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RESUMO

As ãguas subterrãneas da regi ão metropol i tana de
São Paulo vem sendo expìoradas atravõs de numerosos poços tubu-
lares (cerca de 3.200 foram cadastrados em 1974) para abasteci-
mento de indústrias,condomínios, clubes esportivos,hospitais e
hotéis. Numa ãrea de estudo de 150 km2 situada a Nordeste do Mu
nicípio, analjsamos uma centena de poços localizados em duas zo
nas'uma de ocupação essencialmente residencial e outra essenci-
almente industrial.

tm rel ação ä geoì ogi a i denti fi camos doi s aqüÍfe-
ros' o aqllífero cristalino correspondente ao embasamento précam
bri ano al terado e fraturado, e o aqüífero sedimentar correspon_
dente aos sedj mentos argi ì o-arenosos tenci ãrj os da baci a sedi
mentar de São Paul o.

Quanto a expì oraçã0, nos poços que expl oram o a-
qtlífero sedìmentar, a maior freqüência de vazões é entre l0 e
20 ,3/n' com rebajxamentos de 20 a 30 m, enquanto nos poços que
expì oram o aqllíf ero cri stal i no as vazões mai s f reqüentes se s i
tuam entre 3 e s m3/h, com rebaixamentæ de 60 a g0 m.

As aná'ì ises químìcas realjzadas permitiram dis
tì ngui r ni t j damente as ãguas do aqüíf ero sed'imentar e do aqüífe
ro cristaljno.A água extraída dos sedimentos apresenta um teor
de sõl'i dos totais dissolvidos muito baixo (3 a 4s ng/1) enquan-
to a ãgua do cristal'i no é mais mjneraljzada (g0 a 500 mg/l). A

mi neral i zação das ãguas do cri stal i no é atri buída ã al teração
dos si I i catos,consti tu.i ntes das rochas do embasamento,sobretu
do,no que se refere aos teores de sõdi o,cã1 ci o, magnési o e

carbonato.
bi -

tm geral, as ãguas subterrãneas apresentam uma
qualìdade quím'ica satisfatõria para o consumo humano.Apenas al-
guns casos de pol u'i ção por bãr'i o, chumbo e cromo f oram ev j denc j
dos em amostras col etadas na zona i ndustri al .

Levando em conta as característ'i cas hjdrogeorõgf
cas dos aqtlíferos e a f orma de ocupação do sol o,def .i ninlos no se
tor estudado zonas de di ferentes graus de vul nerabi l.í dade ã po-
'l uiçã0.



RESUMT

Les eaux soutenrai nes de I a régi on métropol i tai ne

de São Paul o sont expì oj tées par de nombreux forages ( pres de

3200 ont été recensés en 197 4 ) pour I 'approv'i sì onnement en eau

d' jndustrìes, d'immeubles, de clubs sportifs,d'hop'i taux et d'
hotels.Dans une zone de .l50 kn? s'i tuée au Nord Est de la ville,
nous avons étudi é une centai ne de forages réparti s dans deux

secteurs,l' un essentiel lement rãsjdentìeì,ì'autre essentiellement

i ndustri el .

Il ex'i ste deux aquifères liós ã la géoìogie, l'a
quìfðre cristalljn correspondant au socle précambrien altéré et
fractu16,et I 'aqui fère sédjmentai re correspondant aux sédiments
argilo-sableux tertiaires du bassin sédìmentaire de São Paulo.

Les f orages qui exp'loi tent l'aqui f ère sédimentai
re présentent le p'l us fréquemment des dõbits de l0 ã ZO r3/h uu..'
des rabattements de ?0 à ¡O m alors que les dõbjts les plus fré
quents des forages qui expl oi tent I 'aqui fère cri stal I i n sont de

3 a S m3/r¡ avec des rabattements de 60 ã gO m.

Les anaìyses chimiques effectuães ont permis de

différencier nettement les eaux de l'aqu'i fère s6djmenta jre et de

ì'aquifêre cristallin. L'eau provenant des sédiments conti ent
très peu d'óléments minéraux djssous (3 a 45 mg/1 ) aìors que l'
eau du cristallin est plus min6ralisée (80 ã SO0 mg/'l ).Nous avons

considéré l'alteration des silìcates du socle comme le princìpal
responsable des concentrat'i ons en sodi um,cal c'i um,magnésì um

bi carbonate de I ' eau provenant de I 'aquì fère cri stal I i n.

et

En gén6ra1 les eaux souterrajnes prãsentent une

quaììté chjmìque satisfaisante en relatìon aux critères de pota

bilit6.Quelques cas de polìution en barium,pìomb et chrome ont
été décel és dans des échant'i 'l I ons prõ'levés dans I a zone 'i ndustri
elle.

A partìr des caractõr'i stiques h¡rdrogéolog'iques des

aquì fères et de I a forme d'occupati on du so1 , nous avons défi ni

dans le secteur étuOié des zones de djffórent dégré de vulnérabi
litó ã la poì'l ution.



ABSTRACT

Ground rÍater of the metropolitan São Paulo regìon
i s bei ng expl oi ted by numerous deep weel s (about 3,200 were i nven-
tori ed in 1974) to supply i ndustni es, apartaments,sport clubs,hos
pi tal s and hotel s, In a 150 km2 area to the Northeast of the São

Paulo munìcìpality, one hundred wells, situated in two sectors,
one residential and the other i ndustri al , we re anaìyzed.

t4ith respect to the geol ogy, there exi st two a-
quifers, a crystalìine one correspondjng to the lveathered and

fractured precambrian basement, and a sedimentary one correspond
i ng to sand/cl ay terti ary sediments of the São Paul o sedì mentary
bas i n.

In wells exploitìng the sedimentary aquifer the
most frequent yields are between l0 and 20 m3/h with drawdowns

from 20 to 30 m,whereas in wel ls expìoiting the crystalìine a-
qui fer yi elds range between 3 and 5 m3/h wi th drawdowns between

60 and 80 m.

A chemicaì analysìs clearly distìnguishes water
from the sedìmentary aquifer and water from the crysta ìì ine a-
qui fer. l,¡ater extracted from the sediments has a very Iow concen-
tration of dissolved solids (3 to 45 mg/1), whereas water from
the crysta ll i ne basement has a hì gher concentrati on (80 to 500

mS/1). Mìneralization of water from Ihe cnystalline aquifer v,as

attrj b uted to the weather'i ng of the si I i cate mi nera 1s, particu-
ì arìy wì th respect to the sodium, calcìum, magnes ium and bì carbo-
nate concentratì ons.

Generally, ground water is of good quality for
human consumption. Some cases of pollution by barium, cromium
and I ead were discovered in the i ndustri al sector.

l¡/i th respect to hydrogeological and social-econo-
mical factors, zones of different degree of vulnerability to
pol ì uti on were defi ned in the studied area.
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INTRODUçAO

A Região da Grande São Paulo com 12.588.439 habi
tantes (censo IBGE,l930),constitue a maior concentração huma-
na do País. 0 desenvolvimento demogrãfi co e econômi co acelera-
do trouxe, como conseqllêncj a, al ãm de todos os problemas so-
ci ai s , econõmi cos e pol íti cos , uma demanda crescente de ãgua pa

ra consumo domést'i co e i ndustrial .

A sol ução adotada para o abastecimento púbì i co é

o uso das ãguas superficiais (armazenamento através de repre
sas e tratamento ). tntretanto, cada vez mai s , os consumi dores ex
pì oram as ãguas subterrâneas que ocorrem em suas propri edades ,

atravõs de poços rasos ou profundos, seja porque a rede púbì.ica
não os atì nge, seja porque essa soì ução é jul gada mai s barata
em relação ao custo de ãgua aduzida. vale observar que a bacia
sedimentar de são Paulo de i dade cenozõi ca, onde se I ocal i zam

as mai ores potencì aì r dades, corresponde a apenas 1 s% da ãrea ,
no restante ocorrem rochas cristaJinas de idade pré- cambriana
(ris.l).

As águas subterrãneas apresentam, geralmente, ca-
racteristj cas quími cas que atendem as normas de potabi I j dade,
dispensando o tratamento convencional exigìdo pelas ãguas de su
perfície.0 complexo unbano-industrial de São Paulo constituê
em s'i uma f onte potenc j al 'importante de poì uì ção das ãguas sub-
terrâneas ocorrentes na reg'iã0, destacando-se fossas sépticas,
vazamentos de rede coletora de esgotos domésticos e industrìais,
percolações provenientes de depõsi tos de produtos i ndustria'is ,
aterros sanì tári os r c€nì'i téri os, i nf i I trações de ãguas de despe-
jo de indústrias.

0 objeti vo

tuação atuaì
cípi o de São

cas químicas

nalisar a si
neas no Muni

característi

do presente estudo é, por um lado, a-
do aprove'i tamento das ãguas subterrâ
Paulo e, por outro lado, determ'i nar as

das ãguas , s uas re I ações com o Mei o
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Ambi ente, 'i ncl us'i ve com a geoì ogì a. Embora as ãguas subterrâ
neas da regì ão nunca venham a ter um papel predomi nante para o

abastecimento deste complexo urbano-i ndustri a'l , consti tuem con-
tudo uma fonte complementar não desprezive'l , cuja qua'l idade na-
tural deve ser preservada.

2. L0CALTZAçÃ0 DA AREA DE tSTUD0

A "Grande
gi ões admi nj s tratj vas do

tre as coordenadas 45440

de a 3,2% da s uperf íc'ie
seus habitantes (Fì9.2)

São Paulo" (8.050 kr2), uma das ll re-
Estado, localiza-se apnoxjmadamente en-

'l^/ - 479.l0'l^J e 23QS - 24Q.l0'S. Correspon

:. 
Estado, e compreende mais de 50% dos

0 Munì cípi o de 5ão Paul o (l .50S kmz ¡ õ um dos 3t
Munj cípi os que consti tuem a Regi ã0. Des tes , apenas I 4 apresen
tam relatjvo grau de isolamento da capitaì, enquanto que os 23
restantes se mostram praticamente fundjdos numa ún'i ca e densa
mancha de urban'i zaçã0, consti tui ndo a maj s importante concentra
ção urbana do conti nente sul ameri cano.

Des tacamos os I i mj tes muni cì pa i s , poi s os es tudos
relativos ã ocorrãnc'i a das ãguas subterrâneas e sua exploração,
referem-se, seja ã Regìão da Grande São paulo, sêja ao Municí-
pio.

A ãrea de estudo, de cenca de 150 kr2, no centro
do Municípìo de são Paulo (Fig.2), compreende duas faixas (zonas
I e II, Fig.3), cujas característ'i cas de ocupação são bem dis-
ti ntas. A f a j xa I se estende da Aveni da Paul'i sta até o Morumb'i ,

entre as Aveni das Rebouças e Nove de Jul ho aprox'i madamente, cuja
ocupação predomì nante é resi denc j al e de servì ços. A f a'ixa I I
situa-se na região dê Jaguaré-Lapa, com ocupação predominantemen
te industrial.
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3. MITODOLOGIA GERAL

As perfurações efetuadas afim de explorar as ã-
guas subterrãneas constituem preciosas fontes de informações so

b re as característi cas dos aqtlíferos e perm'i tem obter amostras
de água para determi nações da sua compos'i ção quím'i ca. Portanto,
a primei ra fase de nosso trabal ho foi a I ocaì i zação dos pri ncj
pais poços profundos perfurados na regiã0.

Cada um dos poços constantes do anero foi obieto
de uma v'isita, e quando havia condìção (autori zação do proprie'
tãrio e possibil'idade técnica) uma amostra da ãgua do poço foi
col etada através do equi pamento de expl oração 'i nstal ado.

Anãl i ses quími cas dos e I ementos mai ores e meno-

res da ãgua foram real i zadas sobre as amostras coletadas.
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ELEMENTOS FISIO-CLIMATICOS

F'i siografia

A região da Grande São Paul o s'i tua-se na porção
sudeste do Planal to Atlent j co Bras'i lei ro aqui denom'i nado de

Planalto Paulista.

Enquanto no contexto sedìmentar predomina uma to
pografia de colinas arredondadas e tabul'i formes, com vales bem

abertos, nas rochas do Pré-Cambri ano, a topografi a é mai s acj
dentada, com altitudes de 100 a 300 m acima dos pontos mais ele
vados da bac'i a sed'imentar.

A al ti tude mãxima da área estudada ati nge a cota
de B3l m (Baì rro de Sumaré), e ô mais ba'i xa, 7lB m' si tua-se na

confl uêncì a dos ri os Ti etã e Pi nhei ros.

Como acidente topogrãfico maior do relevo pau'l is
tano, destaca-se o "Espjgão Central ", djvìsor das águas do Tie-
tã e do Pinheiros, com altitudes superiores a 800 m, o qual se

estende sobre l5 a l6 kfi, na direção Sudeste-Noroeste (do baìr-
ro de Jabaquara atõ o Al to da Lapa); a Avenida Paul'i sta corres-
ponde a seu trecho central.

Em termos h'i drol óg'i cos, a ma'i or parte da superf í
ci e da região metropol i tana (70%) pertence ã bacia hi drogrãfi -
ca do Al to Tietê (curso Leste-0este). As ãguas do ri o Pi nhei -
ros , seu pri nci pal afI uente na regi ã0, atualmente são reverti
das (bombeadas do rio T'i etê para a represa Bjlf ings). Na região
metropolitana, os traçados desses dois rios foram retificados ,

de tal forma que seria maìs correto mencionar o canal do rio
T'ietê e o canal do rio Pinheiros.
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1.2 C I i ma

0 cljma da Região Pau'l istana pode ser definido co

mo tropical com verão moderado. A temperatura média anual õ de

lSQC, sendo a de janeiro, môs majs quente do ano, 249C em mé-

di a.

A precipitação média anual é de àproximadamente
ì300 mm, sendo que 50% deste total precipita entre dezenbro e fe
verei ro. Desta forma, temos um regìme com estações contrastâdas
como pode ser visto na figura 4. A distribuição no espaço faz-se,
grosso modo , de acordo com a topografiâ.

2 . GEOLOG IA

A ãrea estudada coincide com a parte ocidental da

bacia sedi mentar de São Paulo, cujos depõs j t,os cenozõi cos repou-
sam di scordantemente sobre o enbasamento cri stalino prê- cambria
no que aflora a 0este da ãrea (Fì9.3).

?.1 0s Sedì mentos

Distinguenr-se os sedimentos da Formação São Pau-

lo., e as aluviões rnais recentes.

- Formaçã o São Paulo

0s perfì s geol ógi cos das perfurações realizadas
na região mostram que a Formação São Paulo tem uma espessura va-
riãvel, podendo atingir 'l 00 e atã 200 m, e apresenta una aìter -
nânci a de camadas argì ì osas e arenosas. A correl ação des tes per-
fís sugere que predomina o carãter lenticular desses sedirnentos
clãsticos, como jã ressaìtado por LEINZ & CARVALH0 (1957): " ge-

ralmente não aparecem as mesmas característìcas litolõgicas em

duas sondagens d is tantes apenas 200 m uma da outra, o que indica
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uma fo rma ìenticular. pa ra os depõsitos".

No geral, os perfÍs geol õgi cos apresentam uma zo-
na inferìor a predominância argilosa e uma zona superior a pre-
dominância arenosa. Com efeito, ALMEIDA (1955) distingue duas
partes, €mbora pouco individualìzadas na Formação São Paulo:"uma
parte i nferi or cons t i tuída de camadas de areia mais ou menos i-
sentas de argiìa que pode ul trapassar 50m, segui da de até ce rca
de 40 m de camadas alternadas de argiIa e areia argi I osa ". Segun-
do esse mesmo autor, a composição mineralõgica destes sedimen-
tos i ndi ca a predomì nânci a absol uta de quartzo en tre os compo-

nentes detríticos al6genos, ocorrendo ainda turmalina e muscovi-
ta.

Por outro lado,LEINZ & CARVALH0 (.l957) e C0ZZ0LI

N0 (l972), di sti nguem na camada superior um horì zonte super-
ficjat de argilas vermelhas de aìguns metros at6 25 m, rico em 6

xidos de ferro (de 4 a 16% ) . Ãs vezes, os õxìdos de ferro se con

centram sob for¡na de concreções ferrugi nosas. Sob esse hori zonte,
as argiias alternadas con lentes de areia fina, apresentam cores
variegadas, amarelo, rosa, vermelho, branco. Admite-se (AtMEIDA
1955 ; LEINZ & CARVALH0,l957;C0770LIN0,1972) que a cor vermelha
do h ori zonte superficial tem uma orj gem secundãri a,l i g ada a um

fenômeno atuaì ou quase ôtual de i ntemperi smo.

0 bai xo grau de

grau de seleção granulomõtrica
tos da Formação São Paulo como

turos (SUGU I0 ,1980 ) .

arredondamento, be.m como o baixo
permi tem classificar os sedìmen-
textural e mi neral ogi camente ima-

Esses se di men tos são de ori gem fluvial, ìigados
a uma rede de drenagem parcialmente barrada peìa soleira de Ba-

rueri no Terciãrio (HASUI & CARNEIR0, ì980).

A maioria dos autores (LtlNZ & CARVALH0,1957; HA-

SUI et aì iì, 'l976; 
SUGU I0, I980 e outros) admì te que a natureza

essencialmente pelítica dos sedimentos reflete um profundo in-
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temperi smo das ãreas-fontes onde abundam rochas grani tói des al -
teradas em clima quente e úmido não muito diferente do atual; a

massa detríti ca disponível foi transportada a curta di stânci a.

- As Aluviões Quaternãrias

Esses sed j¡nentos são 'l ì gados ãs pìanicies de i nun

dação dos ri os Tietõ, Pinheiros e afIuentes. No âmtrito da bacia
sedimentar de São Paulo, SUGUI0 & TAKAMASHI (.l970) distinguem a

I uvi ões ant'i gas de a I uvi ões rece ntes .

As aluviões antigas são consti tuídas predomi nante
mente de areìas grossas, com l5 a 20 m de espessura, e fonam i-
dentificadas como do Pleistoceno Superior. Estudos dos argi lo-
m'i nera'i s de raros níve'is peì ít j cos 'i nd'i caram presença úni ca e

excl usi va de caoì'i ni ta (SUGUI0 et a'l ì ì , I97.l ) .

As a J uvj ões recentes são pouco desenvoì vi das , com

espessura de 2 a 3 m, são essenc'i almente argì l osas e com i dades
que não devem ul trapassar aìguns mi'lhares de anos. Na ãrea de

estudo, as descrì ções dos perfís geol ógi cos dos poços perfura-
dos que atravessaram al uvi ões , conf orme o mapa geol õg'i co (f.i g.

3), não permìtem d'i st'i nguir esses sedjmentos daqueles terciã-
ri os.

2 .2 . 0 Embas amen to C ni s tal i no

No ãmbi to da ãrea de estudo, o embasamento cri sta
I i no pré-cambri ano é consti tuído pe'l as rochas metamõrfi cas do

Complexo Cristalino e granitos intrusivos.

0 Complexo Cristalino constìtuì, em parte, as ro-
chas mais antigas do Estado. A I i toìogia característj ca do Com-

plexo é a "assocìação m'ica xìstos-gnaìsses-granitos, ocornendo
em faixas e 'lentes de d'i reção geral NE-Sl{, acrescì da de numero
sos pegmatitos em determjnadas zonas" (C0UTINH0, 1972). 0s mica
xistos se subdividem em muscovita xìstos e m'ica xistos feldspá-
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ticos (presença de pìagioclãsio). 0s minerais componentes dos
gnaisses são quartzo, microclínio, oligoclãsio ou andesìna, bio
tita, hornblenda (C0UTINH0, 'l972),

No Norte da ãrea de estudo âfloram granitos(fig.
3) cons iderados como grani tos intrusjvos do prõ-Canbri ano Supe
ri or (grani to da Can tarei ra ); a sua composi ção bãsica é dad a pe
lo microclínì0, plagioclãsio, qua rtzo e bioti ta.

Não obs tante a grande va ri edade ì ì tol õgi ca das
rochas afì orantes, a caracterì zação geol õgi ca dos perfi s de per
furações que coletanos não vai além de ,,granito-gna jsse',.

As rochas cri stal i nas apresentaa uma zona supe-
rior de alteração de espessura vani ãveì, con até dezenas de me-
tr os , onde podem ser i ndi vi dual i zadas duas camadas com ca.racte-
rísti cas di ferentes:

- uma inferior, no contato con a rocha fresca do
embasamento, onde a aì teração preserva ai nda a estrutura da ro-
cha origìnal e os mi nerai s primãr.i os a inda podem ser visualiza-
dos. Tra ta -se de um saprolito provenìente de uma a I teração pa r-
cial com formação de argi I o-mj nerai s do grupo da caolinita.

- outra superior, totaìmente al terada, com textu
ra argi losa ou argì ìo-arenosa, consti tuída essencialmente de
quartzo, caolinita e õxidos e hidróxidos de ferro. Representa
os produtos I ateríti cos da a lteração das roch as cristalinas.

Segundo as observações de LEINZ (.l955b), o limi
te de alteração localiza-se entre as cotas de 715 a 735 m. mos-
trando uma níti da dependônci a do nível de drenagem regi onal. As
rochas crjstalinas cobertas por sedimentos também apresentam um

nível alterado ã cotas mais baixas, que seria um testemunho de
decomposì ção sofrì da no tempo p16-sedimentar (LEINZ, I955b).

LEINZ & CARVALH0 (1957), e o Departamento de
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Ãgua e Energia Elõtrica (DAEE 1975) estabeleceram mapas da topo-
grafi a do embasanento cri stal i no a parti r dos dados forneci,dos
pelos pe rfís geol õgi cos das perfurações profundas. Evidenciaram
um paìeorelevo tão ou lnais acentuado que o atual que influenciou
nas variações de espessura do pacote sedimentar.

Na zona I do nosso estudo, a cota do embasamento

cristalino baixa de Sudoeste para Nordeste, fornìando a depressão
onde se acumularam os sedimentos cenozóicos. Na parte ìnterna
dessa depressão (Leste do Rio Pinheiros), o embasamento si tua-se
a uma cota m6dia de 650 m e apresenta amplas variações de cerca
de 50 m. Por exempì o, ao I ongo da Avenì da Paulista (cota 8ì0 m),
a espessura dos sedi mentos pode vari ar de 150 a 200 m.

A zona II si tua-se no limite setentri onaì da ba-
cia sedimentar, isto quer dizer que o embasamento õ topografica-
mente mais alto, a uma cota de cerca de 700 n, e coberto somente
por 10 a 20 m de sedimentos. No bairro do Jaguaré, à Oeste do

rio Pinheiros, na zona II, TALTASSE & DAVIN0 (1968) evidenciarar¡
por métodos gravimétricos, um pequeno graben. Neste local,encon-
tra-se um pacote de sedimentos mais espesso, cerca de 65 m con-
forme os dados dos poços nq 106 a ll7 do anexo '

2.3. Tectônica

A bacia de São Paulo sendo considerada como uma

bacia tafrogônica, o aspecto tectônico õ importante, pois 6 a

ori gem mesma da bacia sedimentar,

Na regiã0, o Pr6-Cambri ano é c o m p a r t i m e n t a d o" em

bl ocos justapostos I imi tados por extensos falhamentos transcor-
rentes. Esses falhamentos desenvol veram-se no Cambro-0rdovi ci ano

provocando rejeitos horizontais (HASUI & CARNtlR0, 1980). A prin
ci pal ca ra cte ris ti c a desse s i stema de fa I has 6 o seu desenvolvi-
mento Sl¡l-NE. As falhas de Taxaquara e Caucaia, as mais importan
tes atingem a ãrea de estudo, conforme ilustra a figura 3.
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A reat'i vação tectônica desse sistema de falhas no

Terc'i ãrìo provocou movimentos vert'i cai s, estruturas de "horsts e

grabens" que são responsãvejs em parte pela formação da bacja sg

dimentar de São Pauì0.0 outro responsãvel foi o mecanismo de so

leiras locajs induz'i ndo uma sedimentação fluvial ã montante (HA-

SUI & CARNEIR0, 
.l980). tssa movimentação õ considerada como a

etapa tard'i a de reatì vação weal den'iana no Jurãss i co Superi or.



C A P I T U L O IIl

HIDROGEOLOGIA
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LTVANTAMINTO DI DADOS

São poucos os trabal hos que es tudaram a hi drogeo-
ìogia da porção central do Município, certamente devido a djfj -
cuìdade de desenvolver trabalho de campo em meio urbano. 0s da-
dos a nos s a di s pos ì ção f oram obti dos graças a- perf uração de po-
ços tubulares.

0s estudos real'i zados por LTINZ (1953,1955a) e

MARQUTS SILVA & BASAN0 FILH0 (1972 ) basei am-se em dados de perfu
rações efetuadas peì as Companhi as T. JANER e C0RNER respecti vamen
te.

0 "Estudo de ãguas subterrâneas, reg'i ão Grande
são Paulo" elaborado pelo Departamento de Ãguas e Energ.i a tl6-
trjca (DAEE-1975), s'i ntet'i sa os dados de perfurações efetuadas
pe I a quase tota I i dade das companh'i as que operam na Regi ão. Foram
cadastrados 3.200 poços tubulares na Grande São paulo, dos quais
l98l no Municipì0. Esse estudo é o mais recente e comp'leto reaì j
zado sobre o assunto e const'i tue uma importante f onte de i nf orma

ções bãs j cas.

Após a anãl i se dos dados bi bl i ogrãfi cos ,efetuamos
um novo levantamento dos poços perfurados nas duas zonas de estu
do, escol hi das em função da mai or densidade de poços (Fi g.b ) e

das formas distintas de ocupação do solo, como jã frjsamos ante-
rjormente. Infelizmente não pudemos nos benefic'iar do ',Banco de
Dados " em ìmpì antação no DAEt, poi s atã o momento da concl usão
dessa fase do trabalho,este a'i nda não era operacional. para sa-
nar essas limitações, vìsitamos as trôs prìnc.ipa.i s Companhias
que perf uram no Muni cíp'i o: AIR-L IFT, c0RNER e T. JANER, as quai s

nos forneceram o perfiì geolõgico e dema'i s informações sobre as
perfurações localizadas nas duas zonas de nosso interesse. A fj-
gura 6 mostra duas das fichas de informações, a título de exem-
plo, sendo um poço perfurado nos sedimentos, e o outro no embasa
mento cristalino.
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De posse desses dados, foi real i zado o trabaìho
de "campo" a fim de si tuar geografi camente os endereços i ndi ca-
dos. A localização foi real'i zada no mapa 1/12.500 de São paulo
( IGGSP- I 97 I ) onde cada ponto ã referenci ado pel as suas coordena
das UTM. Quando encontramos condi ções favorãveis tai s como, po-
ço bombeandor p0ssibil'i dade material de obter ãgua cliretamente
do poço sem que ela passasse por algum tratamento ou por um re-
servatõr'io, coletamos uma amostra de ãgua (a metodo'logia dessa
coleta serã tratada com mais precisão no capítulo IV,ítem 2).As
figuras 7 e 8 'i ndicam a localização dos poços cadastrados e a-
mostrados nas zonas I e II de especiaì interesse deste estudo
Este levantamento não pretendeu ser exausti vo, vi sto que v.i si ta
mos somente três companhi as de perfuração; mas, segundo os da-
dos b'i bliográficos, essas três Companhias são responsãveis peìa
perfuração de grande maì ori a dos poços exi stentes na ãrea.

Em anexo apresentamos as'i nformações recolhidas
nessa fase do es tudo. Aí , s i nte tj samos as caracterís ti cas mai s
importantes de cada perfuraçã0,59 na zona I e 3g na zona II.0
número i ndi cado na prìmeì ra col una representa o número de ordem
dos poços deste estudo, na úl tina coluna jndi camos quando fo.i
col etada uma amos tra e também quando fomos j nformados da desati
vação do poç0.

Junto com a col eta r ptêtendíamos, no i níci o do
estudo, realizar med'i das de nível de ãgua. Infelizmente, jsto
veri fi cou-se ìmpossível na prátì ca. 0s poços encontram-se equi -

.. pados, e não hã acesso ao nível de ãgua. Desta forma, a única
fonte de informação é a consìderação do nível estãtjco encontra
do no momento da perfuração do poç0.

0 "trabal ho de campo" em mej o urbano não é sem-
pre fãci I . Às vezes nos f o'i negada a autori zação de entrar no
local por receio de aìgum controle da nossa parte. Em particu-
lar, mu'i tas indústri as não perm'i tiram a amostragem do(s) seu(s)
poço(s). Isto exp'l ìca o f ato de alguns poços do anexo não terem
sido localìzados exatamente e, portanto, não aparecem nas figu-
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ras 7 e 8.

0s poços ras os , I oca I i zados s obretudo , na zona pg

riférica do Mun'i cípio não atjngida pela rede pública de abasteci
men to, também expl oram as ãguas subterrâneas. Contudo, as precã-
ri as caracteris ti cas construti vas e condi ções de uso, não poss ì -
bi I i tam obtenção de dados hi drol ógi cos e amostras de água repre-
s en tati vas do aqüífe ro .

2. CARACTERfSTiCAS D0S AQUIFER0S

A anál'ise bjbl'i ogrãfica dos estudos realizados e

os dados de perfuração coletados na área de estudo, permitiram
caracterjzar os aqüíferos. Em relação à litologia da região,dis-
tinguem-se dois tipos de aqtlíferos: o sed'imentar e o cristalino.
Segundo o local da perfuraçã0, o poço extrai a ígua dos sedìmen
tos,, ou da rocha cristaììna, ou dos sedimentos e da rocha crista
I i na ao mesmo tenpo. Segundo os dados di s ponívei s re I ati vos ao

Município de São Paulo (DAtt 1975), 1/3 dos poços explora ãgua

das camadas sed'imentares , 1/3 ãgua da rocha cri stal i na e | / 3 dos

doi s aqtlíferos. Como veremos no decorrer do presente estudo, do

ponto de v'i sta hidrogeolõgico, esta djst'i nção nem senpre ã possí
vel.

2.1. Aqtlífero Cr istalino

Esse aqllíf ero é tormado por duas un'i dades de cg
racterísti cas di ferentes: a rocha cri stal'i na al terada onde a ã-
gua percoìa nos jnterstícios da rocha decomposta, e a rocha cris
tal i na fresca onde a ãgua fl ui pelas fraturas.

Segundo as observações de LEINZ (1 955a ) "as en-
tradas princi pai s de ãgua I ocal i zam-se entre 50 e 100 metros de

profundidade"; essa produção de ãgua seria relacionada ã existãn
cia de "fendas abertas". Para outros (DAEE .l975),a contribuição
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mai s 'importante do aquífero cri sta'l j no prov6m do manto de al tera
ção cuia espessura varia entre l0 e 120 metros.0s dados das per
furações não trazem ì nformações sobre esse ponto, embora, às ve-
zes , o perf ì I geol õgi co separe a rocha a'l terada da rocha sã. Quan
do essa djferencìação é realizada (exempìos nas figuras 9 e l0),
a posição do nível djnâmico ficando dentro da rocha sã permite
concl u'i r ser esta a pri nci paì responsãve'l pela produção do poço.

A heterogenei dade das característi cas h i drogeoì õ-
gicas do embasamento cristalino faz com que poços prõximos en-
tre Si, espaçados de uma dezena de metros, possam apresentar con
di ções de produção de água compl etamente di ferentes. Devi do ã

natureza 'imprevi sível das i ntercomuni cações das fraturas, LEINZ
(1955a) cons'idera conveniente uma distâncja mínima de 200 metros
entre as perfurações para evi tar uma possíveì i nterferência.

A nível regional, o aqtlífero cristalino é .onrrO.
rado saturado. A ãgua da recaFgô, armazenada na parte al terada
escoa para os rjos. Admite-se (DAEt 1975) que 60 a 80% do total
do escoamento dos rjos provêm dessas ãguas subterrãneas. Portan-
to, a extração da água do aqtlífero se faz em detrimento do escos
mento superficial. A luz dos dados dos poços obtidos observamos
que essa situaçã0, dos rios drenando o aqüífero cristalinor rì€m

sempre se ve rj f i ca. Com efei to , os poços perfurados na vi zj nhan-
ça dos ri os e que expl oram o aquífero cri sta I i no, podem apresen_
tar um nível estãt'i co abaixo do nível de drenagem da regiã0. po-
de ass'im exi sti r um certo f I uxo de ãgua dos ri os para o poç0. va-
le observar que a posição de nível de ãgua dentro do poço pode
estar sendo'i nfluenciada peìa falta de ìimpeza deste ou .i sola
mento dos fl uxos pel os revestimentos.

A aval i ação numéri ca dos parâmetros hi drogeol õgi -
cos, tai s como armazenamento e transmi ssi vi dade , õ di fíci l e é

pouco si gni fi cati va, devi do ã heterogenei dade do aqüífero, e por
queaprodução do poço prov6m da zona porosa de decomposição da ro
cha e também das eventuais fraturas na zona superior.



sw

Rio
Pinheiros

s0 (1916J

-y- +:
_t
+

t
a

+

{

a

+

I

+

+

+

+

Il¡

+

t__
a

+
¿

a

t
+

+
+

+

+

+

I
+

Þ {
a

a

+

3 0 (1972 )

+
+

+
+

+

++
+

*t
+

+
+

+

¡
+ {
a

+
+ t

+
+

+
t

+
+

+

32 (1979)

20 n

1L-rOo t

17 (1971)

6 t19??t

L€6ENDA

Contoto do cristotino

Fig. 9

Re ves timen to

Fíltro

- c0RRELAÇ40 DE pERFIS DE P0ç0S NA Z0NA r

Niv cl estôlic o

N iv cl dinôn ic o

32 (1 979) No poto (ono de pcrf uroção)

Ø

E
w
m
I¡ ¿C I
l- e 'tl

E

Argilo

Areio

Argilo orcnoso

Arrío orgiloso

R och o dec onpos lo

Gronilo- gnoíssr

!
AJ
Oì
I



.-=.\-_-=.--.-
=\/--)

LE6ENDÁ

m Ars¡to

tItr A¡eio

V7 argita or€noso

m Are' s argiloso

FIJ noclo deconposto

Flfl eron¡to-gnoiss

7 Contoto !o
- c¡islollino

I

I Revestinento

: Filtfo

r NiYel astát;co

Nível dinânico

112 (1971) N'poço (ono de perfuroção)

Fig. ì0 - C0RRELAçÃ0 Dt PERFIS DE P0Ç0S NA Z0NA II

NE

12 6 119191

20 m

ï ,,oo, \]
t



'28-

0s poços perfurados no enbasamento cristalino
têm uma profundidade de 'l50 a 250 metros em média. Na ãrea de
estudo, são localjzados na metade Sudoeste da zona I e a Leste
do rio Pi nhei ros na zo na Ii, correspondendo à margem Noroes te
da bacia sedimentar. tsses poços tôm um revestimento somente na
parte superìor, correspondente ao trecho perfurado em rocha al_
terada (Fig. 9 e l0).

Al guns poços (37, 38, 39, S2, 53) rêm fi I tros na
zona supe ri or sedimentar, o níve I estãtj co nessa zona, e o ní_
vel di nâmi co na rocha cristalina. tsses poços, portanto, podem
ser consjderados como explorando os dois aqüíferos. A posição
do nível di nâni co corresponde en geraì ao I imì te de sucção da
bomba e observa-se com freqöônci a o efei to de ,,cachoeira', de á-
gua proveniente da zona aqtlíf era superior caindo no espaço va_
zio criado pelo bombearnento. A simp'l es consideração das caracte
rís ti cas do poço , não é um cri téri o suficiente para i denti fi car
a ori gem da água extraida.

A partir dos dados das perfurações que cadastra
nos nas zonas I e Il do estudo ( anexo), estabelecenos histogra
mas de f reqtlônci a das vazões e capacidades es pecífi cas segundo
o aqtlíf ero (Fig.ll), A capacidade específica 6 a vazão fornec.i -
da pelo poço por unidade de rebaixamento, Q/(N.0.-N,E. ). Não
levamos em conta os dados dos poços que podem explorar os dois
aqtlíferos ao mesmo tempo, A fìgura 'l 1 .a. most,ra as f racas pos-
sibilidades hidrogeoìógicas do aqilífero cristaìino. 0s poços
perfurados tôm pequena produção: 5B,E% têm uma vazão inferior a

5 m3/n.0s rebaixamentos de nÍvel durante o bombeanento sao
grandes, o que conduz a uma ca-p,aci dade específì ca i nferior a

0,:l, rn3/h/m para 65% dos casos.

Segundo os dados rel ati vos a- Grande São paulo
(DAEE 1975), a vazão m6dja dos poços explorando o aq0îfero cris
talino õ de 2,8 13/h com 50% extraíndo menos de + m3/h, e a cal
pacidade específìca média de 0,34 n3/hlm con gZ% dos poços apre
sentando capacidade i nferi or. portanto, os dados de produção re
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latjvos a nossa ãrea de estudo se encontram dentro do qua{ro re
gi onal .

2.2. Aqüífe ro Sedi me ntar

As camadas aluviais e terciãrias são considera
das como uma unjdade aqtlífera única devido ãs suas ìigações hi
drãulicas e ã dificuldade em diferencjã-las pelos dados de per-
furações.

Deste conjunto, somente os sed'imentos clãsticos
mais grosse'iros possuem permeabilidade suficiente para tornar
um poço rel ati vamente produti vo. portanto, os sedimentos da ba-
ci a de são Paul o são hi dro'logi camente pobres devi do à predomi
nância dos componentes argilosos e siltosos sobre os arenosos.
0s dados sedìmentolõgìcos arrolados pelo DAEE (1975) estabelece
ram que a porcentagem m6dia de are'i a no aqllíf ero sed'imentar é

da ordem de 35%, Al6m d'i sso, as camadas arenosas apresentam uma

conf ormação I ent'i cul ar de espessura reduz'i da e de extensão mui -
to varjãvel. A fìgura 9 mostra a dificuldade de estabelecer uma

correlação geoì ógi ca entre esses nívei s arenosos.

A i ntenca'lação dessas camadas e/ou
sas com material argiloso reduz a ligação hjdrául
"corpos aqtlif eros " e daí, a zona de 'i nf l uônci a de

outro; por isso LEINZ (1955a) julga 50 metros um

n'imo conven'i ente entre doi s poços.

I entes areno
r ca ¿ess"I
um poço para

afastamento mi

0s poços perfurados nos sedjmentos têm um reves-
tjmento sobre toda a extensão, j ntercal ado com fi I tros col oca-
dos nos nívei s ma'is arenosos (Fi g.9 ) . As perfurações , de .l00 

a

200 metros de profundidade em média,param assim que penetram na

"rocha dura" , embasamento cri sta'l i no. A espessura saturada po-
de variar de alguns metros até 100 metros, nef 'letindo a irregu-
I ari dade do topo do embasamento cri stal j no.

Na nossa ãrea de estudo, o aqüífero sedimentar 6
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expl orado a Nordeste da zona I , parte central da baci a, ( pgços
I a 34), e na zona II a Sudoeste do rio Pinheiros, "pequeno gra
ben de Jaguaré" (capítul o I I, ítem 3 ) . 0s di agramas de fneqüôn
c'i as de vazões e capaci dades específi cas baseados nos dados des
sas perfurações (Fig.ìì.b), mostram que a maior freqüôncja de
vazão nessas zonas õ entre l5 a 20 ^3/n, sendo de 61,8% a acumu
lada entre 5 e 20 ^3/n. tm termos de capacìdade especifica, 52%

dos poços tôm um val or de 0,08 a I 
^3 

/n/^.

A estatisti ca dos poços cadastrados pel o DAtE
(1975) na Grande São Paulo mostra que a vazão m6dia dos poços
no momento da perfuração é de 17,4 13/rl, sendo que 50% dos po-
ços apresentam va'l ores inferi ores a 9 m3/rr. R capac'i dade especí
fjca média é de .l,66 

^3/n/^ sendo que so% apresentam valores in
feri ores d 0,¡ m3/r,/m.

Embora as característ'i cas do aqüifero sedir¡entar
não sejam mui to boas, são melhores do que aqueìas do aqüífero
cristalino. Aìguns testes de bombeamento efetuados pelo DAEt
(1975) evidencjaram uma transm'i ssividade variando entre Z.1O-4
e g.l0-4 *'2 /rru porosi dade específ .i ca f oi estimada entre z e l0%

Com base nos nivei s pì e zomõtri cos observados nos
poços no momento da perfuraçã0, o DAEE ( I g7s ) el aborou doj s ma-
pas piezom6tricos do aqüífero sedjmentar, uÍl cobrindo o período
1968-1970 e o outro o período l9r4-191s (Fìg. lz). As djreções
de fluxo mostram o escoamento da ãgua do aqüífero para os rios.
A comparação destes panoramas com a topografja mostra que o ní-
vel estático acompanha o nelevo de tal forma que o "espigão cen
tral da Avenida Paulista", zona alta, constjtue tamb6m um djvi
sor das ãguas subterrâneas. Isso se veri fi ca na área de estudo
conforme os dados de nível relacionados no anexo e ilustrados
na f i gura 9. Esta s'i tuação geral tem se manti do no tempo conf or
me atestam os dados de nível de poços perfurados em anos majs
recentes.

Estes panoramas de fluxo subterrâneo são atri-



o - ÀN0 19óE-1910
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LE6TNDA

..-"'\ Linho piezomËf¡ico e coto ." direção de fluxo

flilm Z onos de t¡obolh o

Fìg. I2- PIEZOMETR]A DO AQUfFERO SED]¡4ENTAR STGUNDO

DAEt (1e75).
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buídos como referentes ao aqtlífero sedimentar. 0corre,entretan-
to, que na confl uênci a j nterna dos ri os (margem esquerda do Tj e
tê e di rei ta do Pi nhei ros ) , ex'is te uma f ai:xô onde os poços ex-
ploram o aqtJífero cri stal'i no, em parti cular todos os poços da
zona II a Leste do rio Pinheiros. Por outro ìado, os sedjmentos
oconrentes a 0este do ri o Pi nhei ros consti tuem retal hos do a-
qtlífero sed'imentar dì spersos ern um contexto cri sta'l i no, sendo,
portanto, pouco provãvel uma 'l igação hidnãul ica dessas camadas
com as camadas da parte principal da bacia sedimentar. Nestes
termos , nos parece que um napa pi ezométri co do aq{lÍfero sedi -
mentar deveria se restrìngir à parte central da bacia, onde os
poços expì oram ef eti vamen te es se aqtJíf ero .

Um mapa piezométri co deve representar o estado
do aqtJífero a um tempo dado, o que não é o caso dos mapas da f .i

gura 12 onde f oram cons'i deradas med'i das de nível de ãgua di s-
tantes de três anos. Ademais, a comparação dos níveis de l96g-
1970 com os de 1914-19i5 6 pouco significativa tendo em vista
que os pontos de medida de nivel não são sempre os mesmos. Isto
pode levar a uma falsa ava'l iação dos efe j tos da exploração das
águas subterrâneas na reg'iã0. Hã que considerar-se que a grande
heterogenei dade do materi al aqüífero exi ge uma ri gorosa seìeção
de poços para obtenção de nívei s correl ac'i onãveì s. Dentre 0s
f atores importantes â cons'i derar destacamos: a var.i ação de ní-
vel com as característ'icas construtivas do poçor pFOfundidade e

nível de col ocação dos f i I tros , as característi cas I i to'l õgì cas
dominantes do perfil geoìógico, e, as influôncias dos outros po

ços em operação no momento de lei tura de nível.

A anãl i se críti ca dos mapas exi stentes , e a aná-
lise dos dados atualmente ã disposìção do hidrogeólogo, fazem
com que o estabelecimento de um mapa pi ezométri co do aqllífero
sedimentar se ja 'impossível na presente s'i tuaçã0. Teri am que ser
real i zadas novas medi das de níver de água sobre um período que
não ul trapasse um mês e, el imi nadas as i nterferências de bom-
beamentos; 'i sto veri f i ca-se 'impossível na práti ca como jã desta
camos anteriormente (ítem l).
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3. C0NDrÇõES DE RECARGA

As fontes de recarga dos aqtlíferos podem ser con
sideradas de três tipos: as pnecìpìtações diretas sobre a ãrea,
as contrjbuições dos terrenos cristalinos marginais e os vaza-
mentos das redes de d'i stri buìção da água e esgotos. Consideran-
do-se a progress i va urbani zação da área, pode-se admi t'i r que a

recarga através das infjltrações natura'i s das ãguas de chuva,dg
ve ter di m'i nuÍdo através do tempo. Nestas condi ções , e f ace ao

crescente aumento do número de poços, poder-se-i a concl u'i r que

o aqtlífero estarì a sendo subn¡et'i do a um rãpi do processo de esgo
tamento. Contudo, existem opiniões recentes (RtB0UÇAS,l9B0,GIAN
cURSI & L0PES,l980) segundo as quais a recarga seria garant'i da

por uma "recarga artific'ial " provenìente das perdas ca rede de

di stri buì ção da ãgua. Para se ter uma ordem de grandeza, efetua
mos um rãpido cãlculo do volume de ãgua proporc'i onadt¡ por essas
perdas para o aqüífero.

Para o ano I 980, a vazão aduzi da foj de 27 m3 / s

de ãgua no Mun'i cípio de São Paulo e as perdas foram avaliadas
em 30% ( K0cHt & BERENHAUSER ,l 980 ) . Entretanto, somente 15% cor-
respondem a uma perda fís'i ca (vazamentos), o restante correspon
dendo ãs "perdas por m'i cromed'i çã0" caracterj zando-se pe'lo subre
gistro dos volumes utilizados pelos consumjdores. Assìm, consi-
derando 15% de 27 nl3/, , teremos Z5S mi I hões de 13/uno, vol ume

este muito st¡perior ao volume de água subterrãnea expìorado ava
liado em 100 mjlhões r3luno. com efeìto, segundo as estinativas
do DAEE (1975) este serja de 39 milhões r3/uno do aqtlífero sedj
mentar e 23 mi I hões ,n37uno do aqtlífero cri stal i no por poços pro
f undos, e 40 mi I hões r3/uno por poços rasos, no Muni cíp"i o de

São Paulo. Cons'iderando que a rede de distribuição se restringe
prati camente aos setores em condì ções econômi cas de perfurar po

ços profundos , veri fi ca-se que o vo I ume exp'l orado corresponde a

apenas 25% do valor da "recarga artificial ".

As recargas proveni entes dos terrenos cri stal j -
nos ainda devem sen importantes, tendo em vista que estes terne
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mper-nos ocorrem pri nci pal mente na perì f eri a da c'i dade, onde a j
meabilização do solo e ajnda mu'i to rarefeita.

Essas observações mostram guê, por enquanto, a re
carga dos aqüíferos não consti tue um fator I imi tante à sua ex-
ploraçã0.

4. C0ND r Ç0ES DE TXPL0RAçÃ0

0s poços profundos
Pauì o pertencem a condomíni os de

téì s, hospi tai s e 'i ndústri as.

perfurados no Muni cípi o de São

préd'i os, clubes esportivos, ho

Na zona I de amostragem, zona de ocupação resjden
ci a'l , a mai ori a dos poços é l ocal i zada em prédi os res'i denci ai s

e cl ubes esport'i vos. Aì guns dos prédi os uti I j zam a ãgua subter-
rãnea somente para fi ns de I impeza, outros usam a ãgua subter-
rânea para o uso domésti co em gera'l , i nclui ndo o consumo humano.
Mas, a maioria dos prédìos utiljza a ãgua subterrãnea como fon-
te compl ementar da ãgua di stri buída peìa rede públ ì ca,
duas fontes de ãgua chegando a um reservatório único de

essas

ãgua
que abastece a todas as necessi dades dom6stj cas. 0s poços perfu
rados nessa zona bombei am a ãgua dos aqtlíf eros somente a'l gumas
horas por d'i a. Em gera 1 , a ãgua não recebe tratamento ou qua ì -
quer control e antes do consumo.

Durante o trabal ho de campo, 27% dos poços I oca'ì i
zados nessa zona estavam desat'i vados,mu'i tos del es perf urados hã
somente a'l guns anos. De fato, constatamos que I ogo que surge al
gum problema t6cnico na exp'l oraçã0, mujtas vezes o poço ð aban-
donado, poìs os proprietãrios não acreditam nas possibjlidacles
de um bom serviço de manutenção, e cons'ideram essa ãgua subter-
rânea somente como fonte compl ementar. Vale observar que esses
probl emas técnj cos decorrem de defj c'i ênci as construti vas dos po

ços ou de precãrias condições de trabalho das bombas.
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explora-
ção dos aqtlíferos djferente., pois todos os poços aí perfurados
pertencem a i ndÚstri as de vãri os setores de ati vj dade (quími ca,a
limentação, textil,...). Vãrias indústrias possuem 2 a 5 poços.
As i ndústri as, grandes consumi doras de ãgua, expl oram os aqtlífe-
ros como fonte complementar da ãgua aduzida, mas, de maneira in-
tensiva. A manutenção é, geralmente, realizada pelas suas prõ-
pri as equì pes. A qua'l i f ì cação do pessoal técn'i co da i ndústri a 'i n

duz um melhor dìmensi onamento dos si stemas de bombeamento e das

característjcas construt'i vas dos poços.

0 local de ìmpìantação de um poço e técnicas de

complementação,devem ser de tal forma que previnam uma eventual
pol u'i ção por i nfj I tração de ãguas de escoamento superfi ci al . As-
sim, o revestjmento deve ultrapassar aìguns centímetros acima da

superfícje do solo e ser cimentado.0 terreno adjacente deve ser
I i vre de qual quer materi al representando ri sco de pol ui çã0.

Cons tatamos nas zonas de es tudo QU€ , embora a

maj ori a dos poços apresente a1 gumas dezenas de centímetros de tu
bo acima da superfície do solo conforme as recomendações, a sua
local i zação e comp'lementação não obedecem ãs boas prãti cas cons-
truti vas. Mu'i tas vezes, sobretudo os poços pertencentes a edi fí-
cios residenciais,são perfurados em um canto da garagem situada
no subsolo,quer dizer na cota mais baìxa do terreno.Gasolina, ó-
leo, detergentes, constituem elementos polu'idores, trazidos dos
arredores do poço pe I as águas de I i mpeza ou de 'i nundação pe I as

chuvas. Em reìação aos poços perfurados em terrenos i ndustri ai s ,
notamos também a mesma falta de precauções quanto ã ocupação do

solo nos arredores. As fontes de poìuição nesses casos são nume-
rosas. Foram encontrados a'l guns casos onde o poço é I ocal i zado
em uma caixa abaixo da superfície, po'i s a indústria não quis per
der um só metro quadrado de superfície utilizãvel. Quaìquer chu-
va provoca a jnundação do local e penetração das ãguas de escor-
reamento no poç0.

Uma vez o poço perfurado e equipado, as c ompa -
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nhias de perfuração aconselham efetuar una manutenção cada dois
ou três anos, a fim de preveni r prob I enas de exploração ìi gados
ã bomba ou i ncrustações nos fi I tros. Segundo fomos i nformados
pelos propri etãri os, quase nunca se realiza esse tì po de manu-
tenção preventi va.

As observações de campo evidenci aram que as con-
di ções de expl oração das ãguas subterrâneas não são das mel ho-
nes, em particular, não existe qua ì quer preocupação quanto ã
proteção sani tãrì a das perfurações que podem consti tui r pontos
de acesso de pol uì ções dos aqtlíferos .

Na s ituação atual, a avaliação quanti tati va da
expì oração das ãguas subterrâneas 6 mui to di fíci I , pois, não
existe um quadro ì egi s latì vo que obri gue os propri e tã ri os a for
necer i nformações quanto ao uso do poç0, Qualquer um pode man-
dar perfurar um poço profundo na sua propri edade e uti I i zã- Io
de forma I ivre. 0s dados relativos ã perfuração, fornecidos pe-
ìas Companhì as, não são sufi cientes pa ra isso, poi s, numerosos
poços são abandonados.



C A P I T U L O IV
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OS DADOS DISPONIVE]S

Apesar de existirem mì lhares de anãl ì ses de ãguas
de poços profundos, reaì'i zadas a pedido dos proprietãrios a fim
de determinar sua potabilidade, estes dados não foram de grande
uti l i dade pa ra a prese nte pesquisa. Não existe um órgão que cen-
tralize essas anál i ses reaì i zadas por di ferentes I aboratõri os da
Capital e, na ausência de urna legisìação sobre a expìoração das
ãguas subterrâneas e o seu us o, não se p ode obrì gar o proprietã-
ri o a fornecer esses dados.

Na pesquìsa junto ãs compa nh i as de perfu ra ção en
contramos l6 anál ises de potabi I idade, número este reduzido em

rel ação aos 9B poços cadastrados, e cujos dados são apresentados
na tabela l. Podemos notar que as determìnações químicas são li-
mi tadas a certos e I enen tos . 0s consti tui ntes princ.i pais da água
tais como bj carbonatos, cl oretos, sul fatos, ni tratos, sódio, po-
tãssio, cãlcjo, magnés'i o não são analisados em todos os casos.Es
se tìpo de anãlise não pode servir de base a um estudo geoquími
co das ãguas,

R0SS (1981) realizou un estudo sobre a ',qua1ìda_
de das ãguas subterrâneas no espaço urbano da Grande São pauìo,,
baseando-se sobre as anãl i ses quími cas de ãgua efetuadas a pedi -
do dos proprì etár'i os de poços pel o I ns ti tuto Adol fo Lutz, órg ão
1i gado ã Secretari a da Saúde . Chegou ã concl usão que a primeira
caus a da " não potabi l idade" destas ãguas ena o teor excessi vo de
ferro e a segunda o teor excessivo de nitratos ou de Coliformes.
Vale obs e rvar que a maìor pa rte das amos tras anaìisadas foram co
I etadas imedi atamente a pös a cons trução dos poços , Nes te particu
1ar, o acompanhamento da perfuração de poços indica que boa par-
te dos cas os de contami nações pode ser atri buída ã falta de cui-
dados higiônìcos durante a perfuraçã0, colocação de fi ltros, re-
vestimento e atõ i nstal ação de bombas. Com efeì to, fomos i nforma
dos de um caso onde as primeiras amostnas da ãgua do poço acusa-
ram contaminação por Col i formes,excesso de ferro e de nitratos.



Tab. I - DADOS DE ANÃLISES

N9 ANO

P0Ç0 ANÃLrSr

5 1962 6 ,7 46 2 ,44
6 1972 5,8 53 9,76

IsL rgao ,o--l t?--3,1
ll 1974 6;1 31 4,2
16 '1973 7,5 40 3,66

17 1975 5,3 38 3,66

l2o\ r97l 6,2 47 12,2
--+---30 l97l 6,6 65 l7,l
4? 197 3 6 ,6 192 58 ,56

50 1976 6,9 288 97,6

ilzzJ reTs 6,5 1oz 30,5
þ-*-{
[_1ri 1s75 _6,2.. 68 ]2,?

\133 1967 6 ,4 / 154 57 ,34ru
fi ¡o ] t szr 6,8 ?09 83,9

DISPoNfVtIS (ms/r )

pH
RESIDUO

SECO
HC03 cl

137 I lgzs 6,8 383 68,3

.-!38¡,_ l97l -6,7 ?43- 5t'9.

I

4,5

- _ ?-*5

soq N0
Ĵ

5

3

2

3
--ï

12

7

2

0

9

0,33

---q--o 
3-

[lr.L'.8

Ê
,J

,5

,5
Ã

tJ

,75
Ã

Na

0

0 3,78
8,4 0,4

0 0 3,4e,

1 
'32

0

2,?6 o 2,83
0

3 0,9
aU

0 7,5 8,3
0 0,88 6,2

0

K Mg

0,3
I 0,49 .|,6 0,1 10,44 0

,0,_0_9 0,04 0,35 J,l 5,2 +

ì,'l 1 2,4 0,? 4,87 0

0r3
0,2 0

2-,04 - l_,93 4 ,___q-? 7 ,1 o

Ca

l0
30

17

Fe

I

80

974

COLI5l
FORMES

0 5,6
0 10,8

5 ,75 12,8

2,? 2,42
2 7,7

1,7
7 ,4
3,1

1,6 0

0 ,62 13.58 +

0,3 +

0,2 4,76 q_

0,6 2,47 o -

--_-o:7 - - å0,3 6"37 0l
0,6- 5 *,
0,2 3,37 0i

10,64 44

7,7 43,6
5 5,56 32

15 ,2
7r2

+

0

presença

ausencla
de Col i formes
de Col i formes

I

I

Þ
O

I
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Foi proced'i da então a des'i nf ecção recomendada, com uso de hi po

clorito de sódjo e bombeamento proìongado. Apõs trôs dias de lim
peza as amostras de ãgua anal'isadas jã atendjam os padrões de po

tabìlidade.

0 DAEE (1975) amostrou a ãgua de cem poços espa-
lhados na Região da Grande São Paulo. A Companhi a Estadual de

Tecnoì ogi a de Saneamento Bási co e de Def esa do l''le'i o Amb i ente
(CETESB) analisou essas amostras do ponto de vìsta químico e bac
teri oì ógì co. As anál i ses quími cas compreenderam a determì nação
das concentrações de cloretos, sulfatos, nitnatos, njtritos,fluo
retos, cãlcio, magnésio, sódì0, boro, ferro, manganôs,cnomo,chum
bo, amôni a, detergentes.

0s resul tados desse estudo mostraram que as ãguas
tôm um baixo teor total de sais. Trjnta e oito por cento das ã-
guas apresentaram teores elevados de ferro e/ou manganôs exceden
do as normas de potabi l'i dade; doi s terços dessas ãguas apresenta
ram também turb'idez e/ou cor jndesejãveis. Essas ãguas foram ex-
traídas essencialmente do aq{Jífero sedimentar. Não se encontrou
porém correìação entre o tì po de aqllífero e os outros const'i tui n

tes quími cos. Concentrações excess j vas de fl uoreto foram encon-
tradas em cinco casos e de njtrogônio (correspondendo ã soma dos

ni tratos e ni tri tos ) em nove casos. No tocante aos outros el emen

tos, a qualidade da água foi boa. Mas, do ponto de vista bacterj
ológìco, os resultados evidenciaram cinquenta e c'inco casos que

não atenderam os padrões de qua'l idade, seja pe'ì a presença de Cp-

I i f ormes , se ja po r uma contagem de pl acas exces s'i va .

A CETESB, õrgão encarregado do controle da qualì-
dade do meio ambiente no Estado de São Paulo, não real'i za contro
I e sobre as ãguas s ubterrâneas da regi ão.

Essas característ'i cas dos dados ex
a compos'i ção quími ca das ãguas subterrãneas servi
trar que era j ndi spensãvel um mel hor conhecimento
ca das ãguas da regìã0.

i stentes sobre
ram pa ra mos -

da geoq ur m1
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2. AS ANALISES REALIZADAS

2.1 . Me todo'l og i a

As amostras de ãgua foram obti das por bombeamen-

to dos poços profundos, e col etadas conforme Ët recomendações

do laboratõrjo encarregado das anãlises quím'i cas, " Laboratõrjo
de Radioquímjca e Químì ca Analítica" do Centro de Energi a Nu-

clear na Agri cultura (CENA), Pirac'i caba, São Paulo.

Em geral ,ãs amostras de ãguas desti nadas a anãl i.

ses quími caS , deve ser ad'i cì onadO, nO momento da col eta no cam-

po, I ml de áci do nítri co concentrado, ou ãci do sul fúri co con-

centraclo, ou c'l orofórmio. Essas tõcnicas de preservação quím'i ca

têm como objetivo a estabj'l ização dos elementos d'i ssolvjdos,du-
rante o transporte e o armazenamento, a fim de que a anãljse re

al i zada pelo l aboratór'i o se ja a ma j s representati va possível da

ãgua no seu meio ambiente. Dependendo do elemento quím"i co anal'i

sado, devem ser levadas em conta recomendações a respei to da

técnica de preservação e do tempo de armazenamento, jsto 6, en-

tre o momento da coleta e o momento da análise (UNESC0' ì978 '
SCALF et al ì i ,1981 ). Para anál i ses de sódi o, potãss'i o, cãl ci o,

magnés'i o, s'i 'l íc jo, cloretos, sulfatos, não se exige um tipo de

preservação específica, nem um tempo Iimite para anãl'i se.0s car

bonatos e bicarbonatos devem ser analisados no mesmo dia da co-

leta, assim como os nitratos, nitritos, amônios; para anãlise
dos trôs úl timos elementos recomenda-se a adi ção de áci do sul fú

ri co concentrado ou de cl orofórmi o. Anãl i ses de metai s não tem

tempo lìmite, mas as amostras devem ser fìxadas por ácido nítrì
co concentrado que evi ta a preci pi tação desses el ementos. Essas

recomendações podem variar de um laboratõrìo para outro.

A metodologia usada no campo foi d'i ferente para

a amostragem da zona I (realizada de 3 a 17/11/80) e da zona

II realizada de 20/08 a l5/09/81). Na zona I,33 poços foram a-

mostradoS rS€rìdo col etadas duas amostras de cada poço, êllì garra-
fas de po1ìetìleno de 0,5 l.Numa fo'i acrescentado 0,5 ml de ãcj



_43-

do sul fúri co concentrado e na outra 0,5 ml de cl orofõrmi o.0 cl o

rofórmio destina-se a estabiljzar mais particularmente os sulfa
tos, nitratos e amõnjos. Na zona II, l4 poços foram amostrados.
Conforme novas recomendações do I aboratóri o ( CtNA ) , as amos tras
foram fixadas com ácido nítri co concentrado. Nessa 6poca,adqui -
ri mos um pHme tro que permi ti u rea I i zar medi das de pH no campo

e um conduti víme tro que permi ti u rea l'i zar medi das de conduti vi -
dade (quatro horas depoi s da co'leta ) sobre uma amostra natural.
As medidas real'izadas a temperatura ambiente do laboratõrio, fo
ram corrigìdas pelo fator correspondente (L0GAN,ì965) a fim de

expressá-las a 259C. Reamostramos alguns poços da zona I afim
de dì spor de al gumas med'idas de condut'i vi dade tamb6m nesse se-
tor. As amostras apresentaram-sê, em geral, sem turbidez e coìo
ração aparente (exceto a de número 26 que apresentou sõl j dos em

suspensão e cor vermeìha), e não foram filtradas antes de adicj
onar ácjdo que pode, poftanto, dissolver sõlidos em suspensão.

Após a col eta, as amostras foram mandadas para o

I aboratõr'i o do CtNA que possue um programa de roti na para anãl i
ses de águas, essenci almente baseado sobre o espectrômetro de

emi ssão atômi ca . com pì asma de argõni o j nduz j do, pfogramado para
a anãljse simultânea de 17 elementos por amostra de ãgua. As a-
nãljses foram real'i zadas nos tnês meses seguintes a co'leta.

0s segui ntes el ementos : sódi o, cãl ci o, magnési o,
silíc'i o, prata, alumínjo, boro, bãrio, cãdmio, cromo, cobre,fer
ro,'manganôs, níquel, flsforo, chumbo e zinco foram analjsados
por em'i ssão atômjca com plasma de,argõnio induzido. 0 potãssio
foi anal'isado por absorção atômì ca, o amõni o, ni trato e cl ore-
to por colorimetrja, e o sulfato por turb'i djmetria.0s íons amô-

nio e nitrato não foram analisados nas amostras da zona II fixa
das com ãci do nítri co. De qua I quer manei ra , não são mui to s i gn i
f i cat'i vas essas determ'i nações que devem ser real i zadas peìo la-
boratóri o nas ?4 horas segui ntes a col eta.

Era previ sto que os íons carbonato e b'i carbonato
fossem analisados também pelo laboratõrio do CENA,ìsto não foi
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fe.i to,p9i s essas determi nações devem ser real i zadas no mesm.o di a

da col eta. carbonatos e bicarbonatos, portanto , não foran anal i -

sados nas amostras da zona I. Durante a amostragem da zona II're
al izamos essa dosagem, no mã¡imo cinco horas apõs a coleta' no

laboratõrio de geoquímìca do Instìtuto de Geociôncias da univer-
s.idade de São Paulo. 0 método usado foi a tituìação por ãcido

clorídrico N/.l00'

tssa parte analítica do traba I h o foi I imì tada 'por
fa l ta de recursos fi nanceì ros ; por exempl o, anãl ì ses bacterì ol õ-

gi cas teri am compl etado a caracterì zação das ãguas , em parti cu -

lar no tocante a sua potabi lidade. Devìdo ao reduzido número de

anãl ì ses, não se iustifi cou a real ì zação de um tratamento esta-

tístico.

Como des tacamos no í tem antenior, o trabalho mais

completo do assunto, õ baseado sobre 100 anãlises espaìhadas na

Grande São Paulo. 0 nosso estudO, realizado numa escala maior'

permi te uma anã1i se mais fi na da geoquími ca tlas ãguas subterrã

neas. Não pretendernos chegar a uma caracterização química regio-

nal dos aql)íf eros, mas evi denci ar al guns fatos , vãl i dos a esca-

la ìocal, que deverão ajudar futuros trabalhos nesse domínio.

2.2. Os Resul tados Analíti cos

0s resul tados fornec idos pelo I aboratõri o de quì-

mica são expressos em mg/ì ' e encontram-se nas tabelas 2 e 3' Es

ses elementos são dissolvidos sob forma de íons simples ou co[
postos (exceto o si lício que se encontra sob forma molecular).

As concentrações dos elementos maìores (Tabela 2)'

expressas em mg/1, foram convertidas em meq/l (Tabeìa 4)' evi -

denciando assìm as quantidades iônicas em reação'

A soma dos íons (I íons ) que consta das tabel as 2
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pa ra. ca da

dissolvidos

Visto o pequeno volume de ácido acrescentado

amostras,os resul tados não foram corrì gi dos.

Teor j camente, o número dos mì'l i equi val entes negl

ti vos deve se¡i gual ao número dos mi ì i equival entes posi ti vos

Na prãt i ca ,
gem de erro.

Análises completas dos íons maióres s6 foram realizadas sobre as

amostras da zona I I. Como vimos anteri ormente, os bi carbonatos

não f oram anal'i sados sobre as amostras da zona I. Cal cul amos,por

tanto, a porcentagem de erro rel ati va ãs amostras da zona I I ,
sendo que oS ni tratos foram desprezados por apresentarem teo-
reS mu'ito baixos na regìã0. 0s resultados, apresentados na tabe

I a 5, mostram que a ma'i or j a das anãl i ses apresentam uma porcen-

tagem de erro 'i nf eri or a 5%, o que é iuì gado sati sf atóri o. As

duas amostras com erro Superj or a l0% ' apresentam um total de

íons muito bajxo, inferior a I meq/l. Neste caso' um pequeno er

ro absol uto, na determ'i nação de um el ementO 'oS ni tratos por e-

Xempì o,pode redundar uma grande porcentagem de errO. Face a eSSeS

resultados, cons jderamos a poss'ib'i lidade de avaliar a concentra

ção dos bi carbonatos, não determi nada nas amostras da zona I ,

pelo balanço iõnico X catíons - (rS0O + rCl + rN03). Portanto,
as concentrações de bi carbonatos das tabel as 2 e 4 foram aval i

adas em meq/l (converti dos depoi s em mg/l ) para as amostras da

zona I, enquanto foram determinadas no laboratõrio para as amos

tras da zona I I.

A caracterização geoquím'i ca das ãguas (ítem 3)ba

seia-se essencialmente sobre as concentrações dos const'i tuintes
maiores, enquanto as concentrações dos elementos menores são

mai s 'importantes rel ati vamente ã qual i dade das ãguas em termos

de potab'i I i dade (ì tem 4 ).

as

as anãl'i ses apresentam sempre uma certa porc-enta

Este, é def i nido pe'la equação x catíols':--E anions.l¡g.
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Tab. RESULTAD0S DË ANÃLtSËS: il".il4tNT0S MAl0RL"s (n;g,zl)

N9
P0ç0

pHcìM9CaNa HC03 s0. No¡ ¡íons Si cond.25q(:
t¡unho i cml

I

5

9

l0
ì1

l4
l6
t7
l8
l9
2t

22

23

24

?6

27

28

29

30

3l
3?

34

36

38

39

40

46

47

50

52

53

54

58

102
.l04

ìt3
I t6
I 19

t2l
122

125

126

128

ì32
134

¡ 35

t 37

0,92 B,68
<0, ì 0,73
.0 ''l .0 ,l

? ,83 .0, I

.0 r l .0,'l
5,13 0,ì4
0,.l9 .0 ,I

<0, ì 0,64
<0,.l 0,97

| ,62 I ,83
9,95 0,42
2,43 0, ì

0,eg 0,73
0,?4 0,ì
0 , ì 6 0 ,28

.0,I 0,3
2,48 3,37
1,57 ì,05
0 ,'81 7 ,8
I ,99 ?,18
t ,81 2 ,35
0,8ì 0,58
7,16 16,83

22,s3 9,1 5

16,57 18,04
27 ,0t 34 ,68
25,10 37,09
2,5 8,25

42,58 23,41
20 ,5 5 22 ,49

7 ,71 14,?2
o ,5? I ,81
6,56 ì0,66
3,79 0,ì8
0,84 0,54

?2,47 17,48
12,53 3,32
40,09 39,36
10,04 6,72
26,ìl 13,87
29,66 4t.04
12,79 16,97
24,79 48,88
5ì,'l2 88,ì4
39,1 3 22,t9
35,85 ì 3,8
76,8t 47 ,08

0,36 2,7 ì9,s2
3,05 0,2 ì4,03

<0,'ì 0,2 <ì

<0,ì <0,1 2,44
.0, ì 2,6 2,44
<0,1 0,93 ì3,42
.0,1 .0,ì 2,44
.0,1 3,6 6,ì
<0,1 1,67 2,44
0,7'Ì 6,9 l5,86
0,ì9 t,33 3,05

.0,1 3,05 5,49
0,55 6,7 13,42
0,1 3,85 3,05
0,3 3 3,66
0,41 4,4 5,49
0,84 7 24,4
0,41 4,3 5,49
0,54 t,87 21,3s
0,65 6,ì tB,3
0,78 4 t5,2s
0,47 1,tì 7,32
t,04 4 65,88
2,03 5,43 t00,65
2,36 s,43 ì07,96
? ,24 5 ,71 t7 ? ,02
3,24 4,5 183

0,73 1,93 ì4,03
t,79 4,9 t75,68
2,441 s ,36 I 24 ,44
2,61 3,45 73,81
0,54 t,67 8,54
2,08 3,63 4? ,09
0,2 2,94 3,05
0,46 i ,08 12 ,2
7,0,l 3ì,6 t28,1
ì,81 ì5,3 33,5
6,22 4,64 Zl0
3,02 5,6 67,ì
2,58 ?,82 106,7
6,ìl 4,71 185,4
ì,54 4,86 91,5
5,33 4,93 .l86

12,23 6,06 237,9
3,25 3,32 137,25
2,78 4,ì4 l3l,l5
7,05 4 247

<l 7

<l 2

< ì 2,12
< ì 2,96
<ì ì,25
<ì I,3
<ì I,98
< ì 0,g
I,5 ì,63
4 ,29 1 ,75

<l 15,94
<l 3,1g
6 2,5

<ì 2,25
<ì 2

<ì 2

6 0,33
4 ,29 2,73
7 0,83
3 ,93 1 ,25
3,5i l

,1 2 (t

4,64 5,29
2"86 ì

I 6,18
5 ì0,94
I l0
8,33 7,79

<l 14,69
<l ì0,31
2,5 2 ,96

<ì 1,75
I3,5 3,44
<l 3,13
2,5 4,69

l5 29,29
5 ,56 23 ,51

ì0 16

2,5 0,75
4,17 2,5
5,56 8,08
.ì,67 0,75

?4 ,23 32 ,t 3

9 ,44 t 06 ,68
21,54 7,31

6,67 6,54
?5 48

0 , I 7 39 ,3 5

<0,05 20,oì
0.5 ?,8?
1 ,62 9 ,8s
0,45 6,74
2,32 23,24
0,56 5,07
0,08 11,22
0,42 8,6:i
0,4 33 ,42
ì ,4 1 32,29
ì,44 ts.69
0,92 31,/8
0 ,38 9 ,97

<0,05 I,4
0,45 t 3,05

<0,05 44,42
0,43 20,21
0 ,?2 4û,42
0,'l 2 34,52
0 ,05 28 

"81
I,7l 19,?t
I,49 r06,33

r0,05 143,65
0,t/ 157,71

<0 ,05 251 ,6
<0,05 263,93
<0,05 43,56

0 ,58 263 ,63
ì,44 187,03

<0,05 107 ,26
<0,05 ,l4,83

<0,05 gl ,96
I3 ,29
28 ,3 ì

250,95
9s,59

326,31
95,73

ì 58,7s
280,56
I 30,08
3?6 ,89
5ì I ,57
234,59
200 ,9 3

454,93

3,45
3,69 B,l' t7
? r3g
7,04
4,05 5,3 5

3,83 7,8 ì7
8,64
7 ,09

22,7? 5,9 67
i r.o

I ,Et
ì I,87
9,64

38,57 6,5 13

12,82
?1 ,'J2 6,j å6

ì4 ,5J
2,BB

2Ì,qB

'I r .33
2l,rl
)1 Q r r: lit
¿a , Jö

23,62 7,1 355

19,66 7,s 362
2 ,16

ì4,51
2ì,',t 8

24 ,9?
12 ,7 7

15,41 7,1 120
Ê ço q l

¡+

12,38 5,13 4,t)

15 6,.1 j6;'
12,54 5,/ lL.ì.l0,38 /,b l9t
29,78 1,4 ì,lr',

24,:14 7 .¿ '.,on

20,43 7"6 15.,

30,46 7 l,l',
2ì,04 /,t 

"')::31,4 6,5 i'i't
ì9,35 7,t 213
lt,t2 8,3 t,.J
20.53 7^5 5r{;
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Tab. 3 - RTSULTAD0S DE ANÃLISES: ELEMENT0S MEN0RES (mg/l )

a
pOçO Ag Aì I 8¡ Cd Cr Cu Fe ll¡ t{i l{ll4 p. pb

I

5

9

l0
ìt
l2
t6
17

t8
l9
21

24

26

27

28

29

30

31

32

34

36

38

39

40

46

47

50

52

53

54

58

102

t 0.4

3

tì6
9

l2ì
122

t 25

126

l2a
'132

134

t35
l3t

<0,05
<0,05
.0,05
<0.05
<0.05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,0s
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,0s
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
.0,05
< 0,05
.0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
.0'05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

<0,02
<0,02
<0,02
<0,0e
.0,02
<0,02
<0.02
.0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02

0,64
0,?

<0,02
.0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
.0,02
<0,02
<0,02
<0,02
.0,0?
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
.o 

'oz
<0,02
<0 ,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0 ,02

.0,I

.0,t
<0, t

.0,I
<0,t
.0,ì
<0,ì
.0,1
.0,ì
.0,1
<0, ì

.0,ì
<0,ì
.0,ì
<0,t
.0, ì

<0, ì

<0,1

'o'l
<0,ì
.0,ì
<0,1
<0, ì

<0,t
.0,t
<0,1
.0,t
<0,1

'0'l
'0'ì
<0,t
<0, t

<0,t
.0,1
<0,l
.0,1
<0,1
<0,t
<0,1
<o,l
<0 ,1
<0, ì
.0¡l
<0.1
.0 ,1
<0,t
.0,ì

.0, ì <0,02
<0,I <0,02
<0,1 <0,02
<0,I (0,02
<0,I <0,02
<0,I <0.02
.0,ì <0,02
.0,I <0,02
<0, ì <0.0¿
<0, ì <0,02
.0.ì <0,0?
<0, ì <0,02
<0,1 <0,0?
<0,1 <0,0 2

<0,I <0,02
.0,.l <0,02
<O,l '.O,OZ

.0, ì <0,0?
<0,.l <0,02
.0 ,1 <0,02
.0, ì <0,02
<0,I <0,02
<0, | <0,02
<0,1 <0,02
<0 

' 
I .0 

'02.0,ì <0,0¿
<0, ì <0,02
<0,t <0,02
.g, ì <0,02
.0,1 <0.02
<0 , ì <0,02
<0,t <0,02
<0, ì <0,02
0, ì t <0.0¿
0,ì2 <0,02
ì ,34r <0,02

I,2r <0,02
0,27 <0,02

0,25 <0,02
<0,'l <0,02
0,42 <0,0¿

0,21 <0 ,02
0,ì6 <0,02
I ,2r <0,0?

.0 ,.t <0,02
0,t8 <0,02

0,ì3 <0.0?

<0,02 <0,02 <0,ì
<0,02 <0,02 <o,l
<0,02 <0,02 0,29
< 0 ,02 <0 .02 0 ,24
<0,02 <0,02 0,15
<0.02 <0,02 0,t
<0,02 <0,02 0,99.
<0.0? <0,0? 0,38'
<0,02 <0,02 0,30
<0,02 <0,02 s,89'
<0,02 .0,02 0,5t*
<0,02 <0,02 0,49r
0,05 <0 ,02 7 ,86r
0,03 <0,02 0,ì8r
0,ì6r <0,02 321*

'<0,0 2 <0,02 4,86f
<0,0? <0,02 I,82r
<0,02 <0,02 0,3
<0,02 <0,02 <0, r

<0 ,02 <0 ,02 0, t 7
0,05 <0,02 <0,t

<0,02 <0,02 0,5*
<0,02 <0,02 ì,05r
<0,02 <0,02 0,ì6
<0,02 <0,02 <0, t

0,03 <0,02 <0, I

<0,02 <0,02 0,95r
0. t 2r <0,02 <0, ì

0 ¡04 <0,02 <0, t
0.04 <0,02 <0,I

<0,02 <0,02 <0¡l
0,02 <0,02 <0,t

<0,0¿ <0,02 <0,1
<0,02 <0,0? 0,36*
<0 t02 <0,02 ì ,5*
0,05 <0,02 1.07r

<o'02 <o'oe o'38*
0,03 <0,02 1,6.

<0,0? <0,02 0,ì3
<0 ,02 <0,02 0 ,¿ t

0,0 3 < 0,02 0.ì2
<0,02 <0,02 0,4 t r
0,tf <0,02 <0,ì
0,ì?r <0,02 6,8tf
0.03 <0,02 <0,1

<0.02 <0.02 <0,1
0,0 5 <0.02 0,9ì*

< 0,01 <0 ,02 <0,05
0,0t <0,02 <0,05

<0,01 <0,02 <0,0s
<0,01 <0,02 <0,05
<0,01 <0,02 <0,05
<0,01 <0r02 <0,05
0,02 <0,02 <0,05
0¡02 <0,02 <0,0s
0,0ì <0,02 <0,05
0,04 <0 ,02 <0,05
0,02 <0,0? <0,05
0,0ì <0,02 <0,05
0,04 <0,0? <0,05
0,02 <0,02 <0,05
0,ì8r <0,02 <0,05
0,01 <0,02 <0,05
0,06* < 0,02 <Q,05

0,0? . <0,0¿ <0,05

0.0ì <0,02 <0,0s
0,0 2 <0,02 <0,05

<0¡0ì <0,02 <0,05

<0,01 <0,02 <0,05
0,0ì <0,0? <0,05

<0,0 t <0,02 <0,05
< 0,01 <0 ,0? <0,05
<0,0t <0,02 <0,05
0,05 .0,0¿ <0,05

<0¡01 <0,02 <0,05
0,03 .0,0¿ <0,05

<0,01 <0,02 <0,05
<0,0 ì <0,0¿ <0,05
<0.0t <0,02 <0,05
0,ì <0,02 <0,05
0 t02 <0 t02
0,26r <0,02
0,88* <0,02
0,05 <0,02
ì,25r <0,02

<0,0t <0,0?
0,t* 0.02
0,14 * <0,02
0,t3r <0,02

0,ì4r <0,0 2

0 tt2a 0,02
0,04 <0,02
0,05 <0r02

0.2tr 0.02

<0,05 0,0t
<0,05 t,78
<0,05 <0,0t
<0,05 0 ,81
< 0,05 0,0t
<0,05 <0,0t
<0,0s 0,36
<0,05 0,75
<0,05 0,03
<0,05 <0,0ì
<0,05 <0,0 t

<0,05 0 ,66
<0,05 0.43
<0,05 0,2s
<0,05 A,tl
<0,05 0,23
<0,05 0,1t
<0,05 0,t5
<0,05 <0,01
<0,05 0,5 ì
<0,05 0,09
<0,05 <0,0t
.0,05 0,09
<0,05 r

<0,05 <0,0t
<0,05 0,02
<0,05 c,05
<0 ¡05 <0,0ì
<0 ,05 2,28
<0,05 0,28
<0,05 0,08
<0,05 <0,0t
<0,05 I,66
<0,05 <0,0ì
0,05 <0,0ì

<0,05 0,03
<0,05 <0,0ì
<0,0 5 I,ì
0,05 I,33
0 ,08r 0 ,03
0,06* 0,02
0,06i 0,0ì
0,05 <0,0ì
0,08t 0,2 ì
0.06r 0,08

<0,05 <0,0t
<0,05 <0,0ì

.0, ì

<0,ì
.0,ì
<0,1
<0,t
<0, t
<0 ,1
.0iì
.0, 1

<0,t
<0,ì
<0,1
<0,ì
.0.1
<0,ì
.0,1
<0.t
.0,1
<0, ì

.0,1
<0,I

rconcentração åcl¡¡q dos pôd¡ões deflnldos pelo Decrrto gst!du¡l nQ 12.486 de 20l /7B,NlA-60
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TAb. 4. RISULTADOS DE ANÁLISES:TLEI'lINTOS MAIORES (MCq/I)

I 
"t{uP 0ç0

r C¿ F8C03 ¡504 rcl rt{03 rlo¡sF tlg

I o,04
5 <0,01

9 .0 ,01

ì0 0,1?
I ì .0,01
t4 0,22
16 0,01
ì7 .0,01
ì8 <0,01

t9 0,07
2t 0,43
22 0,1
23 0,04
24 0,01
26 0 ,01

27 <0,0ì
28 0,ll
?9 0,07
30 0 ,04
3t o,09
32 0,08
34 0,04
36 0 ,31
38 0 ,98
39 û ,12
40 ì,ì7
46 I,09
47 0,t
50 I,85
52 0 ,89
53 0,33
54 0,0?
58 0,28

102 0,16
104 0,04
lt3 0,98
Ù6 0,54
ll9 1,74
l2ì 0,44
122 I,r3
125 1 ,29
126 0,56
128 ì,08
132 2,22
134 1 ,7
t35 I,56
137 3 ,34

0,43 0.03 0,07
o,o4 0 ,25 <o,ol

<0,0ì <0,01 <0,0ì
(0,0ì .0,01 .0'01
<0,0t <0,01 0,07

0,01 .0,01 0,03
<0,01 <0,0ì <0,01

0,03 <o,oì 0,09
0,05 <0,01 0,04
0,09 0,06 0,ì8
0,02 0,02 0,03

<0,0t <0,01 0,08
0,04 0,04 0,ì7

<0,0ì <0,01 0,1

0 ,01 0,02 0 ,08
0,0ì 0,03. o,lì
0,ì6 0,07 0,18
0 ,05 0,03 0 ,l l
0,39 0,04 o,0s
0,]] 0.05 0,16

0, 0,06 0,1
0,03 0,04 0,ì2
0 ,84 0,08 0,t
0,46 0,17 0,13
0,9 0,t9 0,t4
r,73 0,t8 0,15

ì,85 0,21 0,
0 ,41 0,06 0,05
I,li 0,ts 0,t2
1,t2 0,2 0,t4
0,7 ì 0.2 ì 0,09
0,09 0,04 0,04
0,5 3 0, ì7 0.09
0,0r 0,02 0,07
0,03 0,04 0, ì 8
0,87 0,58 0,8ì
0,ì6 0,t5 0,39
1,96 0,5t 0,12
0,33 0,25 0,ì4
0f69 0,21 0,07
2,04 0,5 0,12
0,85 0,r3 0.12
2,44 0,44 0,r3
4,4 I 0,ì5
ì.ì4 0,27 0.08
0 ,69 0,2 3 0,rì
2,3 5 0,58 0,1

0 ,35 <0 ,02
0,23 .0 

'02<0,01 <0,02

0,0ì .0,02
0,04 <o,02

0 ,18 .0,0u
<0,01 .0,02
0, t <0,02

0,0t 0 ,03
0 ,26 0 ,09
0,03 <0,02

0,07 <0,02

0,ì o,l2
0,05 .0,02
0,06 <0,02

0,09 .0.02
0,4 0,ì2
0.09 0,09
0,35 0,ì5
0,3 0,08

0,2 5 0,07
<0 ,0l <ô ,02
r,06 0,r
1.65 0,06
I ,76 0,02
2,82 0, ì

3,02 0,02
0,23 0,t7
2 ,87 <0 ,02
2,04 <0,02

I,2t o,0s
0 ,14 <0 r0¿
0,69 0,28
0,05 <0,02
0,2 0,0s
2 ,t 0.3 ì
0,55 0,ì2
3,4 5 0 ,2
l.l 0,05
ì,75 0,09
3,04 0,ì2
t,5 0,03
3,05 0,s
3,9 0,2
2 ,25 0 ,45
2,ì5 0,ì4
4,0 5 0,5?,

0,22 <0,01 ì,ì4
0,06 .0,0i 0,58
0 ,06 <0,01 0 ,06
0,08 0,03 0,24
0,03 <0,0.l 0 ,14
0,04 0,04 0,5?
0,05 0,ol 0,07
0 ,02 .0 ,01 0 ,24
0,05 <0,01 0,ì8
0.05 <0,01 0.8
0,4s 0,02 l
o.o9 o,02 0,36
0,0 7 <0,01 0,58
0,06 <0,0t 0,22
0 ,06 <0,01 0 ,24
0,06 <0.0ì 0,3
0,01 <0,01 I ,04
0.08 < 0,01 0,52
0,02 .0,01 1,04
0,03 <o,o l 0,82

0 ,03 <0 ,0.l 0 ,1
0,35 0,03 0,5ì
0,t5 0,02 2)66
0,03 <0,0r 3.48
0.17 <0,0r 3,9
0,3 ì .0,0ì 6.46

0,28 <0,01 6,64
0,22 <0,0ì ì ,24
0,4 ì 0,0 ì 6,58
0,29 0,02 4 ,70
0,08 <0,01 2.58
0,05 <0,0ì 0,38
0,ì <0,0 t 2,14
o,o9 0,4
0 ,13 0 ,67
0,83 6,48
0,66 2,57
0,4 5 I,43
0.02 2,33
0,07 4,01
0,23 7,34
0,02 3,2 t
0,9 2 8.56
3 ì4,87
0,21 6,t
0,18 5,06
1,35 12,29
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TAb, 5 - PORCINTAGEM DE ERRO DAS ANÃLISES RELATIVAS AS AMOSTRAS DA ZONA I]

¡ cãti ons (meq/ I ) ¡ aníons (meq/l )Nq

102

104

ll3
lt6
ll9
121

1??

125

1?6

128

ì32

t34

135

t37

0,?6

0,29

3,24

1 ,24

4 ,33

l,l6
l'l

3 ,9.

1,6r,

4,09

7 ,77

3,19

2,59

6,37

0 ,.l4
0 ,38

3,24
I râ

4,1

1,ì7
I,9t
3,39

1 ,55

4,47

7'1
?,91

2,47

5,92

30

t 3,4
0

AE

)7

0,4
3,1

7,6

3,4

4,4
4,5

4,6

2,4

3,7
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3. CARACTERIZAçÃO GTOQUIMICA DAS ÃGUAS

A compos i ção quími ca das ãguas subterrâneas é

adquì ri da fu ndamen ta I me n te das rochas e solos que el as atraves
sam, daí o fato de refletir, comumente, a natureza da ìitologia
e o ti po e grau de i ntemperi smo rei nante. Nas zonas de amostra
gem, as ãguas provôm de dois aqüíferos diferentes, o cristali-
no e o sedimentar. Nestas condi ções ,ori entamos a di scussão dos

res u I tados obti dos no senti do de evi denci ar eventuai s correla-
ções entre a compos i çã o quími ca das ãguas e a litologia do am-

bi ente de extração.

3. I . Apresentação dos Resul tados

- Sõlidos totai s dissolvidos

0 exane da tabeìa 2 mostra nitidamente duas popu

1ações de amostras : uma consti tuída por ãguas com teores mui to
baixos de elementos dissoìvidos cuja soma dos íons é inferior a

45 mg/.l, e outra, por ãguas com teores mais elevados cuja sona

dos íons 6 superi or a 80 nrg/.l.

0s dados 'constantes no anexo (profundi dade to-
tal do poço, profundi dade do emba sane nto cristalino) evi denci an

que os 26 poços que a pres ent am ãguas pouco mi neral ì zadas expìo
ram o aqtlífero sedimentar (exceto os ngs. 47 e 'l04), enquanto
que os outros 2l com ãguas mai s mi neraì i zadas expì oran o aqtlí-
fero cri stalino (exceto os nQs. 113 e 1ì6). Calculamos a compo-

sìção química médìa das águas destes dois aqtlíferos,baseada na

anãlise de 24 amostras para o aqtlífero sedimentar e ì9 para o

cristalino. A tabe I a 6 evi denci a esse ca rãc ter diferencial.

A conduti vi dade da ãgua, pro.porci onal ã carga ì õ
nica, é conseqüentemente mais elevada nas ãguas extraidas do a-
qüí.fero cri stal i no (da ordem de centenas de ¡.rmho/cm) , e baì xa

no aqüifero sedimentar (da ordern de dezenas de unho,/cn), 0 grã-
fi co da fi gura l3 rel aci onando o teor tota I de el,ementos dissol



AQUIFERO

Sedimentar 1,62

Cri stal i no 27 ,48

Tab. 6 - C0MP0SIçÃ0 QUIMTCA MEDIA (mg/l)

I ,44

27.64

H"S0,

CHCI .

rab. 7 - C0NCENTRAçÃo DE FERRO (mg/l) SEGUNDO 0 TIPO DE PRESERVAçÃo DA AMOSTRA

0,46

3,68

3,04 9,06

4,6 139,2

H2S04

cHcl3

HC03

.0,1 <0,1

.0,1 .0,l

so+

0,?9 0,24 0,t5 0,ì

.0,1 .0 ,1 .0,1 .0,1

?,19

7,5

0,3

.0 ,.l

?,71 0,6

Ì5,48 0,44

0,1 0,17 <0,1 0,5

<0 ,1 <0,1 <0.1 <0,.l

0,99 0,38 0,30 5,89 0,57 0,49

.0,1 .0,1 .0,.| .0,1 .0,1 .0,ì

¡ions

21 ,12

225,58

I,05 0,.l6 <0,1 <0,1 0,95 <0,ì .0,.I

0,'12.0,1 <0,1 .0,.| .0,1 .0,.I .0,1

11 ,62

¿1 ,17

7,86 0,18 32t 4,86 1,82

0,64 <0,.I <0,.| .0,1 0,49

<0,1 <0,1 <0,1 .0 ,.|

.0,1 <0,1 <0,1 .0,1

I
(tr

¡



-52-

Fi9. 13

ÉO |îtO zOO ,oO

. ELEMTNTOS DISSOLVIDOS EM FUNÇÃO

1OO 6OO 5oo

DA CONDUT]VIDADE A 25AC



vidos (t íons) e a condutividade (C),
zação das ãguas pela equação x íons :
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permi te aval i ar a mi neral
0,75. C no caso da zona II

I

- Cãti ons aì cal i nos

0s teores de

traídas dos sedimentos, com

com mõdi a ao redor de 1 ,62
traídas da rocha c ri s ta I i na

77 ng/1, com média de 27,48

sõdi o são mui to baixos nas ãguas ex

valores si tuados entre 0,1 e lOmg/l ,

mg/1, e mais elevados nas ãguas ex-
onde os teores se situam entre 7 e

mg/1.

Da mesma forma, os teores de potássio são muito
variãveis, de menos de 0,1 até 32 mg/.|. Entretanto, neste caso

não existe uma nítida correlação entre concentração de potássio/
litologia do aqülífero. As m6dias, de 3,04 mg/1 no sedimentar e

4,6 mg/l no cristaìino, são sensivelmente semelhantes.

- Cãti ons al cal i no-terrosos

0s teores de cãl ci o, baixos nas ãguas extraídas
dos sedimentos, com teores variando de menos de 0,.l a 9 mg/l com

mãdia iguaì a 1,44 mg/l, aumentam substancialmente nas ãguas ex-
traídas de rochas cristalinas onde os valores variam de 9 a 88

ngl'l, com m6di a de 27 ,64 
^g/ 

1 .

0 magnésio, com teores variando de 0,1 a 3 mg/l e

m-edia de 0,46 ng/1 nas ãguas dos sedimentos, aumenta ligeiramen-
te nas ãguas do cristalino onde os teores variam de I a 12 ng/ l
com m6dia de 3,68 m9/1.

0 cãlcio e o magnãsio são os principais íons res-
ponsãvei s pe'l a dureza da água, a qual é expressa em mg/l de

CaC03 e calculada peìa soma do teor de CaC03 correspondente ao

cãlcio e do teor de QaC03 correspondente ao magn6sio. Com base

nas composi ções médi as, podemos caracteri zar as águas de aqtlífe-
ro sedimentar como ãguas muito moles, com dureza média da ordem

de 5,5 mg/l CaC03, e as ãguas do aqüífero cri stal i no como med'i a-
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namente drras ' con durez.a média da ordem de 84'2ß n;g/7 Ca{0t'

- Cioretos

0s cloretos apresentan teores variando de 0'3 a

lo7 mg/.l, As ãguas do aqüífero cristalino apresentam un teor mõ

dio de .l5,48 mg/1' superior ao teor ¡nãelio das ãgu'as dos sedimen

tos que se situa ao redor de 2'71 rng./1. Entretanto, o exûne da

tabela 2 não evidencia uma correlação nítida entne concentra -

ção de cloreto./natureza do aqüífero, sendo o valor mais eleva-
do da mõdia da.s ãguas do aqllÍfero cristalino reìacionado aos

teores aìtos encontrados em algumas anostrås.

- Sul fatos

A maior parte das águas provenientes do aqüífe-
ro sedimentar apresenta teores baixos, inferiores a ì mg/1, a

média situa-se ao redor de 2,l9 tg/1. Nas ãguas provènientes da

rocha cri stal i na , a concentração de sul fatos vari a de menos de

I mg./1 até 25 rng/l corn média de 7,5 ns/1. 0s valores mais eleva

dos correspondem ãs ãguas coìetadas na zona II.

- Ni tra tos

As ãguas apresentam concentrações baixas de ni-
tratos, exibindo teores variando de*nenos 0,5 a 2 mg/.l.0s teo-
res parecem Iigeiramente mais elevados nas águas do a'qtlífero se

di¡irentar do que naquelas do cristalino referente ã zona I, onde

as médias exibidas são respectivamente 0'6 ê 0'44 mg/l.

- Bi c a rbo natos

A al cal i ni dade das amostras, que si gni fi ca a ca-
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paci dade da sol ução de neutral i zar um ãci do, õ essenci almente de'

vi da aos íons bi carbonatos. Os íons carbonatos , cuio teor é sabi

damente desprezível em soluções com valores de pH inferiores a

8,3, não foram constatados en nossas ã9uas.0s tegres de bjcarbo
natos variando de nenos de 1 at6 24 mg/l nas ãguas do aqtlífero
sedi¡nentar com valores médios da ordem de 9'06 mg./l ' são nitida-
mente inferiores ãqueles encontrados no aqüífero cristalino, cu-
jos teores variam entre 42 e ?47 ngJ1, com m6dia igual a 139,2

ms/.l.

Notamos urna certa tendênci a de correl ação positi-
va dos teores de cada um dos elenentos com o teor total dos ele-
mentos dissolvidos, te.ndênci a esta que se torna nitida no caso

dos bi carbonatos. A construção do grãfi co representando a soma

dos íons di ssol vi dos em rel ação ã concentração .dos bi carbonatos
(Fig. l4) evidencia uma correìação linear [ íons " 1,5,HC0t,mais
níti da do que em rel ação ã conduti vi dade.

- 5r ltclo

As ãguas estudadas apresentam valores de pH infe-
riores a 9 e teores em sÍlica inferiores a 64,3 mg/l (ou 30 mg // I

de sÌlício)de forma que todo o silício dissolvido encontra- se

sob a forma molecular Si (0H)4. Os teores de silÍcio variam de

2 a 30 mg/l, sendo os mais baixos, entre 2 e I0 mg/l ' relati:vos
ao aqüífero sedi men ta r.

- Ël ementos Menores

0s mõtodos uti I i zados para a dosagem dos el emen

tos menores não são adequados para a determinação de teores mui

to baixos, 0s resultados permi tem avaliar a potabi lidade das ã-
guas (conforme veremos no íten seguinte), mas não atendem aos

objetivos mais amplos da geoquímtca. 0 exane da tabela 3 mostra
que os elementos nenores das ãguas estudadas apreÊ.entam, em ge-
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ral, teores inferiores ao limite de detecção do apa-relho de medi.
da.

Vale destacar o ferro que apresenta teores relati
vamente altos para um elemento menor, em particular nas amostras
extraldas do aqllífero sedimentar. A concentração de 32.l mg/l a

presentada pela anostra 26 não corresponde ao teor em ferro dis-
solvido encontrado naturalmente, nas sim, ao ferro total cuja
parte preponderante encontra-se na forma de partícuìas em sus-
pensão que foram dissolvidas pela adi ção de ãci do concen t rado no

momento da coleta. Face a esses resul.tados . anal i samos novamen-
te esse elemento nas amostras fixadas por clorofõrnio ( anostras
coletadas na zona I)i os resultados obtidos (Tab.7) confirmam o

fato dos altos teores de ferro corresDonderem a sõlidos em sus-
pensão dissolvidos. A maior Darte das anostras aDresenta teores
de ferro dissolvido inferiores a 0,.l mg./l .

A anál i se dos resul tados evì denciou duas catego-
ri as de ãguas: uma, que corres ponde ãs águas extraídas do aqtlífe
ro sedimentar, se caracteriza por un teor de s6lidos dissoìvidos
mui to bai xo. A outra, co rres ponde nte ãs ãguas extraídas do aqtlÍ-
fero crìstal ino, apresenta teor mais elevado de elementos dissol
vidos, principalmente devi do ãs inaiores co ncentrações dos íons
sõdio, cãl ci o, magn6s i o e b i ca rbo na to. 0s poç'ôs 38,39,52 e 53

apresentam ãguas que pertencen ni ti danente a essa úl tima catego-
ri a,embora esses poços te nh am característi cas construti vas (fil
tros) que permiten a exploração dos dois aqtlíf eros.

0s trabalhos realizados sobre esse assunto, cita-
dos no ítem I, não tinham evidenciado essa correlação entre Iito
logia do aqtlíf ero./composi ção quírnì ca das ãguas, provavelmente por

causa da nenor escala de amostragem. Essa correlação,deduzida dos

nossos dados analiticos, é corroborada peìas poucas anãlises re-
alizadas a pedido dos proprietãrios de poços (tab,l).
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3.2. Classificação Quínica das Ãguas

Uma das maneiras de se caracterizar a :composição

quími ca da ãgua, 6 a simples comparação das concentrações dos

îons pri nci pai s expressas em meq./l e das suas rel ações caracte-
rÍsticas. A ägua extraida do aqtlíf ero sedimentar caracteriza- se

por i

rNa=rCa=rK > rMg

e nq ua nto a ãgua extraida
por:

rNa=rCa > r K* rMg

' rClirso4=rHcot > rNO,

do aqtlífero cristalino caracteriza- se

rHC0t>rCl=rS04>rN0,

0 uso do diagrama de Piper onde a composição quí-
mica de cada amostra de ãgua õ representada por um ponto, permi-

te a visualização dos resultados e a definição dos fãcies hidro-
químicos. A partir dos resultados expressos em meq.i I (Tab.4)'cal
culamos as porcentagens dos íons rnaiores en relação ao total de

cãtions e aníons (Tab.8). Não realizamos esse cãlculo para todas

as amostras provenientes do aqtlífero sedimentar devido aos bai-
xos teores. En pa rti cu lar, não fari a senti do efetuar esse cãl cu-
ì o quando os cáti ons ou aníons apresentam 'val ores abaixo do I i -
mi te de detecção do aparel ho. Com efei to quando a concentração
total dos íons é pequena , pequerias vari ações de concentração ab-

soluta dos íons provocam grandes vari ações de poì^centagem' e a

re'presentação da anãlìse no diagrama de Piper perde o seu senti-
do.

' As figuras l5 e l6 nostram que podemos qualìficar
as águas do. aqtlíf ero sedimentar como bi carbonatadas sõdì cas e

potãssicas e as ãguas do aqtlífero crìstalino como bicarbonatadas

cãlcicas e sõdicas, O agrupamento dos pontos na figura l6 mos'tra

que o fãcìes bicarbonatado õ mais marcado para as ãguas do aqtlí-
fero cri stal i no.
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ïab. 8 fLEMENTOS MAIORES EI'I PORCENTAGEM DE meq/I

Nç P0ç0 Na clMgCa HC03 soq

I

t9
21

23

26

28

29

30

3l
32

38

39

40

46

47

50

52

53

58

t02
ìt3
ll6
il9
12?

125

126

128
132
'I 34

t35
137

7 75,4
l7 ,5 22,5
864
l3,g I3,9
8,3 8,3

2l ,1 30,9
26 ,9 79 ,2
7,7 75

22 ?6,8
22,9 3t,4
56,3 ?6,4
36,9 46,2
36 ,2 53,6
32,g 55,7
l6 ,I 66,I
56,2 35,6
37 ,9 47,7
24,6 53

?6 ,? 49 ,5
6l,3 3,8
30,2 ?6,B
43,5 12,9
40 ,2 45 ,3
53,8 32,g
32,7 5t,5
33,7 51 ,2
26 ,4 59,7
?8,6 .56,6
53,3 35,7
60,2 26,6
52,4 36,9

5,3 12,3
ì 5 45

46
13,8 58,6
16 ,7 66 ,7
13,5 34,6
Il,5 42,3
7,7 9,6

12,2 39
'I 7 ,l 28,6
9,8 7 ,5
9,7 7 ,2
5,6 4,6
8,1 3,3
9,7 8,1
4,6 3,6
8,5 5,9

1517 6,7
15,9 I,4

6 ,1 28,7
17,9 25

12,1 31,4
ll,8 2.8
l0 3,3
12,6 3

7 ,8 7,2
'I 0,7 3,2
12,9 l,g
8,5 2,7
8,9 4,2
9,ì I,6

< i 38,6
22,5 12,5

< I g0

4l ,4 24 ,1
< I 50

23,1 l,g
34,6 30,B
28,8 3 ,9
19,5 7,3
20 8,6
3,5 1,5
l. 8,7
3,.l 9,6

< I 8,4
27,4 35,5

< I 12,5
< I 12,3
376
26,2 9,3

< I 64,2
9,6 25,6
9 49,6
4,9 1l
4,7 3,7
3,5 6,9
I,9 I,3

lì,2 20,6
2,8 42,2

15,5 7,2
5,7 7 ,3
8,8 ?2 ,8

6l ,4
65

ì0
34,5
50

75

94 '6
67,3
73,2
7l ,4
95

90 ,3
87,3
9t
37 ,l
87 ,5
87 ,6
90 ,3
64 ,5
35,7
64,8
4ì,3
84,1
91,6
89 ,7
96,8
68,2
54,9
77,3
87

68 ,4



Fì s. 15

!Ç.

C.rio.¡

CLASSIFICAçÃO DAS ÄGUAS DO AQUÍFERO

-60-

SEDIMENTAR NO DIAGRAMA DE PIPER
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3.3. Di scussáo

Como jã fri samos, a mi neral i zação da água depende
das rochas que constituem o aqüífero e do t'ipo de alteração que

estas últimas sofrem, isto é ¿o clima QU€, através da temperatu-
ra e da pl uvi os i dade, condi c'i ona a al teração dos m j nerai s.

- Aguas do aqtlífero se<limentar

0s sedimentos da baci a de São Paul o representam a

deposi ção de produtos resi duai s decorrentes da atuação de proces
sos i ntempéri cos sobre as 'l i toì og'ias precambri anas durante o

Terciãrio. As condições climãticas existentes (presumiveìmente j.
dênti cas às atuai s ) perm'i ti ram a formação de produtos consti tuí-
dos por quartzo e argilominerais do grupo da caolinita, e a eli-
mi nação total , por I i xi vi ação, dos el ementos sol úvei s presentes
nos minerais primãrios das rochas precambrianas (Ca, Na, K,... ).
Este t'i po de al teraçã0, monossi al'i ti zação (PEDR0, 1964) . dã orj.
gem a materì ai s com bai xa capaci dade de troca cati õni ca (MELFI &

PEDR0, 1977).

Assimr QUôrtzo (Si0r) e caolinita (Al2Si205(0H)4),
não podem ceder novos elementos ãs ãguas (a não ser um pouco de

silício), e em part'i cular nenhum cãt'i on bãsico. 0s õxidos e h j-
drõxi dos de ferro são pouco sol úvei s nas condi ções naturai s. Por-
tanto, os elementos dissolvidos na ãgua dos sedimentos provem

essencialmente das ãguas de infiltração (chuva) e do solo. A chu
va pode trazer alguns elementos tais como cátions bãsicos, clore
tos e nas regiões j ndustri a'l i zadas su'l f atos. No so'l o, a ãgua que

se infiltra adquìre uma certa quantidade de bicarbonatos por
díssoìução do gãs carbônico, e de nitratos. Isso explica que as

amostras da ãgua do aqtlífero sedimentar apresentam concentrações
mu'i to bai xas de elementos di ssol vi dos, típi cas de terrenos I i x'i -
vi ados. Para compl ementar esse aspecto da di scussão seri a i nte-
ressante real i zar a1 gumas anãì i ses da chuva na regi ão; provavel -
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quím'i ca não seria mui to di ferente daque-
ocorrente nos sed'imentos da bac'i a de São

- Ãguas do Aqtlifero Cristaljno

As re I ações da água do aqüífero cri sta I j no com a

ì i toì ogi a ambì ente são compl etamente d'i ferentes. Neste caso, a

água ci rcula em uma rocha prìmãria sendo submetida ã alteração
atua'l que I ibera os elementos formadores dos mi neraìs. 0 mecan'i s

mo essenc'i al de alteração dos m'i neraìs si l,i catados, consti tuin-
tes das rochas cristaìinas, na zona climãtjca tropicaì, é a tri-
drólise (PEDR0,1964). Esse processo caracteriza-se peìa elimina
ção mai s ou menos i ntensa da síl i ca e dos cãt'i ons bás j cos dos si
I i catos nas ãguas de percoì ação.

consìderando, a título de exempì0, a iridrólise
dos plag'i ocìãs'ios, aìb'i ta e anortita, nota-se que esse processo
el eva o teor de bi carbonatos , em re'lação ao gãs carbôni co di ssol
vido na ãgua:ZNaAlsi30B + 1'lH20 + 2C02---+ Alzsiz05(0H)4 + caz++ zHCOr-

albita caol i ni ta

CaAlrS'i208 + 3Hr0 + ZC02--+ Alzsi205(0H)4 + Caz++ 2HC0r-

a nort i ta caol i ni ta
Portanto, a al teração h'i drol íti ca dos s j I i catos enri quece a ãgua
de percolação em Na+,K+,1492*,c.2* e HC0r-. 0 sódio pode provir
da alteração dos plagiocläsios, o potãssìo dos feldspatos potãs-
sicos e biotita, o cãlcio dos plagioclãsios, piroxên'ios e anfjbó
l'i os, o magn6sio dos p'i roxônios e anfjbólios (HEM, 1959; SCH0L

LtR, 1962).

No presente caso, destacamos um níti ¿o aumento
das concentrações de sõdi o, cãl ci o e b'i carbonatos nas ãguas do
aqtlífero cri stal i no em re'l ação ãs ãguas dos sedimentos. Podemos
correl aci onar essas concentrações com a al teração dos pl agi ocl ã

si os das rochas cri stal i nas. 0 I ì ge'i ro aumento de magnõsì o pode
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ser correlacionado com a alteração da hornblenda.

Podemos expì i car o fato da concentração de potãs
si o não aumentar, através da grande facj I j dade desse e I emento em
'i ncorporar-se a di ferentes produtos de ci cl o sup6rgeno ( pl antas ,
arg'i l omi nerai s secundári os. . . ) ou tamb6m, porque a al teração po-
de não atìngir os feldspatos potãssicos. com efe.i to, a ordem de
al terabi I i dade dos si I j catos (G0LDIcH, I 939 ) mostra que os fel ds
patos potãss'i cos são menos al terãvei s que a hornbl enda e os pl a-
gioclãsios:

estab'i I i dade

crescente

oliv'i na

augi ta
hornb I enda

b'i ot'i ta
feldspato
mus covi ta
quartzo

pl agi ocl ãsi os cál cì cos

pl ag'i ocl ási os sõd.i cos

potãssico

Embora o potãssi o seja tão sol úvel quanto o só_
djo,quando a alteração não õ intensa, ele permanece nos feldspa-
tos potãssicos menos arterãvejs do que os plagioclãsios. segundo
TARDY ( I 969 ) que estudou a compos i ção quími ca de ãguas percol an_
do em di ferentes ambi entes cni stal i nos , a razão Na z0/ KzO ( ou
Na/t<) pode serv'i r de índi ce de al teraçã0, os val ores ba.i xos cor-
respondem a um tipo de alteração que atìnge todos os feldspatos.
Esse autor correlac'iona a hidrõlise total dos silicatos com
meios bem drenados, onde as soluções são djluídas, e, a hjdroli-
se incompleta com meios confinados onde as soluções são mais con
centradas. Com efeito,a água do aqüífero cr.istalino é relativa
mente concentnada.

Ainda, TARDy (lg6g) salienta que o teor de bicar-
bonatos apresenta uma correìação muito boa com a concentração dos
cãti ons pri nci paì s , podendo este servi r de referêncì a para ava-
I i ar a mi neral i zação da ãgua. As nossas anál i ses evj denci aram nj.
tidamente esse fator conforme i lustramos na f .igura 14.
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Considerando a a ì teração dos s j li catos como ori
gem dos íons principais da ãgua do aqllífero cristaìino, podemol
conpl ementar esse aspecto a parti r dos equì I íbri os termodi nâmi -
cos envol vendo os silicatos. A cons i de ra ção dos equi I íbri os en_
tre os fel dspatos e os seus possíve is produtós de aì teração,per
mite estabelecer diagramas que mostram o campo de estabilidade
de cada mineral (GARRtLS & CHRIST, 1965; TARDy, 1969).

A fìgura l7.a mostra que as soluções estäo quase
no limite do equi líbrio feldspato potãssico/caolinita. As fjSg
ras l7.b e ì7.c mostram que as ãguas do aqüífero cristalino es_
tão s i tuadas no c ampo da bissiaìitização que se caracteri za pe_
ìa formação de argilominerais do tipo montmorilonita (pEDR0,
1964)' i ndi ca ndo a importânci a des ta fas e na a I teração da rocha
cri sta I i na. Al iãs , os perfîs de ar teração exi stentes na regi ão
evjdenciam sempre, abaixo do solo laterítico, pouco espesso,
consti tuído por caol i ni ta, quartzo e öxj dos e hi dróxi dos de
ferro, a presença de urn espesso manto de a l teração caracteri za_
do pela presença de mi nerais primãrios en decomposi ção, argi I o_
mi nerai s do ti po montmori I oni ta, e caolinita. pa rece ser este
material o responsãvel peìa mineralização das ãguas do. aqüÍfe_
ro cri stali no.

A al teração dos mi neraj s si I i catados do aqüífero
cristalino pode explicar a composição da ãgua, sobretudo do pon
to de vista qualitatjva. Do ponto de vista quanti tat.i vo, as con
centrações, em particular dos bicarbonatos, parecem mais al tas
do que aqueì as encontradas em gera I en tais ambj entes (TARDy,
'l969 i FETH et alìi, ì964).

Não devemos desprezar o contexto urbano do estu_
do. No capítu1o anteri or, destacamos, em zonas onde foram cole_
tadas as amos t ra s do aqüífero cristarino, a possibiridade de e-
xi sti r fl uxo da ãgua dos ri os (Tì etã e pinhe.iros para os poços
vi zi nhos ). Essas ãguás s uperfi ci ai s, al tamente po ruÍdas , podem
trazer uma certa quantjdade de erementos quÍmicos (bicarbonatos,
sulfatos, nitratos...), ãs ã9uas dos poços. A composição des_
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Tab. 9 - C00RDtNADAS D0S DIAGRAMAS DE ESTABILIDADE

N9 pH Si02(ms/I ) Log Ir+l+pH
.I\

ìos I Na 'J +pH rog lca2+]+zpn

I l9

121

122

125

1?6

l28

132

134

135

ì37

7,6

7,4

714

7,6

711

6,5

7,1
o?(Jr.J

7,5

22,2

63 ,6

52

43 ,6

65

44,9

6i
ð.1 ?

)1 1

43 ,8

)'7J;l

3,5

J ¡L

3,7

3,1

J,L
)7

3

4rJ
?trJrJ

4rB

4

4,5

417

3,7

4,1
?a

4,3

5,5

5

12,2

lt
I I ,3
12,2

l0 ,6
I1,3
10 ,3

l0 ,9
l3,l
l2,l

l7.a- DIAGRAMA Dt
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l7b- DIAGRAMAS DE TSTABILIDADT D0 SISTEMA Ca0 ,Aì203,
Si0Z,H20 a259CeIatm.

F.i9. l7.c- DIAGRAMA DE ESTABILIDADE D0 SISTEMA Nar02, Aìr0r,
S i0Z, HZ0 a 259C, I atm.
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sas ãguas superficiais foi estudada no tocante aos elementos me-
nores (CETESB, l98l ), ìsto, em relação com a qualìdade das ã9uas
como verenos no capítuì o segui nte; mas, as concentrações dos ele
mentos maiores não foram determinadas, Não existe, portanto,con-
di ção de i denti fi cação da i nfl uênci a das fontes potenci ai s de po_
ìuição sobre as ãguas subterrâneas. Um estudo complenentar, a-
brangendo Municípios vizinhos, deveria permitir avaljar o,,back_
ground' da composìção química do aq{lífero crÍstaijno em condi_
ções naturais, o que permitiria avaliar mais precisanente a con-
tribuição da a ìteração ã mineraìização das águas.

4, QUALIDADE DAS ÃGUAS

4.1. 0s Padrões

A ãgua subterrãnea consti tue um recurso expì orado
pelo homem para d.i ferentes usos: domãstico, agrícola ou .i ndus_
trial. A maioria das análises de ã9ua tenr como objetivo determi
nar sua conveniência, isto é sua qualidade, para um determina-
do caso. Isto õ fei to com base em certas caracterís ti cas mensurã
veis,de naturezat físi ca, química e bioìõgìca, as quaìs devem ser
nantidas dentro de intervalos permissÍveis,

Vamos consi derar os cri t6ri os de quaì i dade da á_
gua em relação ao consumo hunano, uso da maior importância parâ
a co I eti vi dade humana. Uma ãgua potãve1 é aque 1a que pode ser
cons umi da pelo h omem sem efei to prejudicial pa ra a sua saúde. 0s
cri téri os de potabi t i dade são baseados na ausônci a de el ementos
patogônicos tais como bactõrias, virus e erementos químicos aci-
ma de uma certa concentração, e em caracterÍsti cas fís i cas tais
como ausônci a de odor, cor e sabor.

Em todo país, vãri os õrgãos 'l i gados aos prob l emas
da saúde Públ i ca e do Mei o Ambi ente, se encarregam de estabe re
cer normas de potabiìjdade; as normas estabelecidas por autori_
dade governamental e exigidas por 'l eì, são chamadas de padrões.A
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mai oni a dos padrões se refere a elementos quími cos. No tocante
ã qua lì dade bacteri oì 6gi ca r recomenda-se, em ge ral , a ausência
de bactéri as do grupo Col i forme ' cons ideradas como i ndi cadores
da possibilidade de ocorrer microorganismos patogênicos.

Na tabela ì0, apresentamos os padrões em vigor
no Brasi I e nos Estados Unidos a título de comparação. No 8ra-
sil, os padrões es tabe I ec i dos pe lo Mi ni stério do I nte ri or e o

Minist6r'io da SaÚde, poden ser completados pelos Estados, tal
como ocorre em São Paulo. 0entre os elementos químicos conside
rados como tóxicos: arsênio, bãrio, cãdmio, chumbo' cromo' mer-

cúrio, prata e selônio, a prata e o mercúrio não constam dos

padrões definidos peto Estado de São Paulo. Já os elementos con

siderados como perigosos, fluor e nitratos constam dos diferen
tes padrões. 0utros parânetros (alumínio, cloretos, cobre,fer-
ro, manganôs, etc,..) poden ser considerados por afetaren o sa-
bor da ãgua, ou causarem problemas de corrosão nas tubul ações .

A comparação dos elementos apresentados nas tabe
las I e l0 mostra que as anãlises ditas "de potabilidade", rea-
'I i zadas pelos di versos I aboratõri os da ci dade, a pedi do dos pro
prietãrios de poços, não levam em conta os eìementos tõxicos. t
importante ressaltar que esses elementos sã0, geraìmente, indì-
cadores de pol ui ção engendrada por ati vi dades i ndustri ai s . Consj_

derando a importânci a dessas ati vi dades no Muni cípi o de São Pau

1o, a falta de determìnação desses elementos tõxicos faz com

que os resu'l tados dessas anãlises seiam desprovidos de signifi
cado quanto à potabi I idade.

Isto faz ressaltar, mais uma vez, a falta de le-
gi sl ação no tocante ã expl oração das ãguas subterrãneas. 0 con-
trole de qual idade deveria ser real ízado regularnente por um

õrgão estadual, e não deixado ã iniciativa dos particulares.

4.2, Anãt i se dos Da dos do Estudo

No presente estudo, as dosagens real i zadas (Tab.
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Tab.l0-PADRoES DA QUALIDADE QUf t'ltcR DA AGUA P0TÁVEL (mgll )

PARAME TROS

QUIM r C0S

MINISTERIO

TNTERT0R(r)

MINISTERIO TSTADO DE

sAUDE (2 ) s. PAUL0(3)

T.P.A
(4)

AI

Ag

As

Ba

cd

CI

Cr

Cu

F

Fe

Hg

Mn

Pb

Se

Zn

CN

N-NH3

N-N02

N-N03

CaC03-0H

CaC0¡-C0¡

CaC03-HC03

Fenois
Pesti ci des

Detergentes

(ABS)

0rl
l
o ,0l

0,05
I

1,4

0,002

0rl
0 ,01
5

012

0r5
I

l0

0 ,001
normas segundo

0,5

0rì
0,05
0rl
I

0 ,01
600

0,05
I

0,6-'l ,7
l

0,002
0r5
0rl
o,0l
5

0,05
I

0,0.l
250

0,05
l

l

0,3

0,05
0,05
0 ,01
5

012
0,08
0,02

2-6
0

120

250

0

0

0

l0

0 ,00.l
os compostos

0r5

0,05
0,05
I

o ,0l

0,05

1,4-2,4

0,002

0,05
0 ,0.|

l0

normas segundo os
compostos

(l) Portaria 013 de l5l01/76 do Minjstério do Interior (Secretaria
Especì a'l do Mei o Ambi ente ) .

(2) Decreto Federal nQ 79.367 de 09/03/77 e Portaria nq 56 de 14/

03/77 do Mi n'i stõr j o da Saúde; j ndi cou-se apenas os l'imi tes per

m'i ssiveis.
(3) Decreto Estadual nQ 12.486 de 20/10/78, NTA-60;os padrões ai

j nd'i cados , apl i cam-se tal ãgua'. de poços.

(4 ) Env'i ronmental Protectìon Agency,USA,Saf e Drì nki ng l,later Act I gl4.
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2 e 3) com relação aos padrões da ìegìsìação estadual (Tab.lO )

permitem uma melhor avaììação da quaìidade das águas subterrã-
neas da ãrea. 0s teores de alumínio,prata, cloro, cobre, zinco,
nì trogônì o amoni acaì e ni trato, e al ca ì i ni dade de todas as amos

tras anal i sadas a te ndem os padrões de potabì I i dade. tm relação
ôos teores de bãr^io, cromo, ferro, manganôs e chumbo, temos cô-
sos onde as concentrações uìtrapassan os padrões definidos.

Na zona I de amostragern, 40% das anostras apre-
sentarn teor de ferro que uì trapassa o padrão de 0,3 mg/1. Uma

amostra apresenta também un teor elevado de manganôs, outra,teo
res elevados de manganôs e cromo. 78% desses casos cot"respondem
a ãguas extraídas do aqtlÍfero sedimentar. 0bservamos, no ítem
3.ì., que a poluição das anostras pelo ferro 6 devida a s6li-
dos em suspensã0. Portanto, uma sìnpìes fiìtragem da ãgua po-
de sanar essa pol ui ção que podemos qualìficar de geol õ9ì ca, em

relação com a natureza dos sedimentos.

Na zona I I de amostragen, 86/, das amostras apre-
sentam casos de po'ì uìção por: Fe, ou Fe-Mn, ou Fe-Ba, ou Fe-Mn-
Ba, ou Fe-Mn-Pb, ou Mn- Pb , ou Mn-Cr, ou Fe-Mn-Pb-Cr-Ba, ou pb.

Enquanto podemos correlacionar o ferro e o manga

nôs com fatores geoìógìcos, tais como a ocorrência de óxidos e

hidrõxidos de ferro e manganês, bãrio, chumbo e cromo represen
tam elementos exteriores ao meio ambiente, ligados a problemas
de pol uição.

Na maìoria dos casos, concentrações elevadas de
bãrìo, chumbo e cromo são associadas com concentrações elevadas
de ferro e/ou manganôs, 0ra, os óxidos e hidrõxidos de ferro e

manganês consti tuem fases ni neral ógi cas que f ixam faci I mente os
elementos traços. Isso nos leva a pensar que bãrio, chumbo e

cromo tanbém este jatn como sóììdos em suspensão, ìocalizados nos
õxidos e hidróxidos de ferro e manganôs, De quaìquer forma, es-
ses elementos tõxicos, presentes na fase em suspensão ou dissol
vi da , co rres pondem a casos de poìui ção.
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tsses casos de po'lu'ição podem ser engendrados pe

I as numerosas i ndústri as presentes na zona de amostragem ou pe-
I os ri os Ti etã e Pi nhei ros. com efei to, os ri os Ti etê e pi nhe_i-

ros consti tuem, na al tura do Muni cípio, verdadei ros "esgotos a

c6u aberto", poi s as i ndústri as da regi ão I ançam os seus rejej_
tos nel es, mui tas vezes , sem tratamento. A poì ui ção desses ri os

caracteri za-se por elevados teores de ferro, manganãs, chumbo,
fenõi s, detergentes e n'i trogãni o amoni acal , e um número ma j s
provável de col'i forrnespor 100 ml da ordem de vãrios mjlhões
(ctTEsB l98l ). Em ítem anterior (ítem 2.1 do capítulo III) nota-
mos a possi bi I i dade de ex'i sti r f I uxos de ãgua dos ri os para po-

ços v'i zinhos. Aliãs, fomos informados (verbalmente por proprie-
tári os de poços ) que vãri os poÇos, I oca I j zados na

dos ri os, apresentaram contami nação bacteri ol ógì ca

vi zi,nhança

Regra geral , as determi nações real i zadas sobne
as amostras de água subterrânea mostram que os aqtlíferos apre-
sentam uma boa qual i dade quimì ca com exceção de al guns CASOS

pontuais. Em partì cu'l ar, as ãguas do aqllífero sedimentar, com

seu teor natural de sõl'idos d'i ssolvidos muito baixo, se prestam
mu'i to bem ao consumo humano, desde que não contenham bactéri as ,
víruses patogônicos ou conpostos orgânicos tõxìcos, elementos
não anal i sados no presente estudo. 0s casos de concentração ex-
cessi va de ferro podem faci lmente ser sol uci onados por fj I tra-
g€fr, além disso o ferro não é um elemento tóxico.

4.3. Vulnerab'i Iidade dos Aqtlíferos

A vul nerabi I i dade à pol uì ção
termina a medida na quaì o aqüífero 6 mais
pol ui ção a parti r da superfície (ALBINtT &

é uma noção compl exa poi s 'i ntegra d'i versos

de um aqtlÍfero, de-
ou menos exposto ã

MARGAT, 1970). Esta
fa to res :

- f atores hi drogeoì õg'i cos: aqtlíf ero l'i vre ou con
finado, profund'i dade do nivel de ãgua, natureza litoìõgica, li-
gações com as águas superficiais (rios, lagos...).
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- fatores h uma nos : ocupação do so'l o, ti po de ur_
banizaçã0, existência de jndústrias, tipo de agricultura. Esses
fatores au¡nentan o risco de poluição e portanto a vulnerabiljda
de efeti và.

A anãl i se dos fatores natura i s de vu l nerabi l i da-
de e dos fatores humanos no setor estudado do I'lunicípio de São
Paulo (PAR I S0T & REB0UçAS , 198? ) pe r¡n i te defi nì r esquemati camen
te zonas de diferentes graus de vulnerabilidade efetiva ( Fig
ì8):

- Zona I: vuìnerabilidade baixa

Corresponde ao aqtJífero sedinentar a Leste da re
gião estudada, Aí o níve 1 de água situa-se entre ci nqüen ta me-
tros e uma dezena de metros da superfície. A ocorrôncì a de cama
das argiìosas, bem como o asfaltanento, reduz as possjbjlidades
de i nfi ì tração de um even tua I po l uen te a partir da superfície.A
lõm disso, a heterogeneidade do aqtlÍfero (canadas arenosas Ien-
ti cul ares de extensão vari ãvel ) reduz a extensão das propaga-
ções em profundi dade. Essa zona é essencialmente residencìa1;ìs
so Iìmi ta as fontes de polui ção a eventuais vazamentos da rede
de esgotos. Anãl i ses de potabì I i dade nessa zona devem, sobre.tu-
do determi nar a concentração de ni trogôni o amoni acaì e a prese.n

ça de bactõri as Col i formes.

De s ta canos também como zona
baixa uma zona ã Oeste do rio Pinheiros.0s
qüifero cri stal i no, mui tas vezes encoberto
di mentos argì I osos terciãrios. Nessa zona a

nos densa.

de vul nerabi I idade
poços expì o ram o a-

por.30 a 50 m de se-
urbanização ð me-

- Zona II: vulnerab.i lidade nãdia

Corresponde a uma zona resi dencial ao I ongo do
r'i o Pi nhei ros, 0s poç os expì oram o aqilífero cri stal i no encober-
to nesse setor por 20 a 40 m de aluviões argi losas. A ocorrôn-
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Fjg. t8 - ESQUTMA DE VULNERABILTDADE D0S AQUIFER0S



c1a, no setor, do rjo pinheìros, altamente poluído,
uma fonte potenci al de poì uì ção i mportante, sobretudo
de existir rerações hidrãuricas r.io-aqüífero. contror
bi I idade nessa zona não devem desprezar os erementos
tõxicos que pode trazer o rio, alõm das bactõrias Col
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repre.senta
r fìo caso
es de pota

me tãl i cos
i formes.

Zona I I I : vul nerabi l.i dade al ta

Essa zona, ao Iongo do ri o T.iet6 e p j nhei ros , embora apresente as mesmas características hidrogeoìógicas da zo-na II, corresponde a um setor de intensa industriaìizaçã0. Es_sas industrias constituem fontes potenciais de poìuição impor_
tantes para o aqrJif ero. Nos terrenos das i ndústrì as, o asf ar ta-
mento não é generaì izado como nas áreas res.i denciaìs, e hã ma jores possibi l'i dades de inf i ltraçã0. 0s poços perfurados de 0 a
200 metros dos 'i os apresentam um níver estãti co de ãgua raso(de 5 a l0 m da superfície) com uma cobertura de aluvjões de so
mente alguns metros, tornando-os ainda mais vurnerãveis à poìui
ção.

Quanto maj s vuì nerãvei s ã

das as ãguas subterrâneas, mai s compì eto
controle da sua quaìidade, êfi particular
bil jdade. Infelizmente, atualmente, não
I idade das ãguas subterrâneas na regiã0.

poìuição são considera
e freqllente deve ser o

em reì ação ã sua pota-
exi ste controle da qua-
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consideramos atingìdo o objetivo geral do estudo
que era de proceder a uma aval'iação das condi ções de exp.loração
das ãguas subterrâneas e da sua quaìidade a partir de dados cole
tados em um setor do Muni cíp'i o de são paul o. Mas , fomos revados
a desenvolver aspectos para os quais estudos complementares deve
rão ser realizados. Por exempì0, seria interessante distinguir a
contri bui ção quími ca do prõpri o aql.líf ero, êil rel ação com a geol o
9ia, das outras contribu'i ções, tal como as relações com as águas
superfi cia'is. Anál ises compl ementares poderão também distingui r
mais nitidarnente os elementos realmente dissolv.i dos dos elemen-
tos em suspensã0, o que não foi possíve'l devido ã metodologia a_
do tada.

0s aqtlíferos
fundos no Muni cípi o de São
tar no cen tro do Muni cípi o

perfurados apresentam carac
vas bem distjntas segundo o

expì orados por poços tubul
Paul o são de doi s ti pos: o

e o cri stal i no na peri f er.ia
terísti cas quanti tati vas e

aqüífero expl orado:

ares pro-
sedimen -

.0s poços

qual'i tati-

- Poço perfurado na

rìâ, em geral 'i nferì or a 5 m3/h,
uma centena de metros do níve I de
anamente dura) apresentando de g0

vidos.

rocha crì stal i na: vazão peque
rebaixamento importante, at6
ãgua, ãgua bicarbonatada (medi
a 500 rg/l de eì ementos di ssol

r3/t, rebai
3 a 45 ng/1

- Poço perfurado nos sed'imentos: vazão de 5 a zo
xamento de 20 a 30 m, ãgua mui to pouco mineral.i zada ,

Apesar de aì guns poços apresentarem característi -
cas c0nstrutjvas possibil'itando a exploração simultânea dos dois
aqllíferos, cons i de ramos que esses poços expì oram sobretudo o a-qtlífero cri stal i no, em função da vazã0, do rebai xamento de nível
e da minerali zação da ãgua. Assim, torna_se possíveì classificar
0s poços perfurados no Município como ,,poços explorando o aqlJífe
ro cristaljno" e "poços expìorando o aquífero sedimentar,,.
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0s conhecimentos adquiridos podem ajudar os part-i.
cul ares ou i ndústri as que pensam em uti I i zar as ãguas subterrâ-
neas. Segundo a geoìogia do seu terreno, eles podem avaliar
quant jdade de ãgua que poderã proporc j onar um poço e ter uma .i

d6ia da composição química da ãgua, julgando assim da conveniên-
cja do ìnvestimento prevjsto.

Não notamos, no setor estudado, problemas de su-
per-exploração: os poços perfurados atualmente apresentam carac-
terísticas de vazões e rebaixamentos semelhantes ãque'las dos po-
ços perfurados dezenas de anos atrãs.

Apesar de os aqûlíferos ocorrerem numa regi ão de
forte i ndustri aì ì zação e urbani zaÇã0, a ãgua subterrânea não so-
fre dos problemas de poìuìção que atingem a c'i dade ern d.i versos
domínios. Em reìação aos erementos quím.i cos analisados, a ãgua
atende, em geraì , os padrões de potab j'l j dade.

A anãl j se das condições de expl oração das ãguas
subterrâneas na região fez ressaltar a ausôncia de uma ìegisìa-
ção nesse domÍn'i o, relat'i vamente aos aspectos quant.i tativos como
qual i tat j vos. Esse recurso, estã sendo aprovei tado pe.los parti cu
lares sem nenhuma limitação.Urge definir um quadro ìegislat.i vo
que permita o controle da exploração da água subterrânea, a fim
de que a sua boa qualidade atual seja preservada. Do contrãr.io ,
0s casos pontua'is de poluição poderão se generalizar e comprome-
ter def i ni ti vamente a qual i dade dos aqtlíferos. Em relação com as
potencial idades dos aqüíferos, não podemos consi derar que seja
possivel contar com esse recurso para abastecer a popuì ação do
Município. Mas, esse volune de ãgua, armazenado no subsolo, re-
presenta um recurso estratég'ico da maior importância para a cole
tividade, para complementar o abastecimento púbì'i co, atender ca-
sos de emergôncia, tal como a poluìção acidental dos reservató _

rios superficiais e combate a jncõndio. Portanto a boa qual.idade
natural das ãguas subterrãneas deve ser preservada.

a
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30,65 93,7 812 ì97ì C. . ì5i t54
30,65 93,65 812 1972 A.L, ì59
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30,5 92,8 762 ls72 C. ¡132,5 ì23
30,3 92,5 750 1975 A.t-. ,ll2 t00

29,8 93,25 765 t97ì T.J. .l5o
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:10 28 30 Amost¡å
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5 30 28 Anlos t r¡

I ì 42 36 Amos trð

12 52 17,6 ADosrrô

7,5 t4 t8
I Ánostrô
,17 11 4
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29 45 r0,5
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Al.Lorenô 983

Av.Consolação 3574

R . oscðr Frei re 836

R. osca¡ Frei re 83

R, oscôr Frei¡e 74

R. Pr,Prudent€ 62

R. Bar.de Capanema 74

R. Cristovão Dihì¿ 2l
R . Cri stovão 0ì ni z 82

Al.R.de Azevedo 1388

R. Hondurôs 1400
(C ì ube Pàullstano)
R. C. nadã 65g
(Soc . Hô rm. de lêni s )

R, Â¡genti ¡t¡ 8ZO

R. Argc¡ t ì nô 706

R. Itáìiô 414

R, Il¡rlô Carolinô 3S4

R. Escõcl ð 217

R. tscõclò 253

R. Tucunã

R. Iucunã
Av. B.F¡ria Limå 1276

Shopping Iguôteni
(Ed.l,lontfo¡t)
Shopping Iguatemi
(Ed.dion)
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45

46
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49

50

5t
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56

58

59

Shoppìng I9uðtemi
(td. Chôteì)
Shop, Iguatetni (td.Avi gmn )

R.C¡a Costa Vidigðì 2i
R Â da Costa Vidigàì 68

Rr.da Cost¿ Vidìgôl 70

R. A.¡,1ôffei Vit a 370

R. Fred Chopin 50

R. Hùng¡i a 1000
(Ass.8r¿s. e Hebrai ca de
São Paulo )

Av. L.Pauìa üachado 599
(Jockey Club de SP)

Av. L.Paula l.lðchado 599
(Joc k ey Cìub de 5P)

Av. L.Paula 11èchado 599

Av .l,lo rumb i 16l

R, tllragaiô 432

R. E 7(Radio Tele.
8ôndeirôntes)
R. Sei xas lHosD.lnf.
Morunbi )

AV.A,LtnStetn 6zt
(Hosp.A.Einstein)

?7,65 91,5s 725

27 ,69 91 ,5 725

27,58 9l t5 725

27,6 9t ,49 125

27 ,62 9t,48 725

27 ,6 91 ,4 724

27 ,75 90,9 722

27 ,25 91 ,4 722

26,8 91 ,2 722

27 91 722

26,6 91 ,25 722

25,9 91.1 760

25,75 91 ,7 745

25,45 A4 ,6 795

25,4 89,8 795

25 89,1 791

197 2 A. L. t33
t97? A.L. t50
ì973 A.L. 200

1973 A.t. 200

l97l A.L. ti0
ì976 C. t80
l9s7 tì9

1980 ì60

t 82 29

61

22

45

30

17

6

4

5 923

33 98 3

40 77 I Anostr!
59 140 0,5 Anos tra
6ì Ii,55,3 Oesatlvado
33 70 2,5 Desôtj vàdo
lì I ì0 ?,5 Amostrô
3,5 69 4,5 oesatjvado

19t2 l.,J,

1961 A,L.
t9i3
ì955
ì96ì

Alllos t rô

90 ll Amostra

15 22 Amostra
91 2 oesô ti yðdo

90 0,8 Des¡tivôdo
70 0,8 oesati vôdo

t60

65

ì 60

8

I I9

60 28

4

51 32

25

s2 37

ì 959 T. J. 200

1963 200

40 56 ì00 6 Aúostrå

26 80 I Desôtivado
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(m) (m)' (m) (m) (m37n¡
(3) (4) (5) (5) (s)

0EsrRvAç0ts

(6)

l0ì R. StQ Euriìio .ì95

(Coì9ate Paìmoìive)

10? Av,l.l.F,de Vasconce 833
los(Lab,Cin.Fìick)-

103 Av.M.F,de Vasconce 852
ìos(l'loinho Ãgu.r BrJnca ).l04 Av.Jaguaré ì487
(Coop.Agricoìa Cotia)

105 Av.tng.Bilìings
(Cia.ltlerc. Ind. tngeì -
brecht )

106 Av.Aìex.Mackenzie
(lnst.Eìétric. e Te
ìef . )

107 Av.Alex.Hackenzie
(Soc.Aìgod. do Nt
Bras . )

108 Av.Aìex.l"lacken¿ie
(Soc.A1god. do Nt
Bras. )

I 09 Av . Aìex.Mackenzie
(Soc.Aì90d. do NE

Bras . )
ì l0 Av . Alex.lilackenzie

(Soc.Aì90d. do Nt
Bras. )

ì I I Av.Alex.Mackenzie
(Soc.Algod. do NE

Bras . )
tI2 Av.Pres.Aìtino 230ì

(Anaconda Cereais)
ì13 Av.Eng.Billings 2300

( Concreto Armado)

ll4 Av.tng.Bilìings 1729
(Prod.Roche Quim. e
Farm. )

ll5 Av.Eng.Biìlinss 22?7
( R. C .4. E1 etrôni ca )

'I l6 Av.tng.Eilìinss 2227
( R. C . A. El etrôni ca )

II7 Av.Eng.8i'l Iings
(Gi va udan )

ll8 R.H.lilofarrej 1l¡1
(¡lappi n )

I I 9 Av, llofa rrej 97Ì

120 R.0thão
(Coop, Centr.Agr.
Sul Bras. )

I 2l Av. G.Vidigal 300
(Bandei rantes de
Veícu I o )

1?? AY. B¿umann 300
(Frl gor . Pacífi co )

123 R.0,Sllv¡ Airosa 22

124 Av, Imp.Leopoldìna 845
(Ceíaro Ind.e Com.)

125 Av,llof arrej 154
(Cyanamid Quínìca)

22,? 93,9 728

?2 94.35 735

22,05 94,5 730

22,4 94,45 725

22,65 95,1 7?2

7?5

725

72s

725

7?5

725

2ì,05 95,i 730

21,3 96,25 722

722

722

21,4 96,2 722

7?2

z?,05 96,6 720

22,05 96,7 722

722

23,3 95,9 725

22,95 96,5 7?8

22,1 97 ,85 722

23, ì 96,9 725

22,7 97.3 7?2

1973 C.

1976 C.

1979 C.

ì976 C.

ì970 T.J.

1977 C.

1972 C.

r974 C.

1975 C.

1977 C,

1979 C.

ì973 C.

ì 966 C.

t97s c.

ì965 C.

I 980 C.

'1962 C .

r979 C.

197? C.
'I 969 T.J.

1977 T.J.

197 7 A. L .

1973 C.

ì967 t.J.

I968 l.J.

45 ,5 44

73 68

71 67

200 20

250 6

7l ,5 68

8l,5 66

150 66

60,8 60

75 64

120 65

70 64

150 63

120 8

260 28
.l87 

40

210 54

150 36

200 ?4

223 34

210 50

66 38 52 33

t2 ?9 7,2

13 39 17,6

14,6 40 28,8

3 8s 8

? 70 2

4? 52,8 24

28 52,5 ì 3

41 63,6 20

34 76,7 9,6

40 61,7 9,6

62 lot 0,6

30 38 7,5

3? 49 ?0

?6 46 ?4

4?"4 62,9 I5,8

23 42 16

3 74 2,9

32 142 4

5 90 ì,5

20,8 66 ,6 5 ,3

45 73 24

35 96 0,8

41 90 0,7

Amos t rð

Anos tra

Amostra

Amostrà

Amostra

Amos t ra

Amos trô

Desativado

Amos t rô

60

65

63

66

67

6566

cont
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- P0ç0s cADASTRAooS NA ZoilA i¡
(cont.)

N0 TNDEREço '*oo*oTooÏ'r l[3":^31Î tiii tiSi *i,Ti nili 
,"1n) oBSERvAÇots

(r) (21 (3) (4) (s) (5) (s) (6)

1?6 R, Passo da Pãtria .1678

(l,lanuf .Borr. e Pìãst. )

127 R. L.Fernandes Jr. l0
(Fresimbra Ind. )

I 28 R. João Tibiriçã 900
( Sharp El etrôni cos )

129 R. João Tibiriçã 1262
( Ind.Quínr.Anastãcì o )

I 30 R , Fort. Ferras 303
(Frigobrás )

l3ì R. Fort. Ferras 303
( Fri gobrás )

132 R. Fort. Ferras 300
(Tri porvac )

I 33 Via Anhanguera
(Xlabin Irnrãos)

I 34 R, Gomes Freire l0
(Bressiani Ind.e Com.)

I 35 R. Fãustolo ,l633

(Hosp.dos Sorocabanos)

ì 36 R. Fãustolo ì342
(Ind. e Con.)

ì37 R. Ant.Fidelis 231
(linturaria ilôtheus )

ì 38 R. Eng. Fox 474
(Tecidos e Bordados
Lapa )

ì 39 Av. Sànta llarina 443
(Vidraria S,l'1. )

23,7 97,1 730

23,4 97 ,8 730

23,85 98,2 722

722

725

725

24,9 98,ì 7?5

725

25,55 97,95 730

26,3 97,4 730

?6,65 97 ,5 735

26,1 98,5 722

26 98,45 722

27,15 98.t 725

A.L. 200

T.J. 271

A.L. I50

T. J. 60

T.J. 200

T.J. .l80

T.J. l5l

T.J. ì00

T, J. 94

T.J. t86

T.J. 220

T.J. ?14

T. J. 200

T.J. 250

79

ì4 7

73

84

l0 I

67

1? 20

lì 5

17 6

55 5

73 30

5

69 3

157 ,2 2,4

85 5

34 7 ,?

58 29,9

51 26 ,9

50 ,4 23 ,4

17 ¿l,5

?6 l0

65 4

I t0 0,9

95 s

Amos tra

Amos tra

Desati vðdo

Amos tra

Amos tra

Amostrô

Desðti vado

Amos t ra

Desativado

0esativado

l9 79

1975

1977

ì 959

l97t

'ì 97t

t975

ì 962

I 960

'ì 968

1973

ì975

\97 2

197 4

ì5

73

4 26 'l0,4

ll2 t40 0,2

(l ) As coordenadas X,Y, e Z (altitude) foram
doBrasil l:12.500", Instituto Geogrãfico e

(2) A.L. Companhia de Perfuração AIR-LIFT
C. Companhìa de Perfuração C0RNER

T.J. Companhia de Perfuração T.JAt{tR

(3) Prof . indica a profundidade total do poç0,

(4) Emb, indica a profundldade do embasanento

cha dura " ou "rocha decomposta " ) .

obtidas nô folha 4, São Pauìo, "Mapas das cìdades
Geológico de São Paulo, ì97ì,

cristalino quando foi atlngido pela perfuração('ro

(5) t{.t. 1{ível Estãtlco,N.D, Nível 0lnâmico e Q Vazã0, são os v¡lores obtidos durante o ensaio
de vazão realizado peìa companhi¡ no momento da perfuração (em gerat, após l2 a 50 horas de

bombeamento).

(6) 'Amostra" significa que umò amostrð da ã9ua do poço foi coletada para o presente estudo.
'Desativado" signifìca que fonos informados que o poço foi desativådo.
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