XIX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HIDRÍCOS
BACIA REPRESENTATIVA COM VERTEDOR NO AQUIFERO BAURU EM
BARRETOS (SP) – Primeiros resultados
Gré de Araujo Lobo 1 ; João Batista Mendes 2; Cláudio Daher Garcia 3
Resumo – A existência de poucas bacias representativas com medições de vários parâmetros, de
forma a completar a contabilidade do ciclo hidrológico local, dificulta as atividades de
planejamento e gestão de recursos hídricos, por serem estas bacias uma fonte de referência de
valores. Em função disto, o DAEE iniciou em São Paulo a implantação de várias pequenas bacias
desse tipo para cobrir essa lacuna. Apresenta-se a situação das bacias do Pitangueiras e do Pedras, a
primeira com problemas de gestão e a segunda, usada como bacia representativa. Os primeiros
resultados são mostrados, de forma a expor o assunto e servir de base para comitês de bacias
hidrográficas e entidades de pesquisa e monitoramento.
Abstract – The existence of few representative basins with measurements of many parameters, as to
complete the account of the local hydrological cycle, make difficult the activity of planning and
management of hidric resources, as these basins are reference of values. Because of this, DAEE has
initiated the implantation of many small representative basins of this type to cover this problem.
The situation of Pitangueiras and Pedras basins are showed, as to expose the problem and to be a
base to CBH ( Hydrographic Basins Committees ), research and monitoring entities.
Palavras-Chave – vertedor, bacia representativa, ciclo hidrológico.
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INTRODUÇÃO – Os estudos hidrológicos são geralmente feitos focados em alguns
parâmetros específicos (chuva, vazões, tempo de concentração etc). Assim, o pesquisador (técnico
ou científico) raramente dispõe de dados completos e diretamente inter-relacionados. O mais
comum é a pesquisa das variações de algum parâmetro disponível em vários bancos de dados, a
análise das suas variações e a regionalização das informações. Isto, se por um lado viabiliza a
obtenção de relações com ampla variação espacial para uso em locais desprovidos de dados
(situação muito comum), por outro resulta em valores com maiores incertezas, dada sua natureza
regional.
Por outro lado, as demandas de informação hidrológica para gestão de bacias hidrográficas de
pequeno porte têm crescido muito. Nestes casos, a aplicação de equações regionalizadas não é
suficiente, mesmo porque as relações de comportamento hidrológico têm, muitas vezes, escala
diferente daquelas observadas em bacias maiores. Para este tipo de situação a solução é a calibração
de equações locais e o uso de outros modelos matemáticos, que permitem o conhecimento
detalhado do funcionamento hidrológico da pequena bacia.
Olhando ainda pelo lado das dimensões continentais do Brasil, vê-se que a demanda de
informações hidrológicas de vários tipos é cada vez maior. Historicamente, as redes hidrológicas
federais e as estaduais sempre estiveram focadas em bacias de porte maior. Séries hidrológicas de
bacias desse porte maior existem em quantidade razoável. O mesmo não se pode dizer das
chamadas “pequenas” bacias, em que a informação contínua é escassa. Por pequena bacia entendase, digamos, bacias (tanto urbanas quanto rurais) com áreas de drenagem entre 100 km2 e 100 ha (1
km2), para fixarmos uma referência.
Estudos de parâmetros variados de bacias desse porte existem, muitas vezes dispersos por
várias associações de classe e em diferentes áreas de universidades. Assim, por exemplo, a
evapotranspiração é estudada tanto por climatologistas como por engenheiros agrônomos, mas
muitas vezes essas pesquisas não são do conhecimento de associações de hidrólogos, por exemplo;
a água subterrânea (de hidrogeólogos) está dissociada das pesquisas de água superficial dos
hidrólogos, mesmo sendo a mesma água.
A integração entre várias áreas de conhecimento é necessária, de forma a desenvolver um
conhecimento mais amplo das relações hidrológicas em bacias de pequena escala, em que a
influência dos vários parâmetros é significativa e a simplificação nos modelos hidrológicos pode
levar a erros graves na definição de valores de referência.
O desenvolvimento e a evolução dos CBH’s (Comitês de Bacia Hidrográfica), de um certo
modo, ajudam nessa integração, dada a variedade de interesses que eles abrangem. A exposição de
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um assunto na reunião de um CBH é apreciada por profissionais de diversas áreas, levando a
discussões que concorrem efetivamente para uma maior interação entre as partes.
A Rede Hidrológica Básica do DAEE / CTH tem por objetivo monitorar a parte quantitativa
da ocorrência da água no estado de São Paulo, ou seja, é seu objetivo quantificar a disponibilidade
da água estadual. É sua função o monitoramento de água superficial (vazões de rios), pluviometria
(chuvas) e água subterrânea (nível de lençol freático). Nas décadas de 70 a 90 do século passado
monitorou também a climatologia do estado (evaporação, temperatura do ar, pressão do ar e outros
parâmetros), juntamente com o IAC (Instituto Agronômico de Campinas). Hoje em dia, o IAC
(www.iac.gov.br) continua monitorando esses parâmetros para fins agrícolas, tendo ampliado sua
rede agrometeorológica no estado.
A Rede Hidrológica Básica do DAEE / CTH (www.daee.sp.gov.br), iniciada em 1886,e
dispondo atualmente de cerca de 800 postos hidrométricos em operação (chuvas, vazões de rios e
piezometria), busca sempre a manutenção de suas séries históricas básicas e também a ampliação de
seu monitoramento, gerando dados medidos que possam ser úteis à sociedade para fins de
planejamento e gestão hidrológica, de forma a permitir, ao final, a quantificação da oferta espacial e
temporal de água no estado.
As universidades paulistas apresentam um sem número de pesquisas em várias áreas
diferentes, participando também algumas delas dos comitês de bacia.
A Rede Hidrológica Básica Quantitativa do estado de São Paulo, operada pelo DAEE / CTH,
tendo estas demandas e situações em mente, tem procurado continuar e ampliar a integração com
esses vários parceiros, de forma a cobrir essas lacunas de dados. Algumas bacias de pequeno porte
já foram ou estão sendo implantadas, associadas ou não a universidades e entidades diversas,
tentando nelas medir o maior número possível de parâmetros de interesse hidrológico em uma
mesma bacia. A ANA (Agência Nacional de Águas) tem participado e acompanhado esse
desenvolvimento.
A bacia do ribeirão das Pedras é um exemplo deste tipo de situação no estado de São Paulo e
já está começando a produzir informações hidrológicas de referência na região onde se situa, o que
pode também levar ao desenvolvimento de uma metodologia de trabalho útil para outras regiões do
país.
A demanda de dados para gestão da bacia no CBH-BPG
A bacia do Ribeirão Pitangueiras, situada no município de Barretos (SP) apresenta uma
situação típica de gestão hidrológica: diversas demandas de água para abastecimento e irrigação,
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esgotando o limite de fornecimento natural de água, apresentando-se em consequência uma
dificuldade para definição dos limites de captação e outorga (Figura 1 ).

Figura 1 – A bacia do Rib. das Pitangueiras e a cidade de Barretos
(www.Googlemaps.com.br, 17jun2011)
A bacia do ribeirão das Pitangueiras apresenta uma área de drenagem aproximada de 230km2.
A apresentação da situação no CBH-BPG (Comitê da Bacia Hidrográfica do Pardo-Grande),
no estado de São Paulo, levou à aprovação de um projeto técnico de monitoramento, de forma a
permitir o conhecimento das vazões superficiais nela ocorrentes. Os projetos deste tipo utilizam
recursos do CBH a fundo perdido.
Foram implantados diversos pontos de monitoramento de chuva, piezometria e vazão, de
forma a conhecer as vazões superficiais em pontos-chave da bacia ( Figura 2 e Tabela 1 ).
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Figura 2 – Pontos de monitoramento na bacia do Pitangueiras em Barretos, SP ( postos flu em
triângulo vermelho, postos plu em círculo laranja e postos piezométricos em roxo )
Tabela 1 - Postos de monitoramento na bacia
BACIA

NOME

Á.D (Km2)

Córrego das
Pedras
Córrego das
Pedras
Córrego das
Pedras
Rib.
Pitangueiras
Córrego das
Pedras
Rib.
Pitangueiras
Rib.
Pitangueiras
Rib.
Pitangueiras
Corr. do
Capim /
Rib.
Pitangueiras
Rib.
Pitangueiras
Rib.
Pitangueiras

Faz. N. S.
Aparecida
Chácara do
Brejo
Chácara do
Brejo
Sítio Olhos
d’água
Faz. Sta Luzia
5B-027
Faz. Sto
Expedito 5B-018
Faz.Flórida

---

20º35’51”

48º39’34”

---

20º34’59”

48º39’20”

PLU
PIEZOM
PLU

---

20º34’39”

48º39’20”

PIEZO

---

20º37’32”

48º36’21”

PLU

12,0

20º34’33”

48º39’12”

FLU

19,2

20º37’20”

48º36’52”

FLU

52,7

20º36’57”

48º35’49”

FLU

Montante Capim

64,5

20º36’17”

48º34’09”

FLU

Foz Cór. do
Capim
Ponte da
Amizade
Captação de
Barretos
Frigorífico B.F.

33,6

20º36’26”

48º33’58”

FLU

98,6

20º36’13”

48º33’47”

FLU

117

20º35’12”

48º33’06”

FLU

119

20º35’11”

48º32’31”

FLU
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A situação que se apresenta é similar a diversas outras bacias no Brasil ( várias retiradas de
água ). Levou-se em consideração na determinação dos pontos alguns usuários significativos
(captação da cidade de Barretos, Frigorífico de grande porte, Fazenda com significativa irrigação de
laranja) e concentrações de usuários de mesmo tipo (pequenos irrigantes próximos entre si).
O levantamento e cadastramento de parte dos usuários no estado de São Paulo é feito pelo
DAEE. No caso da bacia do Pitangueiras, esse levantamento mostrou as posições e demandas de
cada usuário cadastrado, orientando a implantação dos postos hidrométricos em função dos
objetivos do trabalho.
No entanto, nota-se que as diversas sub-bacias que compõem a bacia do rib. das Pitangueiras
apresentam, todas elas, diversos usos de água. São normalmente pontos de captação de água
superficial ou subterrânea, bem como açudes de pequeno porte. Observe-se que é comum a
ocorrência de usuários não cadastrados (por diversos motivos), o que leva a grandes incertezas na
quantificação das demandas reais; isto dificulta, portanto, a quantificação das disponibilidades de
água.
Pensando nisto, optou-se pela instalação de pontos de monitoramento em sub-bacias próximas
sem ou quase sem influência antrópica, de forma a permitir o conhecimento das relações
hidrológicas locais e uso de seus dados como referência,. Encontrou-se uma outra bacia nas
proximidades que satisfaz essa condição, por apresentar climatologia, fisiografia e geologia
similares, que é a bacia do ribeirão das Pedras (Figura 3).

Figura 3 – As bacias do rib. das Pedras ( ao norte ) e início do Pitangueiras ( ao sul )
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Assim, a bacia do rib. das Pitangueiras será utilizada como bacia objeto de gestão pelo DAEE
e CBH-BPG, enquanto a bacia do rib. das Pedras será uma bacia representativa para fins
hidrológicos.
METODOLOGIA – A bacia do rib. das Pitangueiras apresenta postos fluviométricos e
pluviométricos tradicionais em rios de pequeno porte, considerando-se por isso, para este trabalho,
não haver necessidade de apresentação de suas características. No caso do rib. das Pedras, no
entanto, dada sua função, será feita a descrição de seus postos hidrométricos e situação.
Climatologia - as duas bacias, próximas entre si e contíguas, situam-se em região continental
e estão afastadas do mar cerca de 450 km, não havendo portanto diferenças climatológicas a serem
consideradas.
Fisiografia - as duas bacias apresentam topografia e formato de bacia similares, embora
obviamente não totalmente iguais. As declividades são também de mesma ordem de grandeza
(Tabela 1).
Tabela 1 – Características físicas das bacias
Pedras

Pitangiueiras

Parâmetro

Local: 5B-027

Local: 5B-018

A.D. ( km2 )

12,0

19,2

L ( km )

4,70

8,35

S ( m/m )

0,0143

0,0153

Geologia - as bacias encontram-se, geologicamente, situadas na região do Aquifero Baurú,
um aquifero poroso, livre, em arenito ( material sedimentar ) com características de boa produção
de água.
PIEZOMETRIA
Foram implantados dois poços piezométricos na bacia. O DAEE planejou sua rede
piezométrica no estado de forma a monitorar inicialmente as duas regiões de maior demanda e uso
de água subterrânea no estado. Uma delas é a região do Aquifero Baurú; a outra é a região do
Aquifero Guarani. As bacias do Pedras e Pitangueiras situam-se na região do Baurú.
A implantação dos postos definiu como critérios: profundidade aproximada para os poços
cerca de 40 m, situados à meia encosta e próximos a residências de observadores hidrométricos,
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mas afastados suficientemente de outros poços em produção. O nível estático da água subterrânea
em ambos é raso.
Um dos objetivos é ligar as informações obtidas de variação temporal de lençol freático com
as precipitações, permitindo a obtenção das relações entre chuva e água subterrânea ( recarga ). Da
mesma maneira,o conhecimento das relações entre água subterrânea e água superficial é importante:
ao cessarem as precipitações (final de abril, no estado de São Paulo), essa água do lençol freático
encaminha-se para o curso d’água, gerando as vazões mínimas de escoamento ( Q7,10, Q 95 e
outras estatísticas ). Ocorre que geólogos trabalham somente com as informações de piezometria e
hidrólogos com as de vazões superficiais. Dado ser a fonte dos dados a mesma água, a junção de
informações e sua conexão por profissionais de diferentes áreas de conhecimento pode levar a um
aperfeiçoamento de informações e melhor desenvolvimento de modelagens.
Assim, no caso da bacia do Pedras, houve condições para implantação de dois poços
piezométricos, situados um, junto ao vertedor, e outro, na porção central da bacia ( Figura 4 ).

Figura 4 – Poço piezométrico na bacia do Pedras
VERTEDOR
A determinação das vazões contínuas foi feita inicialmente com a implantação de um posto
fluviométrico tradicional, com as medições de vazão feitas por meio de molinete hidrométrico
mecânico. Posteriormente foi implantado um vertedor misto, com três objetivos:
a) perenizar a relação cota-vazão, dado que em regiões arenosas a tendência é que a curvachave tenha duração relativamente pequena, obrigando à execução de muitas medições de vazão de
forma contínua e permanente ( o que é, obviamente, contraproducente );
b) facilitar a determinação das vazões mínimas, de muito interesse no caso deste projeto, dado
que nessa faixa de vazões o molinete hidrométrico não tem sensibilidade para a medição de
velocidades e das vazões ( a área de drenagem do posto é de 12 km2 apenas );
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c) facilitar a determinação de vazões de cheias, pois as equipes de campo não conseguem
medir adequadamente as vazões devido à rapidez dos eventos de cheias e da distância entre sede e
posto.
Em relação à primeira característica ( perenização ), as curvas-chave determinadas mostram o
acerto do planejamento feito, pois enquanto o vertedor não existia, foram calibradas três curvachave no canal natural do rio, com os seguintes períodos :
a) maio de 2005 a setembro de 2005 ( 5 meses );
b) outubro de 2005 a novembro de 2006 ( 14 meses );
c) dezembro de 2006 a novembro de 2007 ( 12 meses ).
Após a construção do vertedor, a curva-chave está permanecendo a mesma de dezembro de
2007 até hoje ( 3 anos e meio ), ou seja, a duração da relação cota-vazão é muito maior que as
curvas de canal natural. A calibração da curva-chave está sendo feita com molinete, para posterior
comparação com as equações do vertedor composto existentes na bibliografia.
Foi instalado um registrador automático de níveis no vertedor. Há, também, um pluviógrafo na
porção central da bacia. As Figuras 5 e 6 mostram o vertedor composto.

Figura 5 – Vertedor composto na bacia do Pedras
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Figura 6 – Vertedor e escala limnimétrica na bacia do Pedras
RESULTADOS
Os registros de precipitações, níveis dos rios e níveis de lençol freático estão se desenvolvendo
adequadamente, permitindo a obtenção de uma boa base de dados hidrológicos nas bacias do Pedras
e Pitangueiras. A Figura 7 mostra a variação dos níveis de água subterrânea ( regime livre ) com as
precipitações.
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Figura 7 – Variação do lençol freático com as precipitações em Barretos (SP)
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As ordenadas à esquerda mostram as chuvas mensais em mm, e as ordenadas à direita mostram
a variação das cotas da superfície da água subterrânea.
Adotou-se provisoriamente a cota da boca do poço como 10,00m; assim, vê-se que o nível
d’água fica cerca de 3m abaixo dela.
A variação anual do nível neste piezômetro é de cerca de 1m.
Pode-se também ver claramente o tempo de resposta do nível da água subterrânea às
precipitações e à falta delas (em São Paulo, o período chuvoso, com maiores temperaturas, inicia-se
em outubro e termina em março).
CONCLUSÕES
A implantação da bacia representativa do Pedras e os pontos de monitoramento no Pitangueiras
estão iniciando o atendimento de uma demanda importante de informações hídrológicas para uso
em planejamento e gestão de recursos hídricos no estado. Espera-se com a divulgação destas
informações auxiliar outros órgãos e estados na atividade, bem como aperfeiçoar as metodologias
de hidrometria nesta área de conhecimento.
Os primeiros resultados mostram claramente que os objetivos iniciais foram atingidos e estão
se desenvolvendo de forma adequada. Já é possível obter informações sobre o comportamento do
nível da água subterrânea em função das precipitações, bem como os primeiros resultados da
interação entre água subterrânea e água superficial nas bacias, de forma a que seja possível diminuir
incertezas na determinação da contabilidade do ciclo hidrológico em várias bacias hidrográficas no
estado e no país.
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