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A investigação aqui apresentada, é um estudo em andamento (1990-1994) que
versa sobre o uso de isotópos ambientais (180, 2H, 13C, 14(;, 3He/4He, 36cI, UjTh) para investigar os
mecanismos dos sistemas mistos.entre aqüffero/água subterrânea e entre os diferentes aqufferos.
A área de estudo é um perfil W-E, entre Analândia e Presidente Epitácio, Estado de
São Paulo. O perfil pertence a bacia do Paraná, desde a área de afloramento até o centro da Bacia, a
calha do Rio Paraná.
A metodologia compreende o uso dos métodos hidrogeoqurmicos e de isotópos
ambientais, taAto das águas subterrâneas, como de testemunhos de calha de poços recém furados.
Os resuttados obtidos, durante os primeiros 2 anos são os seguintes:
1 - As águas $ubterrâneas dos sistemas aqüfferos Bauru, Serra Geral e Botucatu Pirambóia são de origem meteórica, inclusive em grandes profundidades.
2 - Os teores de 13c nas águas subterrâneas mostram uma evolução de isotópos
de C, com valores 13C entre - 5 %o e -21 %O.
3- Mesmo que os teores de C nos aqüfferos sejam muito baixos, pode-se concluir
que:
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a) No aqürtero Bauru o teor de 13C em carbonato da rocha varia entre O·%o e - 1

%o.
b) No basalto Serra Geral os teores em 13C do material carbonátlco rochoso
variam entre - 5 %o e - 13 %o.
c) No sistema aCl0rtero Botucatu-Plrambóla os teores de 13C são entre - 2 %o e - 5

%o.
4. Em consequêncla destes · fatos acima. os teores de 13C em carbonato das
rochas. será usado para o cálculo do Ao (14C) e dará uma idade 14C mais realista.
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