dos aquíferos (VRBA et al.,
2007), visto que os mesmos têm causado consequências e alterando tanto em
quantidade quanto em qualidade as águas subterrâneas.
Espera-se que o mapeamento de vazões e da pressão sobre o uso de águas
subterrâneas possa vir a auxiliar e instruir gestores interessados na utilização desse
recurso. Supõe-se que os padrões espaciais alcançados se aproximem à realidade
brasileira, mesmo considerando que haja utilização informal de aquíferos no Brasil,

71
ou seja, há uma significativa parcela de poços não cadastrados que contribuem com
a retirada de vazões de mananciais subterrâneos e dificultam a sua gestão
sustentável. A intenção também é que esses mapas não somente auxiliem
tomadores de decisão e auxiliem o gerenciamento de águas subterrâneas, mas
também contribuam com estudos hidrogeológicos no país, enriquecendo o campo
abordado dos sistemas aquíferos no país tal como a ANA (2015c; 2017b) vem
fazendo nos últimos anos.
A discussão dos resultados aqui obtidos, quando vinculados aos mapas
temáticos confeccionados pela ANA, possibilitou uma maior compreensão do cenário
e das possibilidades na escala nacional. A escala do trabalho escolhida ajudou no
reconhecimento de alguns padrões nacionais e na identificação de aquíferos com
potencialidade e/ou pressão do uso mais significativos. Ademais, essa discussão
estabelecida entre os mapas dos indicadores e os de uso da água no Brasil
(produzidos pela ANA) ainda apresenta desafios devido as diferentes dominialidades
dos corpos hídricos (superficiais e subterrâneos) pelos entes federados (União,
Estados e Distrito Federal) comprometendo a atual gestão de recursos hídricos no
país, a qual ainda é controversa nas definições de vazões de referência utilizadas
para as outorgas de recursos hídricos considerando a interdependência dos
aquíferos e o escoamento de base das águas superficiais (ANA, 2017b). Contudo,
poder-se-ia levantar o questionamento sobre o pequeno (ou nulo) envolvimento dos
municípios nos debates sobre exploração de recursos hídricos, pois apesar deles
não terem a capacidade de envolvimento nos processos, segundo a própria Política
Nacional de Recursos Hídricos (BRASIL, 1997), seriam possivelmente melhores
gestores e agentes fiscalizadores quando considerada a escala em que poderiam
atuar, não ficando eximidos os atuais entes federados envolvidos nas discussões.
Para

estudos

futuros,

poder-se-iam

desenvolver

e

interpolar

outros

indicadores a partir da base de dados do SIAGAS. Pechta e Vasconcelos (2018)
propuseram o uso de outros indicadores complementares, tais como o rebaixamento
(diferença entre o nível estático e o nível dinâmico), como medida de vulnerabilidade
dos aquíferos; e a razão do atributo vazão de estabilização pelo de profundidade
total do poço como um indicador do custo-benefício para instalação de novos poços.
Outro possível indicador seria o de profundidade viável de exploração de aquíferos.
Esses indicadores poderiam ser interpolados por Krigagem para escala nacional, de
forma análoga ao que foi desenvolvido nesta dissertação. Outra possível
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interpolação a ser feita seria a consideração da divisão por aquíferos e não por
domínios hidrogeológicos, analisando se os parâmetros seriam mais homogêneos
ou não, por exemplo. Poder-se-ia inclusive realizar um estudo de caso aplicado a
uma região específica, e não a nível nacional, podendo ser este estudo um pouco
mais detalhado em investigação sobre os processos hidrogeológicos locais.
Outras possibilidades de aprimoramento da metodologia proposta nesta
dissertação seria estabelecer parâmetros de filtragem mais detalhado do banco de
dados do SIAGAS de forma diferente inclusive, classificando por tipo de poço
(modos de captação de água) e/ou por tipo de aquífero (confinado, livre, etc), onde
essas escolhas permitiriam resultados mais específicos. Ou seja, conforme
proposto, a metodologia por esta pesquisa aqui desenvolvida, pode ser aplicada em
escalas diversas, e gerar indicadores distintos, dependendo do interesse de estudo.
Ademais, diante da diferença encontrada no nível estático pela ANA (2015c)
entre os períodos de chuva e estiagem, sugere-se a estratificação da base de dados
utilizada em épocas diferentes (divisão por período seco x chuvoso, ou avaliação da
tendência ao longo dos anos), a fim de verificar padrões espaço-temporais,
conforme proposto por Vasconcelos et al. (2017). Técnicas de geovisualização
multivariada e construção de indicadores compostos podem ser utilizadas para
interpretar de maneira integrada os diversos indicadores relacionados aos potenciais
e vulnerabilidades de uso das águas subterrâneas, como sugerido em Vasconcelos
et al. (2017).
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APÊNDICE A
Código para obtenção dos indicadores (em Python)
Indicador Vazão de Estabilização
caixa superior:
def IndicadorVazaoEstatica(vazao_esta, _vazao):
if vazao_esta == 0 :
vazao = _vazao
else:
vazao = vazao_esta
return vazao
caixa inferior:
IndicadorVazaoEstatica( !vazao_esta! , !_vazao! )

Indicador Vazão Específica
caixa superior:
def IndicadorVazaoEspecifica(nivel_dina, nivel_esta, vazao_espe, IndVazEsta, IndRebaixa):
if nivel_dina == 0 :
IndRebaixa = 0
else:
if nivel_esta == 0 :
IndRebaixa = 0
else:
IndRebaixa = nivel_dina - nivel_esta

if vazao_espe == 0:
if IndRebaixa == 0 :
IndVazEspe = 0
else:
IndVazEspe = IndVazEsta / IndRebaixa
else:
IndVazEspe = vazao_espe
return IndVazEspe
caixa inferior:
IndicadorVazaoEspecifica( !vazao_espe!, !IndVazEsta! , !IndRebaixa! )
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APÊNDICE B
Ajustes dos variogramas para variáveis já transformadas

Indicador Vazão de Estabilização
Domínio: Bacias Sedimentares
Parâmetros do variograma
tipo do modelo

Definição de vizinhança

Gaussian

número de setores

4 com 45° offset

10190,6809932

mínimo de vizinhos

4

efeito pepita

0,8554465483

máximo de vizinhos

16

patamar

1,1018071173

alcance

Domínio: Carbonatos/Metacarbonatos
Parâmetros do variograma
tipo do modelo

Definição de vizinhança

Circular

número de setores

4 com 45° offset

alcance

1651,178407

mínimo de vizinhos

2

efeito pepita

1,081354367

máximo de vizinhos

6

patamar

1,5556611293

Domínio: Cristalino
Parâmetros do variograma
tipo do modelo

Definição de vizinhança

Exponential

número de setores

8

alcance

500185,5738

mínimo de vizinhos

2

efeito pepita

1,301960335

máximo de vizinhos

5

patamar

1,5003016732
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Domínio: Formações Cenozóicas
Parâmetros do variograma
tipo do modelo

Definição de vizinhança

Stable

número de setores

1

20398,8061

mínimo de vizinhos

3

efeito pepita

0,5158170185

máximo de vizinhos

5

patamar

1,5334222355

alcance

Domínio: Metassedimentos/Metavulcânicas
Parâmetros do variograma
tipo do modelo
alcance
efeito pepita
patamar

Definição de vizinhança

Stable

número de setores

4

1034120,581

mínimo de vizinhos

2

1

máximo de vizinhos

5

1,5279788303

Domínio: Poroso/Fissural
Parâmetros do variograma
tipo do modelo

Definição de vizinhança

Stable

número de setores

8

8781,570374

mínimo de vizinhos

10

efeito pepita

0,6001261534

máximo de vizinhos

20

patamar

1,1913543223

alcance

Domínio: Vulcânicas
Parâmetros do variograma
tipo do modelo

Definição de vizinhança

Exponential

número de setores

4 com 45° offset

3005,275859

mínimo de vizinhos

8

efeito pepita

0,3621474241

máximo de vizinhos

20

patamar

0,8796135533

alcance
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Indicador Vazão Específica
Domínio: Bacias Sedimentares
Parâmetros do variograma
tipo do modelo

Definição de vizinhança

Gaussian

número de setores

4 com 45° offset

22,399782708

mínimo de vizinhos

2

efeito pepita

0,002116572202

máximo de vizinhos

5

patamar

2,118688774202

alcance

Domínio: Carbonatos/Metacarbonatos
Parâmetros do variograma
tipo do modelo

Definição de vizinhança

Circular

número de setores

8

alcance

17328,27554

mínimo de vizinhos

2

efeito pepita

2,981254847

máximo de vizinhos

20

patamar

5,561248594

Domínio: Cristalino
Parâmetros do variograma
tipo do modelo
alcance
efeito pepita
patamar

Definição de vizinhança

Gaussian

número de setores

8

2317,670406

mínimo de vizinhos

2

1,66000237

máximo de vizinhos

5

2,898982705

Domínio: Formações Cenozóicas
Parâmetros do variograma
tipo do modelo
alcance
efeito pepita
patamar

Definição de vizinhança

Exponential

número de setores

1

263931,2459

mínimo de vizinhos

4

0,3104122143

máximo de vizinhos

8

0,471074961402

85
Domínio: Metassedimentos/Metavulcânicas
Parâmetros do variograma
tipo do modelo
alcance
efeito pepita
patamar

Definição de vizinhança

Circular

número de setores

4

38879,54296

mínimo de vizinhos

2

2

máximo de vizinhos

5

2,9244899229

Domínio: Poroso/Fissural
Parâmetros do variograma
tipo do modelo

Definição de vizinhança

Gaussian

número de setores

1

alcance

1363,819577

mínimo de vizinhos

4

efeito pepita

1,526662704

máximo de vizinhos

8

patamar

2,2039160905

Domínio: Vulcânicas
Parâmetros do variograma
tipo do modelo
alcance
efeito pepita
patamar

Definição de vizinhança

Stable

número de setores

4 com 45° offset

18176,5095

mínimo de vizinhos

2

1,333

máximo de vizinhos

5

2,493849285
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APÊNDICE C
Parâmetros dos ajustes do Mapa de Densidade de Kernel

•

Para o raio de busca padrão (1,548 Km), a classificação dos valores foi feita
de maneira manual estabelecendo 5 classes: 0,01%, 0,05%, 0,50%, 50% e
100%.

•

Para o raio de busca com REMQ já mais estagnado (40 Km), a classificação
dos valores foi feita de maneira manual estabelecendo 10 classes: 0,01%,
0,05%, 0,1%, 0,2%, 0,4%, 0,8%, 1,5%, 3,0%, 5,0% e 100%.

•

Para o raio de busca de menor REMQ (1647 Km), a classificação dos valores
foi feita também de maneira manual estabelecendo 20 classes: 5%, 10%,
15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%,
80%, 85%, 90%, 95% e 100%.

