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Resumo – Existem quatro poços perfurados na cidade de Marília, explotando águas do aquífero 

Guarani, confinado. Estes poços têm mais de mil metros de profundidade. Ao longo de duas 

décadas de operação, os níveis piezométricos destes poços apresentaram rebaixamentos residuais 

altos, da ordem de 50 metros. São apresentadas as bases teóricas que podem explicar tais 

rebaixamentos. Estes rebaixamentos são regionais e podem levar a perda dos poços operados, caso 

estes níveis continuem rebaixando. São apresentados mapas que mostram a diferença entre os níveis 

originais e os níveis atuais. 

  

Palavras-Chave – Rebaixamento residual, Aquífero Guarani, Marília. 

  

RESIDUAL DRAWDOWN OF THE GUARANI AQUIFER IN THE CITY OF 

MARÍLIA, BRAZIL. 
  

Abstract – There are four wells drilled in Marilia extracting water from Guarani aquifer, confined 

in the area that was studied. All of these wells have more than a thousand meters deep. After two 

decades of operation, the piezometric levels of these wells showed high residual drawdown in order 

of 50 meters. On this paper we present the theoretical foundations that can explain such 

downgrades. These downgrades are regional and can take the loss of wells operated if these levels 

continue going down. Maps are presented to show the difference between the original levels and 

current levels. 

 Keywords – Residual drawdown, Guarani Aquifer, Marília. 

  

INTRODUÇÃO 

O município de Marília possui uma área territorial de 1.170 km
2
, localizando-se a 450 km da 

capital do estado de São Paulo, na porção oeste do Estado de São Paulo (Figura 1). A população do 

município é de 216.684 habitantes, com 207.021 habitantes em sua área urbana (IBGE, 2010). 

O abastecimento público de Marília se dá pela captação de mananciais superficiais (Rio do 

Peixe e as represas do Arrependido, Água do Norte, Cascata e Ribeirão dos Índios) e por águas 

subterrâneas provenientes de poços tubulares. Estes poços captam água dos sistemas aquíferos 

Bauru, Serra Geral e Guarani. Segundo SNIS (2010), Marília tem um consumo médio de água de 

199,50 l/hab.dia, e o índice de perdas de água no sistema de abastecimento é da ordem de 42,80 %. 

O Aquífero Guarani, confinado na área, é explotado atualmente por quatro poços e tem 

sofrido rebaixamento de seus níveis piezométricos. Estes rebaixamentos implicam em aumento no 

consumo de energia e em risco de perda dos poços. Caso os níveis de operação fiquem abaixo das 

câmaras de bombeamento, estes poços terão custos de operação muito altos, em relação aos 

volumes de água produzidos, o que tornará a operação inviável. 
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Figura 1 – Localização da área estudada com os poços analisados locados 

 

MÉTODO DE TRABALHO  

A análise do rebaixamento do Sistema Aquífero Guarani (SAG) na cidade de Marília se 

baseou na comparação entre os dados obtidos no teste inicial de bombeamento dos quatro poços, 

durante a década de 90 e no ano 2000, e os dados obtidos mais recentemente, no ano de 2012. Os 

poços usados Têm entre 1000 e 1200 metros de profundidade, estão em operação e captam água do 

Aquífero Guarani. A localização da área em estudo, com a locação dos quatro poços considerados, 

está mostrada na Figura 1. As características dos poços usados para o trabalho estão listadas na 

Tabela 1.  

Estes poços tem o regime de operação muito intenso, mantendo-se em bombeamento vinte e 

quatro horas por dia, durante longos períodos. As medidas dos Níveis Piezométricos foram obtidas 

após paradas para manutenção. A reparação destas quebras, graças à profundidade e peso dos 

equipamentos, dura em média cinco dias, tempo que se considerou suficiente para a estabilização 

dos níveis dentro dos poços. 

Com base na comparação entre as medidas das cotas dos níveis piezométricos tiradas nos 

poços na época da construção e no ano de 2012, realizou-se mapa de tendência do rebaixamento na 

área entre estes poços. 
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Tabela 1 – Poços analisados 

ID Poço Endereços 
Coordenadas 

N/S (Km) 

Coordenadas 

E/W (Km) 

Cota 

(m) 

NP Iniciais 

(m) 

NP 2012 

(m) 

Rebaix. 

Residuais (m) 

PG 01 Rua Virgínio Cavallari 7539,597 603,918 587 454 404,5 49,5 

PG 02 Rua José Serezuela 7538,819 611,054 618 460 400,5 59,5 

PG 03 Rua Dante Veck 7549,068 606,306 587 443 395 48 

PG 04 Rua Plínio de Queiroz 7544,917 608,424 596 426* 398 28 

*dado medido em 2000, ano da construção do poço 

 

CONSIDERAÇÕES 

Para o estudo do comportamento do SAG, quando submetido à explotação, deve-se considerar 

que existe uma marcante diferença entre a resposta de um aquífero livre, em comparação à resposta 

dada por um aquífero confinado, quando bombeados. Alley et al (2000), usando a solução 

matemática desenvolvida por Theis (1940, in Alley et al 2000), calcularam os rebaixamentos, 

considerando um aquífero livre e um confinado. Estes aquíferos tinham os mesmos valores para 

parâmetros como condutividade hidráulica, espessura, transmissividade. Foram bombeados a uma 

mesma vazão e por tempos idênticos. O único valor diferente era o coeficiente de armazenamento, 

onde o valor para o aquífero confinado era 10
-4

 e o valor para o aquífero livre era de 2x10
-1

. Neste 

caso o valor do cone de rebaixamento para o aquífero confinado tinha raio e profundidade muito 

maior que o cone de rebaixamento do aquífero livre, pois os aquíferos confinados fornecem água 

por descompressão, que provoca uma expansão da água e um rearranjo das partículas, com 

compactação do aquífero. 

Freeze e Cherry (1979) consideram que a pressão sobre o topo de um Aquífero confinado, 

como o Guarani, é devida ao peso das camadas sobrejacentes e da água. Esta pressão é suportada, 

em parte pelo esqueleto granular e em parte pela pressão de fluido da água nos poros. A parte da 

pressão total, que não é suportada pela água, é chamada de tensão efetiva. Segundo Freeze e Cherry 

(1979), um aumento na tensão efetiva produz uma redução no volume total da massa de solos. Em 

materiais granulares esta redução ocorre quase que totalmente como o resultado do rearranjo dos 

grãos. Para estes autores, apesar de pequena, a variação de volume dos vazios em material granular, 

como o Aquífero Guarani, existe e pode ser a causa dos rebaixamentos residuais verificados neste 

trabalho. 

 

CARACTERÍSTICAS DO AQUÍFERO GUARANI  

Regionalmente, segundo OEA (2009), o SAG localiza-se entre os paralelos 16º e 32º S e os 

meridianos 47º e 60º W. É definido como o conjunto de rochas sedimentares mesozóicas 

continentais clásticas, presente na Bacia Sedimentar do Paraná, cuja base está limitada por uma 

discordância regional permotriássica (250 milhões de anos) e sua parte superior, pelos derrames 

basálticos da Formação Serra Geral (aproximadamente 145-130 milhões de anos). Ainda, segundo 

OEA (2009), trata-se de um sistema complexo e heterogêneo, onde os fluxos de águas subterrâneas 

são controlados por estruturas geotectônicas (arcos, falhas e diques), por condicionantes 

sedimentares (geometria, granulometria, grau de diagênese, estratos que o constituem e sua relação 

com os estratos inferiores e superiores) e por condicionantes geomorfológicas (altimetria, 

declividade e formas do relevo). 
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Na região em estudos existia uma expectativa quanto ao potencial de produção do SAG, que 

não se confirmou quando foram realizadas as perfurações. Segundo o DAEE (1979), sondagens 

elétricas verticais realizadas nas proximidades de Marília e de Garça indicavam o topo da Formação 

Botucatu, ou seja, o topo do Sistema Aquífero Guarani, nas cotas 332 m e 229 m, respectivamente. 

Portanto, a profundidade do topo do SAG, aumentando de Leste para Oeste. Considerando-se as 

cotas topográficas de Marília e Garça em torno de 600 metros, a profundidade média do topo do 

Aquífero Guarani variaria de 830 metros em Garça para 930 metros em Marília. Quanto à espessura 

deste pacote de rochas sedimentares, ter-se-ia, (DAEE,1979), variações de 200 a 450 metros, desde 

a faixa de afloramentos, até o eixo da Bacia Sedimentar do Paraná. Esperava-se, portanto, para a 

região de Marília, uma espessura média de 300 metros. Já as isópacas da Formação Serra Geral 

teriam a tendência regional de espessamento das rochas basálticas de Leste para Oeste, à média de 

100 metros de espessura para cada 15 ou 20 quilômetros lineares, sendo que em Marília a espessura 

variaria de 600 a 650 metros.  

Quanto às características hidráulicas o Aquífero Guarani, segundo DAEE (1979), possuiria 

coeficientes de transmissividade média aparente variando de 300 a 800 m
2
/dia. Os menores valores 

onde as espessuras do Aquífero fossem menores. O aumento da vazão específica estaria 

condicionado tanto pelo aumento da profundidade do topo, quanto pelo aumento da espessura do 

aquífero. Os valores do coeficiente de transmissividade e vazão específica eram apontados pelo 

DAEE (1979) como sendo de 400 m
2
/dia 12 m

3
/h/m, respectivamente. 

Prandi et al (2000) indicaram, após análise dos poços perfurados na cidade de Marília, que os 

dados de alguns poços não seguem a tendência teórica indicada. Por exemplo, os poços PG 01 e PG 

03 apresentam espessuras dos basaltos da Formação Serra Geral superiores a 700 metros. Quanto às 

variações da espessura do Aquífero Guarani, onde se esperava espessuras em torno de 300 metros, o 

que se verifica são poços com no máximo 253 metros de espessura de SAG. O P1 registra espessura 

de SAG de 188 metros. Os dados obtidos de testes de bombeamento indicam valores de vazões 

específicas inferiores àquelas indicadas teoricamente. O único poço que se apresenta dentro da 

média é o PG 04 , cuja vazão específica é de 12,6 m3/h/m, enquanto o poço PG 02 apresenta vazão 

específica de 5,2 m3/h/m. 

 

COMPORTAMENTO DOS NÍVEIS PIEZOMÉTRICOS DO AQUÍFERO GUARANI 

Conforme mencionado por Alley et al (2000), aquíferos confinados têm cone de rebaixamento 

com raio e profundidade muito maior que o cone de rebaixamento do aquífero livre e, como os 

poços perfurados em Marília estão neste tipo de aquífero e têm produção relativamente alta, entre 

180 e 300 m
3
/h, acredita-se que o bombeamento dos mesmos cause um rebaixamento regional dos 

níveis. Com base nisto, para a análise do comportamento regional dos níveis piezométricos, adotou-

se a o Método de Interpolação pelo Inverso da Distância dos Quadrados, à partir do “softwear” Arc 

Gis, para a confecção dos mapas apresentados nas figuras 2, 3 e 4. 

As cotas dos níveis piezométricos iniciais (Figura 2), medidos na década de 90, apenas nos 

poços PG 01, PG 02 e PG 03, variavam de 443 a 460 metros, indicando, grosseiramente, uma 

tendência de fluxo regional de sul para norte. 

Após duas décadas de bombeamento, praticamente ininterruptas, as cotas dos níveis medidos, 

agora nos quatro poços em operação (Figura 3), variam de 395 a 404,5 metros, preservando a 

tendência de fluxo regional de sul para norte. Considera-se o rebaixamento regional para a 

confecção do mapa. 
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Figura 2 – Níveis piezométricos década de 90. 

 

Figura 3 – Níveis piezométricos 2012 

 

Os Rebaixamentos Residuais, nos três poços que operam desde a década de 90, variam de 48 

a 59,5 metros (Figura 4). O maior rebaixamento ocorre na Zona Sul da cidade no PG 02. 

 

PG 03 PG 03 

PG 01 PG 01 

PG 02 PG 02 

PG 04 
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Figura 4 – Rebaixamento residual do Aquífero Guarani em Marília. 
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PG 02 
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Medidas realizadas no PG 04 (Figura 5), ao longo do tempo de sua operação, indicam o 

rebaixamento gradual dos níveis piezométricos. O rebaixamento residual que se verifica, do tempo 

em que o poço foi perfurado, no ano de 1999, até a medida realizada em 2012, foi de 

aproximadamente 13 metros. Vale ressaltar que no início dos anos 2000, quando o poço entrou em 

operação, a cota de seu nível piezométrico já era inferior à cota inicial dos níveis piezométricos dos 

poços PG 01, PG 02 e PG 03, cujo início da operação se deu no princípio da década de 90. 

 

Figura 5 – Níveis Piezométricos medidos no PG 04. 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS E CONCLUSÕES  

Os resultados indicam que houve um rebaixamento muito significativo dos níveis 

piezométricos do Aquífero Guarani, medidos nos poços analisados. A extensão deste rebaixamento 

deve ser regional, como indicado pela figura 4, baseado no comportamento do cone de 

rebaixamento de aquíferos confinados, apesar de não se poder verificar, pois não existem poços 

piezômetros para o Guarani na região. O nível piezométrico inicial do PG 04, pode corroborar a 

teoria do rebaixamento regional. 

Os fenômenos responsáveis pela produção de águas subterrâneas de aquíferos confinados, 

expansão da água e diminuição do volume dos vazios (este por sua vez irreversível) podem ser os 

responsáveis pelos rebaixamentos residuais dos níveis piezométricos no Aquífero Guarani 

confinado e, por consequência, na cidade de Marília. Tais aquíferos requerem grande controle na 

explotação de água. 

Estes rebaixamentos exigem medidas de gestão para as águas do Aquífero Guarani na cidade 

de Marília, pois caso as suas taxas continuem constantes, poderá haver perda dos poços operados. 
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