
 

                                                                    

 



 

                                                                    

	

HidroGeoDia|Brasil	

O	 projeto	 SACRE1,	 com	 apoio	 da	
Associação	 Brasileira	 de	 Águas	
Subterrâneas	 (ABAS)	 e	 da	 Associação	
Internacional	 de	 Hidrogeólogos	 (IAH)	
Brasil,	apresenta	o	HidroGeoDia|Brasil.	
Esse	 evento,	 que	 já	 ocorre	 em	 países	
como	 Espanha,	 Canadá,	 Chile	 e	
Nicarágua,	 consiste	 em	 uma	 visita	
técnica	 guiada	 por	 pesquisadores	 da	
Universidade	 de	 São	 Paulo	 (USP)	 a	
pontos	 de	 interesse	 em	 recursos	
hídricos	 e	 hidrogeologia.	 Dirigido	 ao	
público	 em	 geral,	 o	 HidroGeoDia	 faz	
parte	 das	 comemorações	 do	 Dia	
Mundial	da	Água	(22	de	março)	e,	nesta	
primeira	edição	brasileira,	ocorrerá	em	
Bauru	(SP)	no	dia	18	de	março	de	2023	
(sábado).	

Este	 evento	 será	 uma	 excelente	
oportunidade	para	refletirmos	sobre	os	
desafios	 do	 abastecimento	 público,	
sobretudo	 no	 enfrentamento	 dos	
problemas	 advindos	 das	 mudanças	
climáticas	globais.	

Nessa	 atividade	 de	 um	 dia,	 iremos	
visitar	as	fontes	de	água	da	cidade,	que	
incluem	poços	tubulares	profundos,	e	a	
captação	 do	 rio	 Batalha,	 a	 Estação	 de	
Tratamento	de	Água	(ETA).		

 
1 O	SACRE	[Soluções	Integradas	de	Água	para	Cidades	
Resilientes]	é	um	dos	maiores	projetos	de	pesquisa	
em	 águas	 subterrâneas	 do	 Estado	 de	 São	 Paulo,	
contando	 com	 financiamento	 da	 FAPESP	 (Processo	
2020/1543-4-0)	 e	 CNPq	 e	 participação	 de	

E	quais	são	as	fontes	de	água	
em	Bauru?	
O	sistema	de	abastecimento	de	água	em	
Bauru	é	composto	de	uma	captação	de	
água	 bruta	 no	 rio	 Batalha,	 cujo	
tratamento	ocorre	na	ETA	Bauru,	e	de	
outros	41	poços	profundos	que	captam	
água	 subterrânea	 do	 Sistema	Aquífero	
Guarani	 (SAG).	 O	 Departamento	 de	
Água	 e	 Esgoto	 (DAE)	 é	 o	 responsável	
pelo	 fornecimento	 de	 água	 e	 coleta	 e	
tratamento	de	esgoto	em	Bauru.	Ainda	
há	 mais	 de	 500	 poços	 privados	 que	
captam	água	do	Sistema	Aquífero	Bauru	
(SAB).		

Mas	o	que	são	esses	aquíferos?	

A	água	proveniente	da	chuva	infiltra-se	
na	superfície	até	chegar	nos	aquíferos,	
que	formam	reservatórios,	onde	a	água	
subterrânea	 flui	 e	 armazena-se	 nos	
poros	 formados	 entre	 os	 grãos	 das	
rochas	(SAG	e	SAB)	(Figura	1).	

	
	

Figura	1.	Modelo	esquemático	de	um	aquífero	e	
a	descarga	das	águas	subterrâneas	em	um	rio.	

(Arte	Isabela	Hirata)		

universidades	 brasileiras	 (USP,	 Unicamp,	 Unesp,	
Unifesp),	 canadense	 (Waterloo)	 e	 japonesa	
(Hiroshima),	e	instituições	do	governo	do	Estado	de	
São	Paulo	(IPA,	IPT,	Cetesb,	SIMAL). 



 

                                                                

Para	se	explotar	o	SAG	por	meio	de	um	
poço,	 é	 preciso	 que	 a	 perfuração	
atravesse	 o	 SAB	 primeiro,	 que	 possui	
espessuras	 máximas	 de	 200	 m	 nas	

regiões	 topográficas	 mais	 elevadas	 de	
Bauru.	 Já	 o	 SAG	 na	 região	 pode	
apresentar	espessuras	entre	80	e	250	m	
(Figura	2).	

	

Figura	2.	Modelo	esquemático	hidrogeológico.		
	
	

Esses	 aquíferos	 não	 estão	 presentes	
apenas	em	Bauru.	O	SAG,	por	exemplo,	
ocupa	uma	área	de	1,2	milhões	de	km²,	
estendendo-se	 pelo	 Brasil	 (70%),	
Paraguai	 (5%),	 Uruguai	 (5%)	 e	
Argentina	(20%).	Já	o	SAB	é	o	aquífero	
mais	explorado	no	Estado	de	São	Paulo,	
ocorrendo	 em	 cerca	 de	 40%	 do	
território	paulista.	

	

	

Como	a	água	chega	até	as	nossas	
casas?	

Segundo	 o	 DAE,	 cerca	 de	 35%	 da	
população	 é	 atendida	 pela	 água	
superficial	 captada	 (vazão	 de	 13,2	
Mm3/ano)	e	tratada	do	Rio	Batalha.	Até	
chegar	às	 torneiras	dos	consumidores,	
essa	 água	 passa	 por	 várias	 etapas	
(Figura	3).		

Após	a	captação	e	adução,	a	água	bruta	
vai	 para	 a	 Estação	 de	 Tratamento	 de	
Água	 (ETA),	 onde,	 por	meio	 de	 vários	



 

                                                                

processos	 químicos	 e	 físicos,	 torna-se	
potável	 e	 está	 pronta	 para	 ser	
distribuída	 à	 população.	 Na	 ETA,	
também	 há	 o	 laboratório	 de	 análises	
químicas	que	realiza	análises	rotineiras	

da	 potabilidade	 da	 água	 tratada	 de	
forma	 a	 garantir	 permanentemente	 a	
qualidade	 da	 água	 distribuída	 para	 a	
população.		

	

	
Figura	3.	Sistema	de	captação	e	tratamento	de	água.	Fonte:	DAE-Bauru	

Os	41	poços	 tubulares	 extraem	outros	
33,0	 Mm3/ano	 de	 água	 do	 Sistema	
Aquífero	 Guarani	 (SAG)	 e	 abastecem	
cerca	 de	 65%	 da	 população.	 Por	 sua	
excelente	qualidade,	as	águas	extraídas	

do	SAG	não	vão	para	a	ETA,	recebendo	
como	 tratamento	 apenas	 o	 cloro	
(bactericida)	 e	 o	 flúor,	 que	 são	
exigências	 da	 Portaria	 GM/MS	 Nº	
888/2021.	 	



 

                                                                    

Roteiro	da	visita	técnica	-	HidroGeoDia|Brasil	2023	

	
Figura	4.	Pontos	que	serão	visitados	em	Bauru	e	arredores.	

	
1ª	Parada	
Lagoa	de	Captação-	Rio	Batalha	

	
2ª	Parada	
Estação	de	Tratamento	de	Água	–	ETA	

	
	
	
	

3ª	Parada	
Poço	de	produção	do	DAE	(SAG)	

	
4ª	Parada	
Jardim	Botânico	e	poço	de	produção	no	
SAB	



 

                                                                    

Equipe		
Alexandra	Suhogusoff	

Claudia	Varnier	

Daniela	Barbati	

Eduardo	Ikehara	

Fernanda	Barreto	

Fernando	Schuh	

Leonardo	Capeleto	

Ricardo	Hirata	

	

Mais	informações	
sacre.hidrogeodia@gmail.com	

	

Parceiros	

																						 	

																															 	


