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ABSTRACT

Crovaawater of a great number at deep walls dug to exploit the Botucatu-Pictt-
•oia aquifer system in the Paraná Basin, Brazil, have high fluoride concentra-
tions., over 1 ppm, that turns groundvater useless for human supplyTjThate inoia
tt«f «re being found mainly in the State of São Paulo, Paraná ané Rio Grande
•o Sul.
Tfct eta of this paper is to try a definition of the origin of the fluoride
•••••lias, and to establish <• nap of these occurences, in order to allow a
«.nick forecast of problematic areas.
The origin of this fluoride is highly controverted. From all the known teorias ,
tae sost popular, is that fluoride is due to leaching of the Serra Geral Forma
tioo, basalts that cover the Botucatu and Pirambóia Formations. This theory it
beted on the_ lithologic factor and on the fact, that basalt waters contain also
eaomaleous F concentrations. :
Investigations being carried out at the Center for Groundwater Retearch (CEPAS
•< tbe Institute of Geosciences at USP, São Paulo, indicate a raiashionship
between fluoride concentration and groundwater age, dated with radiocarbon. The
• leer the water is, the -higher is the fluoride concentration. Beside chis, due
to the pattern of hydraulic potentials of confined aquifer», below the basalts,
flow» oaths are predominantly ascensive. Thus, the continental and marine siltic-
claycy and sandy paleozoic sediments, could represent an alternative fluoride
••urea. Alkaline magmati»m could also, localy and ocasionaly, be the source for
•••• anomalies.
These aspects, along with hydrochemical characteristic», such a», elevated pH
•ad alkalinity, high concentration in total dissolved solids, etc., can already
fee of great help to an optimum management of the groundwater resources, repre-
sented by the Botucatu Pirambóia aquifer systea.

RESUMO

f • «m grande número d* poços que captam ••águas do sistema aqüífero Botucatu-
riramboia na Bacia do Paraná (Estados de são Paulo, do Paraná • Rio Grande de
$wl) tam «ido detetados teores de fluoreto acima do limita da potebilidade (ac;
•a da 1,0 ppm), o que tam comprometido a utilitação dessas águas para abasteci
•••to público.
0 trtinci trabalho vita definir as causas da* anosaliat da fluotaro na* águas
4o aiatema sqUífaro Botucatu-Picambóia, a estabelecer um sonaamento destas ocor̂
rite ias, pars permitir uma identificação previa das ár-«as com problemas. __ ~
A triga* desse fluoreto • muito controvertida. A hioõtese mais avançada é de
a ale provem da lixiviaçío dot batalcot da Formação Serra Cerel, que cobres M§
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Formações l o t u c i u e Pirambóia» Ela está baseada no fator litológico « na exis-
tência de anomalias semelhantes nas águas oriundas dos basaltos.
As pesquisa» es andamento do Centro de Pesquisas de Águas Subterrânea» (CEPAS
C J Instituto Qc óeociências da USP em São Paulo, indicam, ^orên, uma relação en
cre o teor de fluoreto e a idade das águas, jatadas pelo método de carbono-t4
Quanto mii» antiga « a águ*. mais alta í a concentração de fluoreto.
Alê» disso, o jogo dos potenciais hidráulicos dos aqUíferos confinados na Bacia
ao Paraná, sotopostos i m basaltos, faz con que os fluxos seja* predominantemeri
t« ascendentes, besta torni, os sedimentos continentais e marinhos si 1 to-argi lo_
sos calcários e i i c n í i u o » pateozóicos representam uma fonte alternativa de í i w
reto.
u ma^&atismo alcalino poderá, local e ocasionalmente, ser responsável por algi;
ma» anomalias.
Estes aspectos, junto com as características hidroquímicas tais como pH alcaii
D O , alta concentrarão em sólidos totais dissolvidos, alcalinidade elevada, ítt ,
podes, desde ja, auxiliar no planejamento do aproveitamento das águas do iistt-
ma aqUííero Botucatu-Pirambóia.
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INTRODUÇÃO

Em U D grande numere de poços tubulares profundos que captam as águas do sistema
aqüífero boiucatu-Pirambóia, principalmente nos Estados de Sao Paulo, do Parana
r kij Crande ao Sul, nas zonas que correspondem ao centro da bacia do Parana
tec »ido detetados teores üc fluoreto acima do limite de poc ab i 11 nade idcitr.<i _•
i ppt;. Lssa anomalia lem comprometido a utilização dessas águas para abaste-
ii&ento público, pondo et risco altos investimentos sob forma de poços proíunuos.

Acontece, que devido ao alto teor de F . os poços correm o risco de serem U c r «
ao», apesar da vazão suficiente para o abastecimento planejado, partindo-se p«
ra a construção, muito mais cara, de estações de tratamento de água superficial ,
desacreditando-*e a "lobby" defensora do abastecimento de água com água subter
rãt ca.

A origem deste tiuoreto, presente tanto no aqUífero sobreposto ao &otucatu-i'irar
bóia, o aqUífero Serra Geral, quanto no sistema socoposto Passa Dois/Tubarao ,
e muito controvertida, sendo aventada uma série de hipóteses, que serão discu-
tida» neste trabalno.

A» pesquisas em andamento no CEPAS-1C-DSP, que contam com a valiosa colaboração
do» órgãos estaduais SABESP ( S P ) , S A N E P A R (PR) e CORSAS (RS) indicam, porém ,
uma relação entre o teor de fluoreto e a idade das águas, datadas pelo método
do carbono-lt. Quanto sais antiga a água, i.e. a idade de recarga, mais alto .'
o teor de fluoreto, que aumenta na direção de confinaoento do aqUífero, o qut
corresponde ao centro da Bacia do Paraná.

OBJETIVOS

Os objetivos do presente trabalho, que representa uma investigação am andamento,
são, principalmente, os seguintes:

• A definição das causas das anomalias de fluoreto no sistema aqUífero Botuca-
tu-Pírambõia;

- 0 estabelecimento, depois de cadastrar todas as anomalias, de um loneamentc
dessas ocorrências, para permitir uma identificação prévia das áreas com pro
blcaa»;

• A forsulação de uma hipótese aceitável referente ã origem deste fluoreto, U
vando «a consideração os principais aqUíferos confinados da Bacia do Paraná T

- A ênfase de um estudo hidroquímico e isotópíco para o entendimento do aecanis
•o d* acúmulo de fluoreco. ~
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CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS E HIDROGEOLOCICAS DA AREA

De ponto da vista geológico o sistema aqüífero Botucatu-Pirambóia ê constituído
pelas Formações Pirambõia - lamitos e arenitos finos a médios, mal selecionados ,
silto-argilosos, de origem eólica. Este pacote sedimentar constitui a base do
Crupo São Bento. No Rio Grande do Sul a Formação Pirambôia é equivalente ã For-
mação Rosário do Sul. As Formações Pirambõia-Botucatu são intercalada» entre a»
camadas permianas do Crupo Passa Dois e os derrames basílticos da Formação Ser
ra Geral, a qual se situa no topo do Grupo São tento.

0 aqüífero Botucatu é um aqüífero confinado na maior parte de sua extensão, sen
do livre apenas nas bordas da bacia. Sua espessura aumenta no sentido do centre
da bacia, formando duas sub-bacias onde estão concentrados os maiores pícotr-
de sedimentos:

- no norte, entre os Estados de São Paulo e Nato Grosso do Sul, cot espessura?
de cerca 500»;

- no sul, entre o Estado do Rio Grande do Sul e o Uruguai com valores da vjraeti.
de 1 . 0 0 0 B .

A superfície potèncíométrica da água apresenta características de ar te»iamsmo
na porção central da bacia, onde os níveis d'agua são da ordem de 400a no norte.
podendo acingir 1.000o no sul iREBOUÇAS, 1979). As direções de I luxo das água*
subterrâneas convergem das bordas da bacia para o seu eixo central, por onde pa?
•a a resultante geral do fluxo de direção sudoeste (CILBOA et ai., 1976). ~

Para o Estado de Sao Paulo a única região onde a disponibilidade de dados perm
tiu estudos mais detalhados, SILVA (1983) cita os seguintes valores para os t>a
rimetros hidráulicos do Botucatu: a capacidade específica varia entre I e 2 3m 3 7

h/m, sendo entre 10 e 15m3/h/m os valores mais representativos; a transmissiv^
dade varia entre 4,7 x IO"* e 1,5 x 10~ 2m 2/s, a maioria dos valores sendo lü"3m-
s, en»"4nto a permeabilidade varia entre 2,4 x 10"b e 4,5 x 10"5m/s; o o e t . -
ciente de armazenamento tem valore»- entre 4 x 10 e 2 x 10""*.

Esta configuração hidrogeológica condiciona nesta área aumentos da temperac i:a
de 22° a 70°C, do pH (de 5,40 a 9,30) c dos sólidos totais dissolvidos (de 3. a
650 mg/l) destas águas no sentido sudoeste, das bordas da bacia para aparte nai>
confinada do aqllífero. Nas zonas de afloramento as águas sao atuais, bicart>ona-
tadas magnesianas ou calco-magnesianas, com uma evolução gradativa para bicarbç_
natadas sódicas e clorosulfatadas sódicas, nas regiões onde o aqüífero é conti"
nado, podendo atingir idades superiores a 30.000 anos.

0» resultados isotópicos e hidroquímicos obtidos por SILVA (1983), KIMMELMANN
"et ai. (1986,1989a, 1989b) indicam que as águas subterrâneas são originárias
principalmente da infiltração nas sonsa de afloramento do aqüífero e que sua
evolução química é determinada pelo grau de confinamento, pelas direções do flu
so e pelo tempo de residincia da água. ~

Devido à excelente qualidade da água e ãs alcas v*tõ*t, cresce o número de po-
ços perfurados neste sistema aqUífero, aumentando assim as informações referen
tes aos parâmetros hidráulicos e hidrogeoquímicos das águas subterrâneas da Ba
cia do Paraná.

CONSIDERAÇÕES CERAIS REFERENTES AO FLUORETO

Meste^capítulo terão apresentadas brevemente considerações sobre a geoqutmica
do flúor, a legislação e origem do fluoreto.

A Ceoquímica d£ Flúor, 0 flúor é o elemento mais leve do grupo dos halogênio»,
7 mais eletronegativo e quimicamente reativo entre os elementos conhecidos, e é
•onovslcntc. Suas reações sio estiveis cem um grande número de elementos.

Ma litosfera é o 149 elemento mais abundante, participando da composição de to
das os tipos de rochas. Ele atinge as maiores concentrações (3Z) em rochas maj
máticas ricas em sílica e ílcalit. Em rochas sedimentares a concentração do
flúor depende muito da presença de minerais micáceos c fosfateis.
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»'a hidrosfcra o flúor está presente principalmente na foraa iônica, F .fluente.

Os teores de Ca* e Na* são os principais fatores que controlam as concentra
ções de fluoreto em águas naturais, sendo que a presença do Caz* inibe, ao pas*
so que a presença de Na* facilita uma maior concentração de fluoreto. Os prmcT
pais processos pelos quais a água adquire o teor de flúor são:

- A dissolução/precipitação de fluoreto CaFj eu apatita Ca^ (PO^)^ (F, OH) o*
- através de troca de ânions em sedimentos argilosos ou ricos cm matéria orgâ-
nica (LAHERMO, 1987).

Aspectos Legislativos e_ Econômicos. A Portaria 5b do Ministério da Saúde es t abe,
lace limites de concentração de fluoreto nas águas subterrâneas de acordo com *
variação da média de temperatura máxima do ar no local - de 0,6 a 1,7 mg/l para
temperaturas variando entre 32,5 c 10°C.

Assim, como a talta de fluoreto nas águas destinadas ao consumo humano levam a
doenças, fazendo necessários gastos altos para evitá-las, a fluoretação da água
em excesso, pode causar ã população infantil graves problemas de fluorose denta
ria.

Ea geral, tanto as águas superficiais qnanto as subterrâneas, usadas para abas
tecimento, não contem fluoreto, sendo necessário o acréscimo de em média 0,55
mg/l de H*, para tornar a água potável. Este fluoreto é em geral importado, av
aentando assim a conta de água do consumidor. Quando encontrado em excesso, os
poços_onde o fluoreto encontra-se en excesso são infelismente lacrados. Existem
exceções, como em Presidente Prudente, SP, onde a água subterrânea com 12 mg/l
de F" está sendo misturada com água superficial, c essa mistujra, mais barata
abastece a cidade.

Hipóteses Ligadas ã Origem do Fluore to. Tendo em vista de que«o problema das ano
maltas de fluoreto~é essencialmente econõaico, existem vários'.estudos relativo?
ã origem deste nas águas do sistema aqüífero Botucatu-Pi raaboi,a.

Os estudos »e iniciaram com investigações do IPT e DAEE (PERRQNl et ai., 1995)
sobre gênese das aineralizações de flúor próximos ã área de estudo, as ocorrên-
cias de flúor no domínio do afloramento da* rochas pré-cambrianas que circundaa
a iacia do Paraná a leste. São reconhecidas na área duas épocas distinta* de mi
ttt.ralisação de flúor, uaa proterozõica e outra mesozóica.

Devido ao escopo do presente estudo, apresenta maior interesse a última fa*c de
mineralização associada â reativação Wealdeniana.

Os efeito* dos diversos eventos tectônicos desta reativação deram oiigcm a COD
ceatrações de flúor já conhecidas, nas seguinte* condições:

a.) rochas originadas de intrusões de magmas basálticos e alcalinos por veses
ricos em flúor;

b.) depósitos hidrotermais por soluções ricas ea flúor d* origem residual do
magma ou por reaobilização do flúor disseminado nas rochas percolada*.

Através destes processos teriam sido formadas diversas mineralixagões
das na área de domínio das rochas pré-caabríanai nos Estados de Sao Pi

conheci-
pré-caabríanai nos Estados de São Paulo, do

Paraaá * Santa Catarina.

Partindo dessas conclusões, heis as hipóteses sobre a origem do fluoreto apre-
sentados aos trabalhos do IPT (PERRONI et ai., 198S):

- As diversas fases de magmatisao, associadas â reativação Wealdeniana teriam
propiciado a ação de fontes de flúor, através de perfurações tectônicas e cir_
culação de fluidos que teriam remobilitado o flúor contido nos sedimentos pi
lcoxoico*. Durante o fluxo ascendente deste* fluidos, através d* fraturas, oi
sedimentos aesotóicos c os próprios basalcos teria* sofrido minerelitações que
poderiam »er considerados filoncana* apitermal*;

• labora se repute como font'e original de flúor es sedimentos paleocóicos, «aja
am concentrações ou disseminados nos sedimento* pré-existentes, padeciam tam
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•êm ter existido, principalmente junto ã depressão periférica, fluidos
malmente ricos em flúor, derivados, por exemplo, d* aagmetismo alcalino.

FRACA (1989) tem uma série de teorias, aplicadas principalmente ao Estado do Pa
raná, tejeitando a origem do fl-ioreto como subproduto da lixiviação dos basal-
tos e aeeitando uma origem sedimtr>t»r deste.

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Tendo em vista as opiniões divididas referentes à origem do fluoreto e a certa
«rgêmeia de esclarecimentos desta, os autores deste trabalho estão empenhados nu
ma pesquisa em andamento (1989-1992) utilizando além dos métodos hidroquímicos,
também modernos métodos isotôpicos c de datação de águas subterrâneas.

Estas técnicas sao aplicadas es poços com teores anômalos de F seja em funcio-
namento, seja recém perfurados.

A_proposta apresentada é de um estudo integrado de ocorrências de anomalias de
F na inceira Bacia do Paraná nos principais aqüíferos, o que levará a um maior
intercâmbio dos dados, resultados e equipes atuantes.
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