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ATIVIDADE 1
Sob a ponto de vista cronológico, corno primeira

atividade, deve ser destacada a participaco do CEPAS
atraves do envio a area objeto de trabaiho, de pesquisador
corn 2 finalidade de ,v1ir os trabaihos previamentp
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CEPAS
R. L A 0 R I 0 F I N A L

GROUNDWATER COCHABAMBA VALLEY (BOLIVIA)

REFERENCE : 3-P-88--1059--04

INTR0DucA0

0 projeto acima referido, desenvolvido na Bacia
Intramontana de Cochabainba-Bolivia, teve a participaco dos
seguintes organismos: -

CORDECO-Corporación para el Desarollo de Cochabamba
UNIVERSIDADE- Universidade de So Paula
LJNIVERSIDAD-Universidad Nacional Autonorna de Mexico
UNIVERSITY- University of Waterloo.

Dentro de urn espIrito de divulgar especializaçoes, beni
como de foinentar intercârnbio entre pesquisadores e téenicos
de diferentes paises, o IDRC houve por bern agrupá-los
atraves de urn projeto Este projeto, de interesse prático e
de cunho social tern por finalidade pesquisar sobre as
condicoes de aproveitamento dos recursos hIdricos
subterrãneos de Cochabamba corn o Lu especIfico de
abastecimento püblico.

Considerando que os recursos hIdricos no devern ser
vistos exciusivamente como urna fonte mornentnea para o
abastecimento, mas sirn devem ser feitas consideracoes quanto
a polItica de exploraço (gest.o de aquiferos) e de proteço
(evitar a degradaco da qualidade por poluiço ou
contaminaco), este pro'jeto teve a participaço de elementos
dos main diversos perfis.

Coube a Universidade de So Paulo, através do CEPAS-
Centro de Pesquisas de Aguas Subterrneas, desenvolver
pesquisas relacionadas a aplicacâo de métodos geofisicos.

Dentro deste espIrito de colaboraco na area de
pesquisas geofIsicas, o CEPAS participou efetivamente de:
desenvolvjmento dos trabalhos de campo; orientaço no
planejamento de levantamentos geofIsicos; aquisiço de
equipamentos de campo; treinamento de pessoal era execuço de
levantarnentos geoelétricos e interpretaço de sondagens
elétricas verticais.

ATIVIDADES
Considerando os diferentes aspectos de participaco do

CEPAS no desenvolvimento destes trabaihos, as atividades
realizadas podem ser dividadas sob o aspecto cronológico bern
como temdtico.
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CEPAS
realizados Corn base neste levantarnento fazer uma projecc&o
de novos trabaihos a serein rea1izados,definindo as areas,
os métodos a serem aplicados, osequipamentos a serem
utilizados e a designacode urn técnico-para esta atividade.

Assim , no perIodo de 11 a 17 de dezembro de 1989, o
Prof.Dr. Nelson Ellert,realizou uina viagerni Cochabamba corn
o firn especifico de fazer uma ava1iaco dos dados geofIsicos
disponIveis em CORDECO. Alem deste levantarnento e uma
prelirninar interpretaçâo destes dados,forarn realizadas
visitas a várias entidades tais corno GEOBOL, Universidad
Mayor de San Martin, SEMAPA. Alem destas visitas foi feita.
urna de detaihe ao campo, para a definico das areas a serem
investigadas . Detaihes desta viagern esto arroladas no
relatdrio enviado em 22 de dezembro de 1989.

Dentro da programaço estabelecida quando desta viagem,
conjuntamente corn o pessoal técnico de CORDECO, estava
prevista a ida a Cochabamba de urn aluno de pos-graduaco da
IJSP, para a rea1izaco dos trabaihos de carnpo, a partir de
juiho de 1990.

Durante o ano de 1990, Eng.Victor Ricaldi sugeriu que
o aluno pos-graduando somente fosse para Cochabamba durante
o ano de 1991, quando grande parte dos levantarnentos , por
parte de CORDECO j estivessem prontos.

ATIVIDADE 2

Em setembro de 1990, o CEPAS organizou urn curso de
extenso uriiversitária, que teve o patrocmnio financeiro de
vIrias entidades estrangeiras, inclusive o IDRC, que alias,
participou de forma significativa. Atraves desta ajuda cerca
de 20 profissionais, inclusive os engenheiros Leonardo Anaya
Jaldin e Ramiro. Iporre Rejas de CORDECO participaram do
Curso de "Técnicas de campo de monitoramento de po1uico de
água subterrnea

Este curso teve por finaliddade apresentar uma série de
conceitos fundarnentais de processos de po1uico de água
subterrânea, bern como de processos e metodologia utilizadas
no campo para a identificacao e definico da extenso de
zonas comprometidas.

ATIVIDADE 3

Dentro do programado na ATIVIDADE 1, em 24 de abril de
1991, o Prof.Dr.Nelson Ellert, juntamente corn o aluno de
pos-graduaçao Carlos Sanches Rodas viajararn para Cochabamba
a firn de dar inIcio aos trahaihos de campo.

Para a rea1izaco dos trabaihos de campo, foram
transportados uma série de equipamentos bern como materiais a
serem utilizados . Foram construidos para este firn,
carreteis de celeron, eletrodos do aco inoxidavel, eletrodos
no polarizaveis, bern corno adquiridos cerca do l000m de
cabos flexiveis para os trabalhos de campo.



esta ocasio forain demarcadas no terreno as linhas a
C4$cobertas pelas sondagens elétricas verticais. Foram
escoihidos 3 leques aluvionares (abanicos), a saber, La
Llave, Tiquipaya e El Passo. Nestes, 7 perfis corn extenso
médiade3krn foram definidos e os pontos a investigaç&o (a
cada 50rn) forarn demarcados.

Parààrea1izaçodos trabálhos de campo, CORDECO
colócoüdispisióodo aluno dois técnicos auxiliares , bern

como urn velculo corn seu respectivo condutor

0 Próf.Dr.Nelson Ellert retorna ao Brasil em 03 de
maio, permanecendo em Cochabamba o aluno Carlos Sanches.

Relato destaatividade consta em relatório enviado em
08 de maio de1991.

ATIVIDADE 4

Em 21 de agôsto de 1991, Prof.Dr.Nelson Ellert retorna
a Cochabainba a fim de avaliar os trabaihos realizados bern
como transportar equipamentos adquiridos no Brasil para
serem utilizados em trabaihos de campo, estes solicitados
pelo Eng.Victor Ricaldi.

Avaliando-se os trabaihos realizados, verificou-se que
o aluno Carlos Sanches, no perlodo em que permaneceu em
Cochabamba, executou 240 sondagens elétricas verticals, corn
espaçamento AB/2 de 300m cada..

As curvas correspondentes as sondagens elétricas
verticals foram avaliadas quanto a sua qualidade e acuidade
de execuco. Foram feitas cópias de todos os dados gerados,
cópias estas que esto arquivadas nOS escritórios de
CORDECO.

Além dos 3 abanicos,.a pedido de CORDECO, sondagens
elétricas verticais foram também medidas em outros pontos
mais centrais da Bacia de Cochabamba.

As curvas de campo foram normalizadas e digitalizadas,
ficando CORDECO corn cópias destes dados digitalizados, para
a sua utilizaco na interpretaço empregando-se o programa
RBSISTP desenvolvido por UW/USP (Greenhouse, 3.).

Além destes dados gerados, foram igualmente deixados em
CORDECO dois carreteis de celeron (para 600m de cabo cada)
bern como urn conjunto de eletrodos polarizáveis (aco inox) e
outro de eletrodos n&o polarizáveis e 1000 metros de cabos
flexiveis.

Considerando o custo de urna sondagein elétrica vertical
(cerca de US$ 250,00) foi adquirido por CORDECO urn conversor
DC-DC de fabricaclo brasileira ( ao custo de US$ 3,000.00
12 sondagens elétricas verticais) e transportado para
Cochabamba nesta oportunidade.

Em 25 de agosto o Prof .Dr.Nelson Ellert retorna ao
Brasil, permanecendo Carios Sanches em Cochabamba, ate dia
08 de setembro.



CEPAS

ATIVIDADE 5

0 aluno Carlos Sanches, após o seu retorno ao Brasil,
em 01 de outubro de 1991, inicia a recalcular todas as
curvas meidadas no campo, normalizando-as e redigitalizando-
as para a sua posterior interpretaço.

De modo a no influenciar na interpretaco das curvas e
assim na definiço da geoestratigrafia elétrica , estas
foram interpretadas preliminarmente de forma individual, sern
considerar qualquer informaço geológica obtida quando da
perfuraco de poços profundos.

Esta interpretaçào prelirninar esta no momento sendo
lancada em secoes geoelétricas que sero corrigidas corn base
nos dados de pocos. Estes dados de poços, xero-copiados dos
arquivos de CORDECO constarn como a informaco mais
importante para fins de correlacionar os dados geoelétricos
corn dados hidrodinârnicos.

Este trabaiho de interpretaço dos dados, sua
correlaco corn dados hidrodinérnicos e a definico da posiço
de palec-canais, para fins de 1ocaço e construço de poços
so objeto da di.ssertaco de mestrado do referido alunc e
farâo parte deste relatório técnico final a ser apresentado
a CORDECO e IDRC.

Considerando o tempo necessário para a interpretaço
das 240 sondagens elétricas verticais está previsto que os
trabalhos para a elaboraco da dissertaco de mestrado
esteja terminado ate maio de 1992.

Sfio Paulo, 16 de janeiro de 1992
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Prof. Dr .Nelson Ellert
Responsavel pelo Pro5eto

cc. Victor Ricaldi CORDECO
Robert Farvolden U.W
Isrnael Herrera UNAM
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