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<font color="#004080"><h3><font color="#ff0000">Introdu�o - �ua subterr�ea</font><br
/></h3><p>Cerca de 97% da �ua doce dispon�el para uso da humanidade encontra-se no subsolo,
na forma de �ua subterr�ea. No entanto, pelo fato de ser um recurso invis�el, a grande maioria das
pessoas, incluindo governantes e pol�icos, nunca a levam em considera�o quando falam em �ua.
comum encontrarmos ambientalistas militantes que, por conhecerem muito pouco este recurso, t�
diminu�a sua interven�o social. Na literatura sobre meio ambiente utilizada no ensino brasileiro,
verificamos que a �ua subterr�ea ocupa um espa� muito pequeno, ficando a �fase maior com as
�uas superficiais.</p><p>No entanto, grandes cidades brasileiras j�s� abastecidas, total ou
parcialmente, por �ua subterr�ea. No Estado de S� Paulo estima-se que 75% das cidades s�
abastecidas por po�s. Ribeir� Preto �um bom exemplo de uma grande cidade onde a �ua subterr�ea
tem sido bem gerenciada, garantindo o abastecimento de toda a popula�o com uma �ua de �ima
qualidade. Nos Estados do Paran�e Rio Grande do Sul, 90% das cidades s� abastecidas por �uas
subterr�eas.</p><p>Apontamos as seguintes vantagens das �uas subterr�eas em rela�o � �uas
superficiais:</p><ol><li>S� mais protegidas da polui�o;</li><li>O custo de sua capta�o e
distribui�o �muito mais barato. A capta�o pode ser pr�ima da �ea consumidora, o que torna mais
barato o processo de distribui�o;</li><li>Em geral n� precisam de nenhum tratamento, o que, al�
de ser uma grande vantagem econ�ica, �melhor para a sa�de humana;</li><li>Permitem um
planejamento modular na oferta de �ua �popula�o, isto � mais po�s podem ser perfurados �medida
que aumente a necessidade, dispensando grandes investimentos de capital de uma �nica
vez.</li></ol><p>Obviamente que a �ua subterr�ea, apesar de muito importante, n� �suficiente
para abastecer grandes centros populacionais, situados em �eas de aq��eros pobres, como �o caso
do Rio de Janeiro. No entanto, �um complemento importante ��ua superficial. Poucos sabem, mas,
mesmo na cidade do Rio de Janeiro, h�muitas ind�strias que s�usam �ua subterr�ea.</p><p>Nas
duas �ltimas d�adas houve um grande crescimento do uso deste recurso no Brasil, mas estamos
longe dos n�eis de uso e gerenciamento alcan�dos pelos pa�es da Europa e os Estados
Unidos.</p><hr class="system-pagebreak" title="Introdu�o" /><font
color="#004080"><h3><font color="#ff0000">Conceitos e Preconceitos</font><br
/></h3><p>Se a �ua subterr�ea �t� importante, por que �t� desconhecida e
ignorada?</p><p>Como �um recurso que n� pode ser visto, s�o conhecimento cient�ico de sua
ocorr�cia pode nos capacitar a formar em nossa mente uma imagem de sua exist�cia real e de suas
caracter�ticas f�icas e qu�icas.</p><p>A primeira grande dificuldade com que nos deparamos
com o falso conceito de que as rochas, por serem s�idas, n� conseguem armazenar tanta �ua.
dif�il, num primeiro momento, acostumar-se �id�a de que estamos sobre uma grande esponja
rochosa cheia de �ua. Por isto �muito comum ouvirmos falar em "rios subterr�eos". Nos livros
did�icos, n� �raro a �ua subterr�ea ser apresentada como uma massa em fluxo cont�uo como se
fosse um rio. Este erro decorre da dificuldade de pensar o fluxo subterr�eo como sendo em meio
poroso ou fraturado.</p><p>Para entender a �ua subterr�ea, o primeiro passo �compreender que
as rochas, apesar de s�idas, s� mais ou menos porosas ou fraturadas e �a�que se acumula a �ua.
Imagine um balde cheio de areia seca. Se colocarmos �ua ela vai sumir? N�, vai se acumular nos
espa�s existentes entre os gr�s. O mesmo acontece com as rochas. A �ua que se infiltra vai se
acumular nos espa�s abertos encontrados nas rochas ou nos solos. Apesar das rochas n� serem t�
porosas, como a areia solta, grandes volumes de rochas podem armazenar grandes volumes de
�ua. A quantidade de �ua capaz de ser armazenada pelas rochas e pelos materiais n� consolidados
em geral (solos e sedimentos) vai depender da porosidade, da comunica�o destes poros entre si, ou
da quantidade e tamanho das aberturas de fraturas existentes. As rochas e os materiais n�
consolidados, dependendo de sua origem e caracter�ticas intr�secas, podem apresentar porosidade
bem distintas, indo do imperme�el at�30%,ou mais, em alguns casos.</p><p>Por fim, duas �ltimas
palavras:</p><ol><li>Os maus governantes n� gostam do assunto �ua subterr�ea, porque no
aproveitamento desta n� se pode contratar grandes construtoras para fazer obras fara�icas, que,
depois de inauguradas, permanecem como um monumento �ignor�cia e capacidade de desperdi�r
dinheiro p�blico.</li><li>Conhecer a �ua subterr�ea ser�a �nica forma de termos consci�cia da
import�cia de sua preserva�o. Isto nos capacitar�a n� permitir que se fa� com ela o que tem sido
feito com nossos rios, transformados em esgotos a c� aberto.</li></ol><hr
class="system-pagebreak" title="Con/Pre - conceitos" /><font color="#004080"><h3><font
color="#ff0000">Os caminhos da �ua subterr�ea</font><br /></h3><p>A �ua da chuva pode ter
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v�ios destinos ap� atingir a superf�ie da Terra. Inicialmente uma parte se infiltra. Quando o solo
atinge seu ponto de satura�o, ficando encharcado, a �ua passa a escorrer sobre a superf�ie em
dire�o aos vales.</p><p>Dependendo da temperatura ambiente, uma parte da chuva volta
atmosfera na forma de vapor. Em pa�es frios, ou em grandes altitudes, a �ua se acumula na
superf�ie na forma de neve ou gelo, ali podendo ficar por muito tempo.A parcela da �ua que se
infiltra vai dar origem ��ua subterr�ea.</p><p>A taxa de infiltra�o de �ua no solo depende de
muitos fatores:</p><p>Sua porosidade: A presen� de argila no solo diminui sua porosidade, n�
permitindo uma grande infiltra�o.</p><p>Cobertura vegetal: Um solo coberto por vegeta�o �mais
perme�el do que um solo desmatado.</p><p>Inclina�o do terreno: em declividades acentuadas a
�ua corre mais r�idamente, diminuindo o tempo de infiltra�o.</p><p>Tipo de chuva: Chuvas
intensas saturam rapidamente o solo, ao passo que chuvas finas e demoradas t� mais tempo para se
infiltrarem.</p><p>A �ua que se infiltra est�submetida a duas for�s fundamentais: a gravidade e a
for� de ades� de suas mol�ulas � superf�ies das part�ulas do solo (for� de
capilaridade).</p><p>Pequenas quantidades de �ua no solo tendem a se distribuir uniformemente
pela superf�ie das part�ulas. A for� de ades� �mais forte do que a for� da gravidade que age sobre
esta �ua. Como conseq��cia ela ficar�retida, quase im�el, n� atingindo zonas mais
profundas.</p><p>Chuvas finas e passageiras fornecem somente �ua suficiente para repor esta
umidade do solo. Para que haja infiltra�o at�a zona saturada �necess�io primeiro satisfazer esta
necessidade da for� capilar.</p><img src="images/aguasolo.jpg" border="0" alt="foto: Autor
Eurico Zimbres" width="600" height="350" align="middle" /> <hr class="system-pagebreak"
title="Caminhos da �ua" /><font color="#004080"><h3><font color="#ff0000">Zonas de
ocorr�cia da �ua em aq��eros fre�icos</font><br /></h3><p><strong>Zona de
aera�o</strong></p><p>�a parte do solo que est�parcialmente preenchida por �ua. Nesta zona a
�ua ocorre na forma de pel�ulas aderidas aos gr�s do solo. Solos muito finos tendem a ter mais
umidade do que os mais grosseiros, pois h�mais superf�ies de gr�s onde a �ua pode ficar retida por
ades�. Na zona de aera�o podemos distinguir tr� regi�s:</p><p><strong>Zona de umidade do
solo</strong></p><p>�a parte mais superficial, onde a perda de �ua de ades� para a atmosfera
intensa. Em alguns casos �muito grande a quantidade de sais que se precipitam na superf�ie do solo
ap� a evapora�o desta �ua, dando origem a solos salinizados ou a crostas ferruginosas
(later�icas).</p><p><strong>Franja de capilaridade</strong></p><p>�a regi� mais pr�ima ao
n�el d��ua do len�l fre�ico, onde a umidade �maior devido �presen� da zona saturada logo
abaixo.</p><p><strong>Zona intermedi�ia</strong></p><p>Regi� compreendida entre as duas
anteriores e com umidade menor do que na franja capilar e maior do que na zona superficial do
solo.</p><p>Como j�foi dito, a capilaridade �maior em terrenos cuja granulometria �muito
fina.</p><p>Em �eas onde o n�el fre�ico est�pr�imo da superf�ie, a zona intermedi�ia pode n�
existir, pois a franja capilar atinge a superf�ie do solo. S� brejos e alagadi�s, onde h�uma intensa
evapora�o da �ua subterr�ea.</p><p><strong>Zona de Satura�o</strong></p><p>�a regi�
abaixo do len�l fre�ico (n�el fre�ico) onde os poros ou fraturas da rocha est� totalmente
preenchidos por �ua. Observe-se que em um po� escavado num aq��ero deste tipo a �ua o estar
preenchendo at�o n�el fre�ico.</p><p>Em aq��eros fre�icos o n�el da �ua varia segundo a
quantidade de chuva. Em �ocas com mais chuva o n�el fre�ico sobe e em �ocas em que chove
pouco o n�el fre�ico desce. Um po� perfurado no ver� poder�ficar seco caso sua penetra�o na zona
saturada for menor do que esta varia�o do n�el d��ua.</p><img src="images/Poros.gif"
border="0" alt="foto: Autor eurico Zimbres - Tipos de espa�s vazios" width="380" height="238"
align="center" /> <hr class="system-pagebreak" title="Zonas de ocorr�cia" /><font
color="#004080"><h3><font color="#ff0000">Classifica�o dos aq��eros segundo a press� da
�ua</font><br /></h3><p><strong>Aq��eros livres</strong></p><p>A press� da �ua na
superf�ie da zona saturada est�em equil�rio com a press� atmosf�ica, com a qual se comunica
livremente. A figura ? esquematiza um aq��ero deste tipo. S� os aq��eros mais comuns e mais
explorados pela popula�o. S� tamb� os que apresentam maiores problemas de
contamina�o.</p><p><strong>Aq��eros artesianos</strong></p><p>Nestes aq��eros a camada
saturada est�confinada entre duas camadas imperme�eis ou semiperme�eis, de forma que a press�
da �ua no topo da zona saturada �maior do que a press� atmosf�ica naquele ponto, o que faz com
que a �ua suba no po� para al� da zona aq��era. Se a press� for suficientemente forte a �ua poder
jorrar espontaneamente pela boca do po�. Neste caso diz-se que temos um po�
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jorrante.</p><p>H�muitas possibilidades geol�icas em que a situa�o de confinamento pode
ocorrer. A figura abaixo mostra o modelo mais cl�sico, mais comum e mais importante.</p><img
src="images/Art.gif" border="0" alt="Esquema de sistema artesiano" width="368" height="260"
align="center" /> <hr class="system-pagebreak" title="aq��eros/press�" /><font
color="#004080"><h3><font color="#ff0000">Classifica�o dos aq��eros segundo a press� da
�ua</font><br /></h3><p><strong>Aq��eros Porosos</strong></p><p>Ocorrem em rochas
sedimentares consolidadas, sedimentos inconsolidados e solos arenosos, decompostos in situ.
Constituem os mais importantes aq��eros, pelo grande volume de �ua que armazenam, e por sua
ocorr�cia em grandes �eas. Estes aq��eros ocorrem nas bacias sedimentares e em todas as v�zeas
onde se acumularam sedimentos arenosos. Uma particularidade deste tipo de aq��ero �sua
porosidade quase sempre homogeneamente distribu�a, permitindo que a �ua flua para qualquer
dire�o, em fun�o t� somente dos diferenciais de press� hidrost�ica ali existentes. Esta propriedade
conhecida como isotropia. Po�s perfurados nestes aq��eros podem fornecer at�500 metros c�bicos
por hora de �ua de boa qualidade.</p><p><strong>Aq��eros fraturados ou
fissurados</strong></p><p>Ocorrem em rochas �neas e metam�ficas. A capacidade destas rochas
em acumularem �ua est�relacionada �quantidade de fraturas, suas aberturas e intercomunica�o. No
Brasil a import�cia destes aq��eros est�muito mais em sua localiza�o geogr�ica, do que na
quantidade de �ua que armazenam. Po�s perfurados nestas rochas fornecem poucos metros c�bicos
de �ua por hora. A possibilidade de se ter um po� produtivo depender�t� somente, de o mesmo
interceptar fraturas capazes de conduzir a �ua. H�caso em que, de dois po�s situados a pouca
dist�cia um do outro, somente um venha a fornecer �ua, sendo o outro seco. Para minimizar o
fracasso da perfura�o nestes terrenos, faz-se necess�io que a loca�o do po� seja bem estudada por
profissional competente. Nestes aq��eros a �ua s�pode fluir onde houver fraturas, que, quase
sempre, tendem a ter orienta�es preferenciais, e por isto dizemos que s� meios aq��eros
anisotr�icos, ou que possuem anisotropia. Um caso particular de aq��ero fraturado �representado
pelos derrames de rochas �neas vulc�icas bas�ticas, das grandes bacias sedimentares brasileiras.
Estas rochas, apesar de �neas, s� capazes de fornecer volumes de �ua at�dez vezes maiores do que
a maioria das rochas �neas e metam�ficas.</p><p><strong>Aq��eros
c�sticos</strong></p><p>S� os aq��eros formados em rochas carbon�icas. Constituem um tipo
peculiar de aq��ero fraturado, onde as fraturas, devido �dissolu�o do carbonato pela �ua, podem
atingir aberturas muito grandes, criando, neste caso, verdadeiros rios subterr�eos. �comum em
regi�s com grutas calc�ias, ocorrendo em v�ias partes do
Brasil.</p></font></font></font></font></font></font>
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