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Jesus disse, em resposta, à samaritana: "Todo

aquele que beber desta água ficará novamente com

sede. Quem beber da água que eu lhe der, nunca

mais ficará com sede, mas a água que eu lhe der

se tornará nele uma fonte de água que borbulha

para dar vida etema".

(João 4:13,14)
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A área de estudo localiza-se na região de ltaquera, zona leste do Município de São

Paulo e inclui a área denominada F azenda do Carmo, na qual estão sendo implantados

conjuntos habjiacionais da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do

Estado de São Paulo (CDHU), destinados a atender a população de baixa renda. Visto que

a população da área é servida apenas parcialmente pela rede pública de abastecimento de

água, uma alternativa seria a utilização de água subterrânea, assim, se propôs neste

trabalho, fornecer informações acerca das condições hidrogeológicas, pr¡ncipalmente em

termos qualitativos, do aqúífero cristalino, no qual está inserida a área, com o objetivo de se

conhecer a viabilidade ou não de utilização da água subterrânea pela população que irá

ocupar os conjuntos habitacionais da área Fazenda do Carmo.

A metodologia empregada neste estudo envolveu três tipos de levantamento na escala

1:10.000: o levantamento geológico, o levantamento de uso e ocupação da área e o

levantamento hidrogeológico. O levantamento geológico incluiu o uso de fotografias aéreas

e trabalhos de campo voltados principalmente à caracterização estrutural da ârea,

aplicando-se o método de Angelier para a determinação da direção do esforço máximo

principal (o1) atuanie na região, através do qual se pôde determinar as estruturas mais

favoráveis à prospecção de água subterrânea na área de estudo. O levantamento de uso e

ocupação da área abrangeu o cadastramento de empresas e estabelecimentos existentes e

o cadastramento de fontes potenciais de contaminação da água subterrânea, através da

interpretação de fotografìas aéreas e trabalhos de campo. O levantamento hidrogeológico

envolveu o cadastramento de poços e pontos d'água e o levantamento simultâneo de dados

relacionados princ¡palmente ao uso da água, à produção dos poços e aos aspectos

construtivos e de conservação dos poços, além da análise de parâmetros físico-químicos

das águas.

RESUMO

A área de estudo é formada basicamente por rochas cristalinas de idade proterozó¡ca

do Grupo Açungui (filitos e xistos) e granitóide intrusivo (granito-gnaisse). A ocorrência da

água subterrânea se dá através de dois aqriíferos djstintos: o aqüífero poroso (manto de

intemper¡smo e coberturas alóctones) e o aqüífero fraturado (rocha sã fraturada). As águas

do aqüífero poroso são explotadas quase exclusivamente por poços cacimbas e o aqüífero

fraturado exclusivamente por poços tubulares, sendo usadas predom¡nantemente para

atividades industr¡a¡s, consumo doméstico (incluindo consumo humano) e irrìgação. Os fllitos

e xistos constituem as rochas mais favoráveis ao armazenamento de água na área de



X

estudo, as quais desenvolvem um relativamente espesso manto de intemperismo (cerca de

54 metros), que deve estar funcionando como reservatório de água interligado ao aqüífero

fraturado- Os poços tubulares perfurados nestas rochas apresentam vazões médias de 4,65

m3/h, O uso e ocupação da área é de caráter diversif¡caclo, porém com predominância dos

setores residencjais, comerciais e industriais, aos quais se relacionam diversas atividades

potencialmente contaminadoras das águas subterrâneas. O maior problema de

contaminação foi evidenciado pelas altas concentraçöes de nitrato que devem ser

provenientes tanio de fossas como dos próprios rios (nos quais os esgotos são lançados

diretamente). Esta s¡tuação poderá ser controlada com a implantação de rede de

saneamento básico, existente, hoje, em apenas alguns locais. euanto à utilização da água

subterrânea pela população da área Fazenda do Carmo, conclui-se que é viavél apenas

como fonte complementar de abastecimenio.



The studied area is located in the eastern region of São Paulo city, in the ltaquera

neighborhood. ln th¡s region the Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do

Estado de São Paulo - CDHU (one of the agencies which is in charge of supplying housing

for the low income population) has been developing a project to settle more than 3.000

fam ilies.

The present thesis is intended to improve the knowledge about the fractured aquifer

in the region, to know groundwater feasibility use to supply the new popuìation.

The study, in the 1:10-000 scale included a geological, landuse and qualitative

hydrogeological surveys.

The geological survey was focused, rnainly, on structural characterrzation in order fo

determine the most suitable fracture families for groundwater exploration.

The landuse survey covered industries, commerce and other act¡vities present in the

area, as well as the cataloguing of potencial contamination sources.

The hydrogeological survey consisted in the cataloguing of the wells and theirs

production, construct¡ve and conseryation aspects and physical-chemical characterist¡cs of

the water

The area is formed basically by proterozoic rocks of the Açungui Group (schists and

granite-gneiss). lt was found that the groundwater occurs either in the porous aquifer

(weathering soil and quaternary sediments) or in the fractured aquifer.

The groundwater of the porous aquifer is exploited almost only by excavated wells.

Otheruise, the groundwater of the fractured aquifer is exploited by deep wells and is

destìnated to industrial supply, irrigation and human consumption.

The schists are the most productive rock, due to the relatively thick weathering soìl

covering (about 58 meters) that should work as a reservoir connected to the fractured

aquifer. The deep wells in these rocks presented flows of about 4,65 m3/h.

ABSTRACT
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The lânduse of the area is diversified but predominates residential, commercial and

industrial sectors. These occupations present several potent¡al contaminant activities which

might compromise the groundwater quality.

However, the major contaminant problem (high nitrate concentration) was found to be

related to the lack of basic sanìtary conditions practly in the whole area.

It is suggested that the groundwater might be used as complementary source to

attend the population that will be settled in the area.
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1 - TNTRODUçAO

1.1 - Consideraçöes iniciais

Durante as úrtimas décadas a utirização das águas subterrâneas da Região
Metropolitana de são Paulo (RMSP) vem crescendo de forma acelerada, principalmente
para abastecimento industrial/comercial e, secundariamente para auto-consumo doméstico
domiciliar ou coletivo, para fins comerciais, abastecimento público de conjuntos
habitacjonajs situados em áreas fora do alcance técnico-econômico da rede de dishibuição,
ou como reforço de abastecimento de condomínios urbanos (cEpAS, 1gg4), devido aos
baixos custos e a excelente qualidade natural associados às águas subterrâneas.

No final da década de 80, o governo do Estado de são pauro estabeleceu um prano

de Assentamento Habitacional de 20.000 unidades na RMSp (cDH,19s7), destinadas
principalmente ao atendimento da população de baixo poder aquisitivo. Dentro deste plano,
foi prevista a implantação de mais de 6.000 unidades habitacionais na área denominada
"Fazenda do carmo", localizada na zona leste do Município de são paulo, de propriedade
do governo estaduar. Em 1g87, a ârea "F azenda do carmo" foi desapropriada pela
companhia de Desenvolvimento Habitacional e urbano do Estado de são paulo - CDHU
(decreto na 26.967 - 27lo4l1gï7), para a realização dos empreendimentos habitacionais que
hoje contabilizam 3.224 unidades construídas e ocupadas, dentre as 7.641 un¡dades
projetadas (SlLVA, 2000).

Atualmente, a popuração que já reside nestes conjuntos é servida pera rede de
diskibuição de água da sABESp, contudo uma alternat¡va de suprimento de água para a
população que irá habitar estes conjuntos pocleria ser a utilização de água subterrânea.
Para se verificar a viabilidade ou não de utílização da água subterrânea nesta região são
necessários estudos hidrogeológicos, que visem, principalmente, o caráler qualitativo
dessas águas, v¡sto que em aqüíferos cristalinos a velocidade de percolação de fluidos pode
ser mu¡to alta e assim oferecer um grande risco de contaminação às águas subterrâneas.

Desta forma, se propôs desenvorver o presente trabarho visando fornecer tais
informações, inclulndo o estudo do uso e ocupação na região quanto ao potencial poluidor.
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I .2 - Objetivos

Os principaìs objetivos desta pesquisa são:

. caracterização do uso e ocupação da área de estudo;

. identificação de eventuais áreas ou fontes que possam oferecer r¡sco à qualidade da

água dos poços perfurados na área de estudo;

n avaliação das condições hidrogeológicas em termos qual¡tativos do aqúífero cristalino;

o proposição de diretrizes de proteção.
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2 _ ÁREA DE ESTUDo

2.1 - Localização e vias de acesso

A área de estudo situa-se na região de rtaquera, zona leste do rvunicípio de são pauro,
distante cerca de 2 km da divisa com o Município de Feffaz de vasconcelos. possui área total
de aproximadamente 27,b km2, sendo que 1,7 km2 desse totar pertence à CDHU (companhia
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São paulo) e será referida, neste
trabalho, como área F azenda do carmo. Esta última possui na sua reg¡ão central uma Área de
Proteção Ambiental - a ApA Mata do lguatemi (decretada pela Lei Estadual no 8.2g4, de 2 de
abril de '1993) (Figura 1).

A área insere-se em quatro folhas topográficas
realizado por EMPLASA, no Município de São paulo, em
da seguinte forma:

ArticulaÇão

I o .^l nrnnl

| ¿srs | ¿sro I

- folha 4313: Cidacte Líder;

- folha 4314: Guaianazes;

- folha 4315: São Mateus;

- folha 4316: Rio dos Cochos.

De acordo com o sistema de coordenadas geográficas dessas forhas topográficas, a área
de estudo está limitada pelas seguintes coordenadas UTM:

- coordenada 7394500 m (a norte);

- coordenada 2389000 m (a sul);

- coordenada 357000 m (a leste);

- coordenada 352000 m (a oeste).

do levantamenlo aerofotogramétríco

1993, na escala l:10.000, articuladas
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o sistema viário rocar é constituído por 3 (três) vias principais: no sentido norte-sur a
Estrada do lguatemi, na porção reste da área, que dá acesso a Guaianazes, a Avenida,Jacu-
Pêssego, na extremidade oeste da área, que dá acesso a rtaquera e no sentido reste-oeste a
Avenida Ragheb chohfi, na exhemidade sur, ligando as duas estradas anteriores.

2.2 - Geomorfologia

De acordo com a divisão geomorforógica do Estado de são pauro, por ALMEIDA (196a), a
RMSP ocupa o compartimento de relevo denominado Planalto Aflântico, zona planalto
Paul¡stano. o Pranarto pauristano apresenta relevo suavizado de morros e espigões de
modesta altura, variando entre zls e go0 m. É constituído em sua maior parte de fìritos,
micaxistos, gnaisses, migmatitos de vários tipos e de pequenas intrusões graníticas, arém dos
sedimentos cenozóicos da Bacia sedimentar de são pauro, que se arojam no trecho centro-
norte do planalto. A origem do Planalto Paulistano está ligada à destruição da superfície Japi
(antiga superfície sur Americana de erosão) e ao estaberecimento, durante o Terciário, da
superfície de erosão do Alto Tietê.

segundo a classificação geomorforógica do rpr (1gB1a) , a ârea de estucio situa-se no
Planalto Atrântico, na sub-zona da Morraria do Embu, em terrenos predominantemente
cristalinos. A região é caracterizada por relevo de morros (ampritudes entre i 0o e 300 m, e
declividades médias a artas - acima de l5%). As erevações possuem topos arredondados e as
drenagens são de alta densidade, com vales fechados e planícies aluvionares jnteriores
restr¡tas.

Segundo ROSS & MoRoZ (1997), a área de estudo situa-se na unidade morfoestruturât
do cinturão orogênico do Aflântico (pranarto pauristano/Arto Tietê), nas suas porçÕes ma¡s
altas Dentro dessa unidacJe ocorre ainda a unidade morfoestrutural das Bacias sedimentares
cenozóicas/Depressões Tectônicas (pranarto são pauro), representada peras porções mais
baixas, mais próximas ao Rio Tietê. euanto às formas, RosS & MoRoz (.rgg7) descrevem o
reievo como formas denudacionais predominantemente convexas, com dimensões interfluviais
médias (750 a 1.7s0 m) e grau de entarhamento muito fraco (<20 m) a fraco (20a 40 m).

Especificamente na área de estudo, o rerevo é, bastante acidentado com ampritude
altimétrica de até 100 metros. As maiores erevações se verificam nas porções centrar e
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merldional da área atingindo valores altimétricos superiores a 875 metros (Figura 2). por outro
lado, o relevo da porção setentrionar é mais suavizado, abrangendo extensas pranícies às
margens dos rios principais cujas artitudes são iguais ou inferiores a 775 metros (Figura 2). A
drenagem apresenta crensidade média a arta, sendo um pouco mais baixa na porção
setentrional da ârea, e o padrão é dendrítico a localmente radial, com cana¡s or¡entados
preferencialmente nas direções NE-sw e NW-SE. A forma das encostas é convexa a cöncava_
retilínea-convexa e as declividades atingem varores superio res a 7oyo, porém predominam as
inferiores a 30% (Figura 3).

2.3 - Hidrografia

A maior parte da RMSp, cerca de 70%, se identifica com a bacia hidrográfica do Arto
T¡etê, que é a mais ¡mportante das bacias hidrográficas da RMSp, não só pera sua extensão
geográfica (5.550 km2 na RMSP), mas sobretudo pelo inter-relacionamento de seus rios com a
complexa malha urbana, e também porque grande parte da água utilizada ou a ser ut¡rizada
para o abastecimento da metrópole origina-se de seus reservatórios exístentes ou planejados.

Devido à importância desta bacia para o abastecimento da RMsp grande parte dera está
protegida pela Legisração de proteção aos Mananciais. A aproximadamente 2 km da área de
estudo, situa-se o limite da Area de proteção aos Mananciais que coincide com o divisor de
águas da Bacia do Ribeirão Guaió, na divisa do Município de são pauro com o Município de
Ferraz de Vasconcelos.

A rede hidrográfica da bacia do Alto Tietê é constítuída pelo Rio Tietê e seus afluentes,
dos quais se destacam os rios paraitinga, Baquirivu-Guaçu, cabuçu de cima e Juqueri
(margem direita) e os rios craro, Biritiba Mirim, Jundiaí, Taiaçupeba, Guaió, Aricanduva,
Tamanduateí, Pinheiros, cotia e são João do Barueri (margem esquerda). Dentre suas sub-
bacias, destacâm-se aqui, as do Rio rtaquera, Rio Verde e Rio Aricanduva, nas quais está
inserida a área de estudo (Figura 4). os principais rios que drenam a área são: o Rio
Aricanduva (extremo sur da área), Rio Jacu (oeste da área), córrego rtaquera e córrego
Guaratiba (leste da área) (Figura 1),
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2.4 - Çlima

O clima da RMSP é do tipo tropical temperado de altitude, com temperatura média anual
oscilando em torno de 25oC. As médias mensais at¡ngem seus valores mÍnimos, inferiores a
23oc, nos meses de maio a agosto, sendo jurho o de mais baixa temperatura (12-14"c). As
médias mensais maìs erevadas, superiores a 27oc, ocorrem no período de novembro a março,
atingindo valores máximos em fevereiro.

O regime de chuvas é caracterizado por dois períodos nítidos de distribuiçâo mensal: um
período mais chuvoso, com 60 - r0o/o do totar anual, se estendendo de outubro a março, e o
mais seco que vai de abr¡l a setembro. As médias mensais do período chuvoso var¡am entre
112 e 533 mm, enquanto os varores mensais do período seco situam-se entre 40 e 343 mm
(DAEE, 1e75).

Na região de rtaquera, os dados obtidos das estaçöes pruviométricas posto rtaquera e
Posto Guaianazes, no perÍodo de 19g5 a lggg, revelam médias mensais de outubro a março
entre 103,8 e 298, 6 mm e médias mensais de abrir a setembro entre 14,45 e .r 10,g mm. As
médias anuais neste período variaram entre 137g,7s e 1s32,60 mm, correspondendo ao posto
Itaquera e Posto Guaianazes, respectjvamente.

A distribuição dos índices mensais neste período são apresentadas na Figura 5, incluindo
o ano de 1999, de janeiro a abril.

2.5 - Histórico de uso e ocupação

l0

o histórico de uso e ocupação dos subúrbios orientais da cidade de são pauro até a
década de 40 foi estudado por AZEVEDo (194s), sendo que aqui é apresentada uma síntese
desse estudo.

Na década de 40, a ocupação da regíão de ltaquera era caracterizada pela existência de
pequenos povoados e vilas próximos à estrada de ferro,'central do Brasil', (R.F.F.s.A.), onde se
destacavam dois núcleos: Itaquera e Lajeado (atualmente Guaianazes).
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Em 1945, a população que vivia na região de ltaquera era calculada em 12 mil habitantes,
sendo formada, na sua maioria, por brasire¡ros com uma partÍcipação de 15% do totar de
japoneses, que se dedicavam às atividades rurais.

o desenvorvimento de rtaquera, deve-se, até certo ponto, ao crescimento da capitar
paulista, pois foi sent¡ndo a futura expansão da metrópole que a ,,companhia 

comerciar,
Pastoril e Agrícora" adquiriu, em 1g'19, os terrenos situados entre os rios verde e Jacu,
iniciando-se, assim, o loteamento de terras na região.

A sur desses terrenos, terras que pertenceram a uma antiga fazenda(Fazenda caaguaçu)
foi dividida em ma¡s de 600 rotes de terras, a partir dos quais se processou o povoamento,
surgindo os primeiros sítios. Povos de diferentes nacionalidades (brasileiros, japoneses,
alemães, russos, lituanos' checoslovacos e poloneses) se fixaram neste centro de povoamento
chamado "colônia", porém principalmente os japoneses que foram encaminhados para rá pelo
governo, a partir de 1922.

Do ponto de vista econômico, a "corônia" teve grande importância não só para a região
de ltaquera como, principarmente, para a própria capjtar paurista, tendo sido considerada o mais
importante centro agrícola da região naquela época. Suas culturas eram classificadas como
intensivas, embora reduzido fosse o instrumentar empregado. os morangos mereciam a
preferência dos horteräes nipônicos; mas também eram cult¡vados uvas, pêssegos, ameixas
amarelas do Japão, ameixas pretas, rimões sicirianos, caquis, pêras, raranjas, etc. Ao seu rado,
apareciam as culturas de tomates, aspargos, alcachofras, couves-flores, alfaces, cenouras,
repolhos, batatinhas, etc. Esse centro agrícola ainda se dedicava à produção, em rarga escara,
de ovos de granja.

Por intermédio de organizações cooperativistas (notadamente a "Cooperativa Agrícola de
cotia" e a "sociedade cooperativa Agrícora suburbana da capitar"), toda a produÇão era
encaminhada para o mercado e para as feiras da metrópole paulistana.

Fora da "corônia'', destacavam-se arguns rocais isorados de atividades agricoras
¡mportantes com culturas variadas de frutas, cana e milho, além de plantação de vinhedos e
oliveiras, na região do Lajeado.

No mais, cabia rembrar apenas as pequenas áreas curtivadas para uso dos próprios
moradores, bastante comuns em toda a região, sem grande varor do ponto de vista da
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economia regional, mas importantes por satisfazerem uma parte do consumo individual dos

habitantes das diversas "v¡las", Restringiam-se às encostas das colinas e dos morros, fugindo

quase sempre das partes mais elevadas (muito "lavadas" pelas enxurradas) e do fundo dos

vales, brejosos, na maioria das vezes.

Um dos problemas existentes na região era o de água, A água era obtìda em poços, que

chegavam a ter até 20 metros de profundidade, sendo retirada muitas vezes por meio de

bombas acionadas pelo vento, o que acabava por dar à vìla uma fisionomia própria, em virtude

do elevado número de seus mo¡nhos de vento. Outro problema era a faìta de energia elétrica

que im possibilitava, dentre outras coisas, a instalação de indústrias importantes, podendo citar-

se apenas uma fábrica em toda a região de ltaquera até 1945: a pequena Fábrica de Fitas

Dora.

A exploração do subsolo era feita alravés de algumas olarias, situadas principalmente nas

vizìnhanças de Lajeado, que extraiam o solo argiloso das várzeas para a fabricação de tijolos e,

de pedreiras de granito localizadas tanto em ltaquera como em Lajeado, que forneciam granito

para a capital paulistana para uso na construção civil.

Em contrapartida, atualmente a região de ltaquera e Guaianazes abriga um grande

cont¡ngente populacional que vem crescendo constantemente, principalrnente devido ao

desenvolvjmento econômico da região, a partir do estabelecimento de muitas indústrias e

centros comerciais importantes que geraram ma¡s empregos para a população local. Com o

crescimento populacional surgìram muitos conjuntos habitacionais populares (da COHAB e da

CDHU) que abrigam hoje uma população estimada em cerca de 100.000 habitantes.

Apesar do crescimento induslrial, especificamente na área de estudo, muitos ainda

dedicam-se às atividades agrícolas (basicamente os japoneses) em pequenas chácaras e

sítios, onde cultivam verduTas (hidroponia), frutas, café, flores e plantas ornamentais, para

consumo de subsistência mas também para comercialização.

O abastecimento de água ainda constitui um probìema, pois muitos não são servidos pela

rede de água da SABESP, o que leva a população e as indústrias a se util¡zar da água

subterrânea através de poços cacimbas (poços escavados) e tubulares. O principal problema

no caso das cacimbas está relacionado com a qualidade das águas, algumas vezes impróprias

para consumo humano e até para outras atividades devido a contaminações decorrentes de
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atividades antróp¡cas desenvolvidas na superlície e da má construção e conservação dos

poços. No caso dos poços tubulares, o principal problema enfrentado é o das baixas produções

dos poços devido à má qualidade dos aqüíferos em termos de armazenamento de água.

Quanto às atividades m¡neiras, ainda hoje se explotam o "granito" das pedre¡ras de

Itaquera (pedreiras Lajeado) para a produção de pedra britada e também a extração do solo

argiloso, em olarias locais, para a fabricação de tijolos.
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3 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1 - Quadro geológico regional

A maior parte da área urbana da Região Metropolitana de São Paulo (RMSp) está

assentada sobre terrenos sedlmentares de idade cenozóica, compreendendo os depósitos

terciários da Bacia sedimentar de sâo Paulo e as coberturas aluviais mais recentes, de

idade quaternária, desenvolvidas ao longo dos principais rios que drenam a região. Os

terrenos cristalinos, por sua vez, contornam as áreas sedimentares e configuram,

praticamente, toda a borda da RMSP, abrangendo significativa extensão.

Nos terrenos cristalinos da RMSP afloram essencialmente duas unidades geológicas,

proterozóicas, separadas pelas falhas de Taxaquara e do Rio Jaguari, além das rochas

granitóides ìntrusivas. O conjunto situado a sul destas falhas é representado pelo Grupo

Açungui, subdiv¡dido por HASUI (1975a) em Complexo Ectinítico Pilar e Complexo

Migmatít¡co Embu, com base em critérios puramente litológicos, e o conjunto situado a norte

das falhas é representado pelo Grupo São Roque (COUTINHO, 1972), subdividido

posteriormente, em Grupo São Roque e Grupo Serra do ltaberaba, por JULIANI et al.

(1e86).

Em termos litológicos o Grupo São Roque é formado por uma seqtjência

metassedimentar ectinítica composta por metassedimentos de or¡gem clástica

(metaconglomerados, meta-arcós¡os e metagrauvacas, quartzitos, filitos e mica-xistos)

associados a metabasitos e rochas granitóides ¡ntrusivas tardi-tectônicas (COUTINHO,

1972). O Grupo Açungui é constituído por ectinitos similares aos do Grupo São Roque,

representando o Complexo Pilar, e por migmatitos estromatíticos, representando o

Complexo Embu, ambos com associação de metabasitos e penetrados por vários corpos

granitóides sintectônicos e pós-tectônicos (HASUl, 1975a).

Trabalhos realizados sobre o embasamento cristalino no leste paulista (FERNANDES,

1991; SANTORO et al., 1991; GIMENEZ FILHO et al., 1991;THEODOROVICZ et at., 1991)

tem abandonado a denominação Complexo P¡lar, considerando, desta forma, os

metassedimentos como do Complexo Embu.

HASUI & SADOWSKI {'1976) reconheceram que ¡o.Grupo São Roque e no Complexo

Pilar, o metamorfismo regional se deu em fácies xisto verde a anf¡bol¡to, enquanto no

Complexo Embu o metamorfísmo se deu em fácies anfibolito, sendo também similares as

3.1.1 - Aspectos litoestratigráficos
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histórias metamóficas dos grupos são Roque e Açungui, conforme descritas por HASU|
(1975a). segundo courrNHo (1972), a passagem transicionar entre os ritotipos do
complexo Pilar para os do comprexo Ëmbu é dada pera ferdspatização progressiva dos
ectinitos de fácies xislo verde para as rochas gnáissico migmatiticas da fácies anfìbolito,
respectivamente. Este fato também foi verificado nas rochas do complexo Embu, na porção
leste de São Pauro, por sANToRo et ar. (1991), que reratam a passagem graduar de
m¡caxistos e gnaisses para migmatitos.

os metassedimentos mais comuns do complexo pirar são os x¡stos, que variam entre
quartzo-mica xistos, biotita-quartzo xistos, granada-biotita xistos, xistos grafitosos, clorita
xistos, serjcita-biotita xistos, talco xistos, magnetita xistos e calcoxistos, ocorrendo
intercalações subordinadas de fìlitos, metassiltitos, quartzitos, mármores e calcossilicáticas
(rPr, 1981b).

HASUI (1975b) ao caracter¡zar a geologia da folha de são Roque, descreve os
migmatitos do Complexo Embu como possuindo dominantemente estrutura estromatÍtica em
que o paleossoma representado por gnaisses, micaxistos e quartzo-xistos é, em geral, a
parte mais destacada. lntercalados aos xistos aparecem leitos de quartzito, corpos de
rochas calcosilicatadas e metabasitos. o neossoma, por sua vez, possuí composição
granítica a granodiorÍtica, granuração variáver (fina a grossa) e forma faixas, borsões e
lentes com espessuras de milimetricas a métricas, concordantes com a xistosidade do
paleossoma- Na região de são paulo, esses migmatitos foram registrados como gnaisses e
xistos, por COUTINHO (1972).

os metabasitos presentes tanto no Grupo são Roque como no Grupo Açungui são
corpos de rochas básicas geradas durante magmatismo pré-tectônico que foram
transformadas pelo metamorfismo regionar em fácies xisto verde (HASU|, 197sa). são
constituídos, dentre outros minerais, por act¡nolita{remolíta, clorita, minerais do grupo do
epidoto, quartzo, calcita, titan¡ta e biotita. São ora concordantes com a estratificação reliquiar
dos metassedimentos, ora discordantes, com espessura e extensões restritas, com exceção
dos corpos de Alumínio e Pirapora, que alcançam várias centenas de metros.

As rochas granitóides que afloram nas proxrmidades da RMSP possuem dimensões
variadas de batól¡tos a pequenos "stocks", estando alguns recobertos pelos sedimentos da
Bacia sedimentar de são pauio. Estas rochas apresentam indÍcios de catacrase
generalizados, em grande parte atribuiveis a falhamentos posteriores relacionados com a
evolução tectônica (HASU|, 1975a). segundo JULTANT (1992), denke os granitóides da
RMSP predominam ampramente a fácies cantareira, tanto no complexo Embu como nos

tn



grupos São Roque e Serra do ltaberaba. os corpos graníticos da fácies cantare¡ra
apresentam caráter aróctone e parautóctone, com feições de contato tanto transic¡onais
quanto parcialmente discordantes, desenvorvendo incrusive argumas auréoras de contato
quando intrudidos em metamorfitos de baixo grau. são observados também, tipos bastante
diversificados texturar, composicionar e minerarogicamente. o tipo granito-gnáissico é o mais
comum, com a foriação concordanre ao trend regionar. possui uma granuração fina a média,
composição granítica a granodiorítica e ocorrência conspícua de megacristais de ferdspato
potássico, oriundos de uma metassomatose tardia, conferindo à rocha caráter porfiróide
(tPr, 1e81b).

A Bacia sedimentar de são pauro está assentada quase que excrusivamente sobre o
Grupo Açungui. segundo a concepção de RrccoMrNr (19g9), os depósitos sedimentares
continentais terciários da Bacia de são pauro compreendem uma seq.iência basar, com as
formações Resende, Tremembé e são pauro, reunidas no Grupo Taubaté, recoberta, de
forma presumivelmente discordante, pela Formação ftaquaquecetuba.

As unidades quaternárias, na RMSp, correspondem às extensas pranícies aruviais
associadas aos princ¡pais rios da região (Tietê, pinheiros e TamanduateÍ), presentes
também ao longo das drenagens de menor porte. segundo MELO et ar. (1987), os depósitos
pleistocênicos compreendem predominantemente colúvios arg¡lo-arenosos, com lentes mais
argilosas ou congromératicas, ocasionarmente exib¡ndo madeira fóssir, e aruviões
subordinados constituídos por congromerados basais sobrepostos por areias grossas e
conglomeráticas com estret¡ficações cruzadas, gradando para areias finas a médias, com
porçöes de argilas arenosas, podendo ocorrer também fragmentos de madeira fóssil nesses
dois últimos pacotes.

As mais destacadas feições estruturais no precambriano paurista são as fafhas
transcorrentes (rpr, lgs1b), subverticais, orientadas nas direções ENE a EW (Figura 6).
segundo HASU| & sADowsKr (1976), o srstema de farhamentos transcorrentes se
relaciona com a evorução do cicro Brasiriano, tendo começado a se desenvorver após o
metamorf¡smo regionar e se manifestado até após o magmatismo pós{ectônico, ou seja, até
a estab¡lização da plataforma (esta se deu antes do Siluriano). Durante o Cenozóico estas
falhas foram reativadas em 'diversas 

ocasiões, como 'observado por RrccoMrNr (1gg9),
imprimindo deformações também nos sedimentos cenozójcos.

3.1.2 - Aspectos tectônicos e estruturais
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Em termos regionais as falhas formam feixes que definem enormes faixas de

cisalhamento, com 'l (um) a 4 (quatro) quilômelros de largura e que se estendem por

dezenas de quilômetros (THEODOROVICZ et al., 1991). Nelas se reconhecem uma

importante foliação milonít¡ca freqüentemente verticalizada com lineações de estiramento

mineral horizontais (THEoDoRovlcz et al., 1991), além de estrias subverticais de
ocorrência local, indicando soerguimento e abatimento de blocos (HASUI, 1975b; GIMENEZ

FILHo et al., 1991). A deformação nestas faixas é de natureza predominantemente dextral e
dúctil (THEODOROVICZ et al., 1991; cIMENEZ FILHO et al., 1991), esta úttima evidenciada
pelo desenvolvimento extensivo de proto a ultramilonitos. Estruturas rúpteis podem ser
vistas localmente, indicando movimentação nos estágios finais de desenvolvimento das
faixas, ou mesmo reativações posteriores (GIMENEZ FILHO et al., 1991). Dentre as

estruturas rúpteis menores são citadas, por HASUI (1g7sb),4 (quatro) a 5 (cinco) sistemas

de iuntas bem desenvolvidos nas rochas metamórf¡cas e granitó¡des dos grupos são Roque

e Açungui, na folha de São Roque.

Além cias falhas, algumas estruturas anticlinoriais e sinclinoriais foram reconhecidas

nos domínios dos grupos são Roque e Açungui no Estado de são paulo, sendo destacada

aqui a sinclinal de ltaquera, localizada nas proximidades da área de estudo, descrita por

COUTINHO (1972). Segundo este autor, a sinclinal tem como feiÇão singular a presença de
gnaisse ocupando parte de seu núcleo. A origem dessa rocha no interior de tai estrutura foi

explicada, nesta ocasião, como sendo por processo de granitização agindo sobre

metassedimentos.

Na região sudeste do Estado de São Paulo, (HASUI & SADOWSKI, 1976) mostraram

envolvimento do Grupo Açungu¡ (tanto do complexo pilar quanto do complexo Embu) em

duas fases de dobramentos (sucedidos por crenulação), sendo a últ¡ma fase responsável

pela direção geral ENE da xistosldade do Grupo Açungui, que é paralela à estratificação

reliquiar. o fato da xistosidade ser paralela à estrat¡ficação reliquiar indica que o complexo

Embu foi afetado por uma fase anterior de dobramento. As dobras geradas na segunda fase

de deformação são cerradas (ocasionalmente fechadas e isoclinais), com planos axiais

subverticais.

Numa área mais extensa abrangendo o precambriano de São paulo e do paraná,

HASUI et al. (1980) reconheceu bas¡camente 3 (hês) fases de dobramentos no Grupo

Açungui, sendo que as duas primeiras são correlacionáveis às de HASUI & SADOWSKI
(1976) no sudeste paulista.'Na terceira fase se desenvolveram dobras de portes variados,

associadas a ¡ntrusões granitóides, falhas e crenulação, de incicjência local.
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No leste paulista, FERNANDES (1991)descreve 5 (cinco) fases de dobramentos nas

rochas do complexo Embu, correlacionável ao Grupo Açungui cle HASUI & sADowsKl
(1976). As dobras geradas nas duas primeiras fases correspondem àquelas duas pr¡meiras

descritas nos dois trabalhos anteriores e, segundo FERNANDES ( 1991 ), apresentam o
mesmo tipo de metamorfismo. As dobras geradas na 3a fase são inversas, apertadas,

centimétricas a hectométrjcas e são acompanhadas por retrometamorfÌsmo generalizado.

Na 4a fase se formaram dobras abertas a fechadas, normais, isópacas, centimétricas a

quilométricas correspondendo aos sinformes e antiformes normais presentes na área. A sa

fase, pós metamórfica, produziu ondulações amplas ou corrugações centimétricas com
eixos caindo para NW ou SE.

As dobras do Grupo São Roque, segundo HASUT & SADOWSKI (1976), apresentam
estilo geral semelhante às do Grupo Açungui, o que pode ser atribuído a uma fase de
deformação em comum, porém se diferenciam por exibirem xistosidade plano axial. para

HASUI (1975b) em ambos os grupos o dobramento principal (2a fase no Grupo Açungui e 1a

fase no Grupo são Roque) ocorreu contemporaneamente ao metamorfismo regional. Assim
como no Grupo Açungui, as rochas do Grupo são Roque (tanto os metapelitos quanto os
migmatitos) foram submetidas aos processos de crenulação e transposição, já em

condições de rigidez (HASUl, 1975a e b).

3.1.3 - Evolução tectônica cenozóica

As estruturas de reativação, cond¡cionantes do embaciamento da Bacia de são paulo

e responsáveis pelas deformações posteriores nos sedimentos, correspondem a

falhamentos segundo as direções estruturais ENE a EW, NNE, NNW e WNW, padrão este

análogo ao das bacias situadas a leste (bacias de Taubaté, Resende e volta Redonda)
(RlccoMlNl et al., 1992). segundo os mesmos autores estas falhas apresentam ora
movimentação predominantemente normal ou reversa, ora componente essencialmente
djrecional, dextral ou sinistral, bem como situações intermediárias. Além dessas estruturas,
estes autores relatam falhas de empurrão, dobras e juntas em escala mesoscópica.

segundo RlccoMlNl (1989), as diferentes movimentações ao longo dos falhamentos
não podem ser explicadas por um único regime de esforços, sendo necessário a

superposição de movimentações, numa determinada seqüênc¡a cronológica. Assim, ao
estudar as bac¡as continentais terciárias do sudeste do Brasil o autor propôs.um modelo de
evolução, que contempla as seguintes fases:
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a. formação da depressão originaì (hemi-gráben) no Paleógeno (Eoceno-Oligoceno)

como resultado da reativação de antigas zonas de c¡salhamento pelo campo de esforços

extensionais de direção NNW-SSE, imposto pelo basculamento termomecânico da Bacia de

Santos;

b. modificação do regime de esforços (Neógeno: Mioceno) - extensão NW-SE e

compressão local NE-SW, relacionados a um binário transcorrente sinishal orientado

seg u ndo E-W;

c. fase de estabilização tectônica

transcorrente, com compressão NW-SE

dextral;

d. vigência de regime extens¡onal,

Falhamentos normais;

e. o campo de tensões deduzido para as movimentações pliocênicas e mais recentes

indica compressão, mostrando, portanto, nova mudança no regime de esforços,

Para RICCOMINI (1989) o modelo que melhor contemplaria os esforços compressivos

NE-SW e NW-SE seria o trancorrente, com binário principal orientado segundo a direção

aproximada E-W, inicialmente sinistral e, posteriormente dextral. Da mesma forma,

RICCOMINI (1995) ao estudar a tectônica e as deformações nos depósitos sedimentares

pós-gondvânicos da Bacia do Paraná em Säo Paulo reconhece que, de maneira geral, o

Cenozóico permanece associado a um campo de tensões relacionado a um binário dextral

de direção próxima a E-W, com compressão regional (tensão máxima na direção NW-SE),

com breves alternâncias para trancorrência sinistral de mesma direção (tensão máxima na

direção NE-SW), em função do balanço da taxa de abertura na Cadeia lvleso Atlânt¡ca e de

subducção da Placa de Nazca sob a Sul-Americana. O último evento tectônico citado por

este autor, ind¡ca compressão na direção E-W, o que se harmoniza com a d¡reção da tensão

horizontal máxima cle tocla a parte cont¡nental brasileira obtida por ASSUIMPçAO (1998), em

estudo de sismotectônica, utilizando dados de mecanismos focais e "breakouts", que

revelou ser mais ou menos a direção E-W,

(Pleistoceno lnferior) seguida de nova fase

e exlensão NE-SW relacionada a um binário

de direção NW(WNW)-SE(ESE) - no Holoceno.
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3.2 - Geologia local

Dentre os trabalhos de mapeamento, em escalas regionais, que abrangem a área de

estudo, destacam-se o de COUTINHO (1972) - 1:100.000, EMPLASA (1980) - 1:100.000,

IPT (1981b) - 1:500.000 e CEPAS (1994) - 1:50.000 (fotha Mauá) - Figura 7, sendo este

úllimo, um trabalho de compilação de diversos trabalhos anteriores, acrescido de

informações de inúmeros relatórios técnicos e da experiência pessoal de seus autores.

como o relatório de CEPAS (1994) não traz a descr¡ção das unidades iitológicas

proterozóicas, apenas das terciárias e quaternárias, serão feitas aqui apenas algumas

consideraçöes referentes à F¡gura 7.

A unidade designada pela sigla PEf corresponde aos filitos e xistos correlacionável ao

complexo Pilar (Grupo Açungui), descrito em IPT(1981b). lntercalados aos f¡l¡tos, aparecem

os anfibolitos (PEa), presentes em forma de cunha de rocha defimitada parcialmente por

falhas. A unidade PEq constitui uma variação da unidade (pEf) e é composta

predominantemente por quartz¡tos, com ocorrências subordinadas de metassiltitos e xistos.

Quanto aos gran¡tóides (unidade PEgo), incluem aqui porçöes gnáissicas,

migmatíticas e blastomilon íticas subordinadas, sugerindo se basear em EMpLASA (i980),
que associa estas rochas ao complexo Embu (Grupo Açungui). Muitos desses granitóides

foram mapeados como gnaisses, na região da Grande São Paulo, por COUTINHO (j922),
que atribuiu parte dos paragna¡sses ao Complexo Embu. Por outro lado, no mapa de lpT
('1981b) esses granitóides foram mapeados como granitos sintectônicos (fácies Cantareira),

conforme descr¡tos no item 3.1.1. THEODOROVICZ et al. (199'l) ao mapearem a folha

Mauá denominaram essas rochas de granito-gnaisses de ltaquera, por isso essa será a

denominação adotada no presente trabalho.

Os sedimentos terciários pertencentes à Bacia Sedimentar de São paulo estão

repÍesentados basicamente pela Formação Resende (unidade Orl, Orf), porém não afloram

na área de abrangência do mapa (Figura 7).

As unidades quaternárias (Qa) são descritas segundo MELO et al. (1987) conforme já

apresentadas no item 3.1.1.
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3.3 - Análise cinemático-estrutural

3.3.1 - Determinação da direção e sentido do movimento em farhas rúpteis

Existem vários métodos que se ocupam do estudo de tensões apricadas a popuraçöes

de falhas (cARNElRo, 1996), contudo, serâo citados aqui apenas os dois métodos mais
usados: o método Arthaud e o método dos diecrros retos ou método de Angerier.

3.3.1.1 - Método Arthaud

ARTHAUD (1969) propôs a primeira técnica para a análise das estrias de atrito nas
superfícies de falhas. o método considera que a deformação leva a encurtamento segundo
Z, estiramento segundo X e encurtamento ou estiramentos menores seguncro y, com a
massa rochosa aliviando as tensões através de deslocamentos de blocos (Figura g). se as
falhas são formadas por um determinado evento, em um maciço anisotrópico, então esses
deslocamentos não serão caóticos, mas guardarão uma coerência com a deformação
global. segundo ARTHAUD (1969), o plano do movimento de cada farha (plano M) expressa
essa coerência. Esse plano é perpendÍcurar a cada falha e ainda contém a estria (Figura g).

Figura I - Bloco diagrama mostrando um broco farhado e a posição dos eixos X, y e Z, no
concerto de Arthaud (1969).
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Figura 9 - Plano M, no conceito de Arthaud (1969)

os estereogramas mostram os pólos dispersos segundo uma, duas ou três guirlandas
que se entrecortam ortogonalmente, formando concentrações nas suas intersecções. os
planos formados representam os três planos de deformação e as intersecções os três eixos
cinemáticos x,Y e z. o método de Arthaud é mais eficiente para deformação biaxial.

3.3.1.2 - Método dos diedros retos ou Método de Angelier

ANGELIER & MECHLER (1977) descreveram o método gráfico conhecido como
"Método dos Diedros", onde para cada falha admite-se dois planos ortogonais, o plano de

falha (PF) e um plano auxiliar (PA), esse último ortogonal também às estrias (s) impressas

no plano de falha. Assim é possível delimitar quatro diedros retos, dois de compressão (c) e

dois de extensão (E) (Figura 10).

Figura 10 - Esquema dos diedros retos de compressão (c) e de extensão (E) numa região
afetada pela falha PF. Notar que o PA é ortogonal às eshias (s) e não ao mergulho real da
falha (m).
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o método dos d¡edros retos considera que para cada falha de uma determinada
família de falhas, pode-se deduzir os quatro dierlros que se sujeitaram, alternadamente a

encurtamento e extensão. Estes diedros são defln¡dos pelo plano de falha e por um plano

que é perpendicular a ele e à estria. pelo movimento relativo, pode-se inferir os diedros de
encurtamento e est¡ramento. Em estereogramas, tais d¡edros expressam,se por quatro
setores. considerando numerosas falhas, muitos diedros de encurtamento ou de extensão
apresentarâo porções em comum, as quais definem os eixos 01 e 03, tanto mais
precisamente quanto menores forem essas potções (Figura .f i ).

w
Figura 11 - Esquema do princípio elementar do método cjos diedros retos mostranclo um
esquema em extensão. O somatório das duas primeiras figuras vai dar a última.

3.3.2 - Aplicação em estudos de hidrogeologia

Ø zoN{s ExrlNstv{s

ffi! zoruas coMpntsslves

Alguns exemplos de aplicação da análise cinemática das deformações de maciços
rochosos em estudos hidrogeológicos sâo citados a seguir:

. análise estrutural na prospecção de fontes termais no planalto de poços de caldas
(ETCHEBEHERE et al., 1992). os lineamentos foram mapeados de fotografias aéreas
1:60.000, tendo sido produzidos mapas (a) de freqüência de lineamentos, (b) de
densidade de lineamentos, (c) de intersecção de lineamentos e (d) de rosáceas de
lineamento. A análise cinemálica permitiu ¡nferir que os eixos N330, vertical e N060,

correspondem a 61, Õ,2 e o'3, ou seja, aos eixos principais de encurtamento, intermediário

e elongação, respectivamente. Dessa forma as descontinuidades NNW ser¡am
passíveis de maior abertura, e portanto capazes. de condicionar a circulação hidráulica
do maciço;
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ut¡lização do método de Arthaud para identificar os eixos do elipsóide de tensões numa
seqriência de basaltos em estudos para a fundação da Barragem cle porto primavera
(R¡o Paraná -Sp) (MAGALHÃES et at., 1992);

aplicação do método dos diedros retos para determinar os eixos de deformação/tensão
do maciço, utirizando essas informações para orientar o projeto de drenagem de uma
mina de carbonatito (Jacupiranga - Sp) (HASUt & MIOTO, i 992).

aplicação da análise cinemática de fratura para a determ¡nação dos esforços atuantes na
região da borda da Bacia do paraná e a sua correração com a produção de poços
profundos (FERNANDES, 1 992).

Esses exempros, embora não se reracionem especificamente à prospecção de água
subterrânea, possuem em comum a pesquisa de um modelo de aqüífero (maciço) que
representa a anisotropia hidrogeológica, mesmo que de forma qualitativa.

3.4 - Hidrogeologia

Em muitos países, tais como Arábia saudita, Austria, Aremanha, Bérgica, Dinamarca,
Holanda, ltália, mais de g0% do abastecimento público é feito pelo manancial subterräneo.
Nos Ëstados unidos nos últimos 25 anos, o consumo de água em gerar, cresceu a uma taxa
de 2yo ao ano, enquanto o de água subterrânea atingiu praticam enle 102o/o. Estima-se que,
atualmente entre 800 e 900 mii poços são perfurados por ano nos Estados unidos,
sobretudo para produção e/ou monitoramento (REBOUÇAS, 1996).

As águas subterrâneas são utirizadas para inigação de cerca de um terço do total da
área irrigada do mundo- A china tem a maior área agrícora do mundo, 46 mirhões de
hectares, seguida da fndia, com 39 milhões, e dos Estados unidos, com 20,5 milhões. Nos
Estados unidos o mananciar subterrâneo irriga 4syo; na fndia r9,5o/o e na china mais de
50% (REBOUÇAS, 19e6).

No continente latino-americano o uso deste recurso atende a mais de 140 milhões de
pessoas. Pelo menos duas grandes conurbações no cont¡nente, cidade do México e Grande
Lima, são abastecidas em grandes proporções por águas subterrâneas. No caso da c¡dade
do México, um vorume de 3.200 MLldia (94% do suprimento total em .1982) é originado pera
captação dos 1.100 poços tuburares do Vare do México e 230 poços do Vare de Lerma. No
caso da Grande Lima, as águas de uso domést¡co e municipar têm origem em 320 poços

3.4.1 - lmportância e uso das águas subterrâneas
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tubulares, que produzem quantidades superiores a 650 MUdia. Em outras grandes cidades
do continente, Buenos Aires (360 Ml/dia) e santiago do chile (9so Ml/dia), as águas
subterrâneas suprem a ma¡or parte do abastecimento púbr¡co e privado (FosrER et ar.,

1987).

Ademais, as águas subterrâneas têm uma função estratégica de grande alcance nas
áreas metropolitanas em gerar, a exempro do que já se pratica em argumas cidades do
Primeiro Mundo, tais como paris, Londres, Nova rorque, Los Angeres, Barcerona, Madri.
Nestes casos, as águas subterrâneas são conservadas e até recebem recarga artifìciar, para
serem acionadas em momentos de cr¡se climática ou de acidente ambiental ou terrorista que
venha afetar o manancial superficial (REBOUÇAS, 1994).

o relativo baixo custo e, na maioria dos casos, a excerente qualidade natural das
águas subterrâneas têm sido sufìcientes para justificar sua exproração como fonte de água
potável, mesmo em muitas regiões de clima tropical úmido. No Bras¡r, estima-se a existência
de 200.000 poços tuburares ativos (arém de mirhões de poços rasos escavados), que
fornecem água para diversos fins, sobretudo o abastecimento urbano, permitindo suprir as
necessidades de mais da metade da popuração (REBoUçAS & MENEZES, .r9BB). Em
praticamente todas as áreas metropolitanas do país, os poços vêm se constituindo em fonte
complementar importante de abastecimento, face aos probremas de falta de água do
sistema público e como forma de redução de custos.

No Estado de são pauro, estima-se que 60,5% dos núcreos urbanos säo servídos
exclusivamente (45,4o/o) ou parciarmente (15,1%) por fontes subterrâneas (rG, 1992). Na
Grande são Paulo estima-se em 7.000 o número de poços em operação, abastecendo
hotéis, hospitais, condomínios residenciais e indústrias. A população equivalente abastecida
é est¡mada em 5 milhões (REBOUÇAS, 1994).

3.4.2 - Hidrogeologia de aqüíferos fraturados

3.4.2.1 - Generalidades

A hidrogeologia dos aqüíferos fraturados tem a sua princípar apricação no domínio das
rochas ígneas e metamórficas, gener¡camente designado como cr¡stalino. Neste domin¡o,
podem ser distinguidos dois aqüíferos de comportamento bastante dist¡ntos (cosrA &
slLVA, 1997): o aqüífero poroso ou intersticial e o aqriitärò de rocha sã fraturada.
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o primeiro mais superficiar é formado por capeamentos procedentes de uma
sed¡mentação de material estranho à rocha subjacente ou encoberta (cobertura afóctone)
como os depósitos de aruviões e coruviões, bem como por materia¡s procedentes de
processos de intemperismo da própria rocha subjacente (cobertura autóctone).

o segundo, mais profundo, se const¡tui da zona fraturada cre rocha sã. Nesse domínio
a malriz do maciço rochoso é caracterizada pera inexistência ou presença muito reduzida de
espaços intergranurares na rocha. Nesse meio, a água encontra-se em espaços
representados por fissuras ou fraturas, juntas ou ainda em farhas e, em casos particurares,
em vesículas, aberturas de dissolução, zonas de decomposição, dentre outros.

segundo uNESco ('rgB4), esses aqüíferos não estão isorados, apresentando certo
grau de comunicação entre eres, sendo que o aqüífero poroso exerce paper ¡mportante na
recarga do aqùifero de rocha sã fraturada. Tar idéia é corroborada por BERTACHTNT (19g7),
CAVALCANTE (1990) e MENEGASSE (1991).

o aqüífero de rocha sã fraturada, devido às suas descontinuidades, precária
homogeneidade e forte anisotropia, não apresenta parâmetros hidrodinâmicos constantes
(cosrA & slLVA, 'r997). No aqr.iífero poroso ou intersticiar, a porosidade é responsáver pero
coeficiente de armazenamento enquanto a condutividade hidráurica corresponde
diretamente à transmissividade para uma determinada espessura do aqüífero. A vazão
específica guarda também uma certa relação com o rebaixamento do poço. Ëm
contrapartida, no aqüífero de rocha sã fraturada, a porosidade é meramente função das
fissuras, não se distribuindo homogeneamente em todo o aqrrifero, mas variando muito de
um ponto a outro. Assim, em determinada zona do maciço, onde nâo ocorre nenhuma
fratura, a porosidade equivalente é praticamente nula, podendo ser relat¡vamente elevada
numa outra zona, onde haja uma concentração de fraturas.

lgualmente, a condutividade hidráurica dependerá fundamentarmente do fraturamento,
não havendo nenhum sentido de se farar em transmissividade do aqüífero, uma vez que, se
ao longo da fratura existe uma determinada condutividade hidráurica, não se pode extraporar
esse valor para uma determ¡nada espessura do aqüífero, onde predominam zonas não
fraturadas, onde a intercomunicação das fraturas se faz incip¡entemente ou mesmo deixa de
existir. os varores de condutividade hidráurica encontrados em ensaios de raboratório,
citados por cosrA & srLVA (19g7), acusam resurtados muito baixos para as rochas do
cristalino em geral, na faixa de .10"10 a 10'12 mls.

segundo UNESC. (1g94), os poços que exproram essenciarmente o aqüífero poroso
nas regiões de crima úmido do Brasir apresentam varores de vazäo entre 0,s e 15 m3/h e de
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capacidade específica entre 0,2 e 4 m3/h/m. Na área de Atibaia, CAVALCANTE (1990)
obteve' através de testes de vazão em 3 poços cacimba, que exploram somente o aqüífero
poroso (espessura máxima de s9 m), capacidacre especÍfica média de 0,22s m3/h/m. os
valores de condutividade hidráulica nestes aqüíferos é de 10'7 a 10-6 m/s (REBOUÇAS &
CAVALCANTE, 1987).

3.4.2.2 - Fatores que atuam na capacidade de armazenamento de água

os fatores que atuam no mecan¡smo de ¡nfirtração, percoração e armazenamento da
água em rochas fraturadas e, conseqüentemente, na capacidade do aqüífero fraturado
podem ser divididos em dois grupos (cosrA & s|LVA, 1997): endógenos e exógenos.

o primeiro grupo corresponde aos agentes que atuam no interior do grobo,
representado pr¡ncipalmente pela própria crosta, tais como: estruturas apresentadas pelas
rochas em função dos esforços atuantes, const¡tuição minerarógica das rochas
(paragêneses magmáticas, sedimentares ou metamórficas) e pera presença de soruções
mineralizantes hidrotermais.

o segundo grupo diz respeito aos agentes atuantes na superfície externa do grobo
terrestre, tais como o crima da região, rerevo, hicirografia, vegetação, infirtração de soruções
e intemperismo.

3.4.2.2.1 - Fatores endógenos

Litologia

A importância da litologia reside no fato dela exercer influência tanto nos padrões de
fraturamento como nas características do manto de intemperismo (FERNANDES, 1997). Em
relação aos padrões de fraturamento, a granulação da rocha exerce influência no sentido de
que quanto maiores e mais desenvolvidos os cristais (como em pegmatitos) mais
quebradiça é a rocha, enquanto nas rochas de granuração fina (microgranito, por exempro) a
resistência ao fraturamento é maior. considerando estes aspectos, cosrA & SILVA (1997)
propuseram a seguinte relação de potencialidade (condições de armazenamento em suas
fraturas) das rochas, em ordem decrescente:

" pegmatitos;
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. gnaisses, migmatitos (epibolÍticos), quartzitos e cataclasitos;

ó micaxistos e calcário crjstalino (mármores);

. granitos, dioritos, sienitos, gabros, migmatitos homogêneos;

. ardósias,filitos,sericita-xistos.

Uma outra s¡tuação litológica favorável é a do contato entre duas unidades litológicas
distintas, tais como entre um granito e um gnaisse, ou entre um migmatito e um micaxisto
(cosrA & slLVA, 1997). Além disso, o contato de pequenos corpos intrusivos com grandes
diferenças texturais e/ou mineralógicas com relação às enca¡xantes pode apresentar uma
maior permeabilidade, devido ao fraturamento gerado por mecanismos de intrusão
(FËRNANDES, 1997).

Quanto ao manto de intemperismo, o tipo de rocha exerce infruência na sua
permeabilidade. segundo uNESco (i 9g4) argumas rochas, ta¡s como dioritos, gabros e
diabásios desenvolvem manto de intemperismo bastante impermeáver, enquanto que o
derivado de quartzitos, gnaisses quartzosos e metarenitos apresentam maior
permeabilidade.

As estruturas georógicas const¡tuem o fator mais importante no problema de
potencialidade da água subterrânea em rochas fraturadas. As principais estruturas rúpteís
favoráveis à infirtração e acumulação de água são: as farhas ou paráclases, fraturas ou
diáclases, juntas de origens diversas e pranos de xistosidade e de crivagem (cosrA &
srLVA, 1997).

segundo estes autores, dentre as farhas ou parácrases, a mais favoráver é a normar
ou falha de gravidade, pois, sendo originada por esforços tracionais, tende a, na ma¡or¡a dos
casos, propiciar descontinuidades com maiores abeduras. As falhas provenientes de
esforços compressivos (falhas inversas e transcorrentes) acarretam planos muito fechados,
sobretudo as transcorrenies que são associadas a processos de milonitização e cataclase
dos minerais.

Em diaclasamento, destacam-se os seguintes tipos de fraturas:

Estruturas geológicas
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'fratura transversar (tipo ac de sander) de esforço tracionar (Figura 12), que em gerar
possui maior abertura;

' fratura paralela ao eixo da dobra (tipo bc de sander), também decorrente de esforço
tracional, na parte externa da dobra (Figura 13);

cfratura longitudinal por arív¡o de pressâo (também correspondendo ao tipo bc de
sander) e decorrente ainda de esforço tracionar, quando dos movimentos
epirogenéticos posiiivos (Figura 14);

ojuntas de descompressão ("sheet joints") que se devem a processos exógenos, de
alívio de pressão pela erosão superficial, acarretando assim esforços tracionais
(Figura 15).

Quanto às rupturas por cisarhamento, que tanto podem acarretar farhas do tipo
transcorrente, como simples fraturas rongitudinais ou angurares (tipo hko ou hol de sander)
são sempre desfavoráveis para a rocação de poços, pois as suas aberturas sáo muito
reduzidas, chegando mesmo a serem "reseladas',, nos casos de milonitização.

Dentre as juntas de origem diversas, arém das de descompressão ("sheet joints,,),
podem ainda ser mencionadas as juntas de resfriamento, originadas na consoridação de
rochas vulcânicas de grã fina como os basartos. Essas juntas são em gerar quase
"soldadas", desempenhando um reduzido paper como conduto e armazenamento da água.

Os planos de descontinuidade originais das rochas metamórficas, como a xistos¡dade
dos micaxistos ou a crivagem das ardósias também desempenham uma certa importânc¡a,
principalmente quando associados às estruturas naturais, aumentando-rhes a
intercom un icação e, conseqüentemente, a permeab¡ridade do maciço rochoso. A percoraçäo
de água ao longo desses pranos de descontinuidade originar faz-se muito rentamente,
muitas vezes por forças capilares, mas desempenham importante paper nos processos de
decomposição qu ímrca, sendo muito comum encontrar-se as superfícies desses pranos
completamente oxidadas.

A associação do diaclasamento com o dobramento e com as descont¡nuidades
desempenha ¡mportante paper na indicação para a rocação de poços. Assim, as estruturas
dobradas decorrentes de esforços compressivos de elevada intensidade, acarretando
mergulhos dos flancos das dobras, com ânguros superiores a 60o são em gerar
desfavoráveis. pois em tais situações as rochas aaqiirur maior prastic¡dade e menor

ta
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Figura 12 - Quando o estado de tensões atuante corresponde ao representado pelos eixosa, b, c, podem se desenvorver fraturas de cisarhamento (hto oe sanoãifä" ãá iÃõã" eel(cosTA & StLVA, 1997).

Figura 13 - Fraturamento em dobras de grande raio de curvatura. A fratura mais central
corncide com o plano ax¡al e contém a crista da dobra (fratura bc de sander). n. olmui"
ggs.s.g tipo (parareras a bc) apresentam rigeiro mergurho para o centro da dobå (cosrA &stLVA, 1997).

ÁnÀW
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FÌgura 14 - Fraturas longitudinais desenvolvidas ao longo dos planos de xistosidade, por
alívio de pressão (COSTA & SILVA, 1997).

74

Figura 15 - Esquema da formação das juntas de descompressão ou "sheet joints,'. por
erosão, a tensão o3 passa de compressiva para tracional, acarretando o fendilhamento
paralelo à superfície topográf¡ca (COSTA & StLVA, 1997).

desenvolv¡mento, além de possuir pranos mais fechados de descontinuidades originais, Ao
contrário, os dobramentos cujos flancos apresentem ângulos de mergulho inferiores a 30",
propiciam maiores aberturas em fraturas longitudinais (tipo þc de sander) e maiores
possibilidades de armazenamento de água ao longo dos planos de descontinuidade
originais.

J4

6r
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3.4.2.2.2 - Fatores exógenos

Clima

o clima é um fator controlador indireto na capacidade de armazerramento de água,
pois sua influência está relacionada aos processos de intemperismo da rocha e
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conseqüente formação de um manto de intemperismo ou regolito. O intemperismo quimico é

dominante em clima tropical úmido, podendo alcançar profundidades de dezenas de metros,

enquanto o intemperismo físico predomina em climas áridos ou semi-árìdos, produzindo em

conseqüênc¡a, solos muito delgados, de apenas alguns centímetros, eventualmente

chegando a um ou dois metros.

Relevo

A configuração do relevo é de grande importância para a capacidade ou volume de

água produzido no cristalino. (COSTA & SILVA, 1997).

Estudos realizados nos Estados Unidos e Canadá por LEGRAND (1959 apud COSTA

& SILVA, 1997), revelaram que independentemenle do tipo de rocha, a pior situação

morfológica para a locação de um poço é no topo de uma elevação (colina, monte, etc) e

secu ndariamenie, nos flancos ou vertentes da elevação, ao contrár¡o, a melhor situação

morfológica, situa-se nas depressões, secundadas por áreas de planÍcie.

Num outro estudo, PARIZEK & SIDDIQUI (1969 apud FERNANDES, 1997) verificaram

que poços perlurados na base de vales chegam a ser oito vezes ma¡s produiivos do que nos

terrenos de topo, e que aqueles perfurados nas encostas também tendem a ser mais

produtivos, quando comparados aos de topo,

Por outro lado, HENRIKSEN (1995) acredita que áreas planas, inclusive

topograficamente elevadas, também podem ser significativamente produtivas, devido ao fato

de que os vales e as áreas planas (mesmo elevadas) apresentam coberturas superf¡ciais

mais espessas e recarga adicional de corpos de água superficial.

Hidrografia
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A hidrografia exerce influência no armazenamento de água em sub-superfície quando

ocorre a coincidência da drenagem superficial com zonas fraturadas do embasamento

rochoso, caracterizando a feição conhecida como riacho-fenda. Nessa situação existe a

condição de infiltração de água nas aberturas de rocha proporcionadas pelos fraturamentos,

com possibilidades favoráveis de armazenamenlo no subsolo.
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A vegetação, assim como o clima, atua de maneira indireta no ärmazenamento de
água no subsolo, pois à medida que dificulta o escoamento superficial, propicia condições
de maior infiltração. Além disso, quanto maior é a cobertura vegetal, mais elevada é a
evapotranspiração e, conseq ûentemente, maiores serão as precipitações que irão
proporcionar melhores condições de recarga aos aqüiferos. Ao contrário, em regiões de
vegetação escassa (mesmo nas regiões de mata chuvosa e do sertão semi-árido), as
precipitaçöes também o serão, djminuindo a taxa de recarga dos aqüíferos.

Há de se ressartar também, que mudanças do regime de escoamento superficial e
subterrâneo (conseqüêncla do desmatamento e das diversas formas de uso do solo), são
apontadas como principal causa dos processos erosivos.

lnfiltração de soluçöes e detr¡tos

Vegetação

As soluções com elevada concentração de sílica, associada ou não ao ferro, podem
produzir a cimentação total ou parcial das fraturas. Nesses casos, os reservatórios hídricos
ficam definitivamente comprometiclos, diminuindo ou até mesmo impermeabilizando
totalmente o meio fraturado, que se transforma num aqüífugo.

Se ao invés de substâncias dissolvidas, a água infiltrada carrear material detrítico, o
efeito resultante poderá ser uma obstrução apenas parcial do meio fraturado, quando esses
detritos são grosseiros (fração areia) ou uma impermeabilização quase total se o detrito for
fino (fração argila).

Segundo COSTA & SILVA (1997) a origem do material pode estar ligada a:
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fragmentos da própria rocha fraturada (material autóctone), em geral nas fraturas de
cisalhamento ou zonas de falha provocada por compressão (Figura i 6_a);

detritos de origem superficial, que penetraram em meio aquoso, de elevada turbidez,
decantando no interior das fraturas (Figura 16-b);

recristalização de sais que se precipitam através de soluções saturadas, em função da
evaporação do meio líquido que os transportou. Esse processo pode produzir uma
cimentação da fratura ou mesmo uma eflorescência (F¡gura 16-c);
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. ascensão de soluções hidroterma¡s mineralizantes, solidificando-se em forma cr¡stalina

ou amorfa, em função do resfriamento (Figura 16-d).

Figura 16 - Tipos de infiltração e preenchimenlo de fraturas: (a) o material de preenchimento
provém da própria rocha; (b) o material infiltrou-se em meio aquoso superficial decantando
dentro da fraiura; (c) o material entrou em solução a partir da superfíc¡e; (d) percolação por
solução hidrotermal (COSTA & SILVA, 1997).

3.4.2.3 - Fluxo em meios fraturados

3.4.2.3.1 - Generalidades

JI

Nos meios fraturados, com porosidade essencialmente de fraturas, o escoamento é

determinado pela permeabilidade da matriz rochosa e pela condutividade hidráulica das

descontin uidades,

Em rochas cristalinas, com baixo grau de porosidade, o escoamento pela matriz é

praticamenie nulo e as descontin u idades desempenham papel fundamental no escoamento.

A comparação de medidas de permeabilidade efetuadas em matrizes rochosas indicam que

esta é desprezível, em relação ao valor da condutivìdade hidráulica das descontinuidades.

Sendo a permeabiliclade matricial geralmente inferior a 10-B cm/s, a matriz pode ser

considerada como impermeável, em comparação com as descontin uidades que, mesmo
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com aberturas muito pequenas, apresentam valores de condutividade hidráulica
significalivamente maiores (Tabela i ), senclo estas que efetivamente controlam o fluxo nos
maciços rochosos fraturados.

Tabela 1 - comparação entre os coeficientes de permeabilidade de algumas rochas e de um
maciço rochoso fraturado (eUADROS, 19g2).

Natureza

Rocha

1 - Calcário Sedlmentar

3 - Arenito Carbonífero

4 - Arenito Devoniano

5 - Granito

Permeabilidade

matricial (cmis)

6 - Xisto

7 - Calcário

B - Do¡omita

0,36 a 23 x 10-13

Maciço rochoso com uma fratura por

metro

0.29 a 6 x'10-11

Portanto, interessam ao fluxo todas as descontin uidades presentes nas rochas,
descontinuidades aqui entendidas como toda e qualquer estrutura que corta o macrço,
englobando as diáclases, juntas, fraturas e falhas, tornando-o essencialmente descontinuo,
heterogêneo e anisotrópico, Acamamentos, xistosidades, estratificações, etc., embora sejam
estruturas do maciço, podem não se constitu¡r em descontin uidades em relação ao fluxo
d'água, uma vez que são feições intrínsecas à matriz rochosa.

Assim, é de importância considerar os diferentes tipos ritorógicos, pois as
descontinuidades presentes estão intimamente ligadas à sua gênese e aos esforços a que
estes estiveram submetidos durante a sua evolução.

Genericamente, pode-se dizer que os maciços sedimentares, quando não deformados,
possuem descontinuidades essencialmente plano-horizontais, associadas aos planos de
acamamento/estratificação, ' enquanto que nos maciços metamórficos, os planos de
fraturamento e de xistosidade/gna issificação são resultantes do tipo e da direção dos
esforços que originaram as deformações. por sua vez, os maciços magmáticos, conforme a

0,21 a 2 x 10'11
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Abertura das

fraturas (mm)

0,5 a 2 x 10-10

0,7a 1,6 x 10-10

0,7a120x10'e

0,5 a 1,2x 1O'8

0,1

Permeabilidade na

direção das fraturas

lcm/sì

0,4

0,7

1,0

2,0

0,7 x 104

4,0

0,5 x 10-2

6,0

2,5 x 1O'2

0.7 x 10-1

0,6

0,5 x 10

1.6 x 10
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(intrusivos ou extrusivos, ác¡dos ou básicos, etc.), possuem padrões de descont¡nu¡dades
totalmente diversos dos anteriores. somem-se a estes, os fatores decorrentes do cfima e
relevo que condicionam a alteração superficial e o desenvolvimento de mantos de alteração,
bem como a penetração ou não desta arteração ao rongo das descontin uidades. Arém
disso,fatores da dinâmica interna e externa podem determ¡nar condições de contorno, ou
condições limìtes, criando ou destruindo fronteiras permeáveis ou impermeáveis no interior
dos maciços.

A Figura 17 apresenta, de forma esquemática, moderos teór¡cos da distribuição da
permeab¡ridade em diferentes tipos cre maciços, em função da profundidade.

De modo gerar, nos granitos e nas rochas de arto grau de metamorfismo, como
gnaisses, migmatitos, granuritos, etc., a permeabiridade tende a zero em profundidade,
devido ao confinamento. Em superfície, por alívio de tensões, as fraturas se encontram mais
abertas, resultando não só em um aumento da permeabiridade do maciço, como também no
desenvolv¡mento de juntas de tração. Ëstas são descontinuidades de andamento
subparalelos à topografia e que mostram condutividades hidráulicas elevadíssimas (Figura
17-a).

Por outro rado, em vurcânicas extrusivas, como os basartos, geradas por emissões
sucessivas de lavas, a qualquer profundidade são esperadas descontinuidades
subhorizontais de alta condut¡vidade hicJráulica (contato entre diferentes derrames),
separadas por corpos tabulares prat¡camente estanques. Estes corpos tabulares podem
apresentar no seu inter¡or descontinuidades também subhorizontais, subparalelas aos
contatos, também de elevada condulividade hidráullca (Figura 17-b).

Este comportamento é anárogo àquere dos maciços de rochas sedimenrares,
ressalvado que as descontinu¡dades podem não ser tão expressivas e as condutividades
hidráuiicas tão elevadas. Em cada estrato, a permeabiridade é função da granurometria,
imbricamento, tipo e quantidacie de matriz e de cimento, etc. (Figura 17_c).

Nas rochas de médio a baixo grau metamórfico (xistos, firitos, etc.) verifica-se, em
geral, um horizonte de rocha alterada bem desenvorvido e, embora a permeabilidade
diminua com a profundidade, esta diminuição não é tão pronunciada quanto aquera
verificada nas rochas magmáticas intrusivas ou de alto grau metamórfico. Normalmente, a
passagem da zona de rocha alterada para a rocha sã é relat¡vamente brusca, havendo,
concomitantemente, uma diminuição s¡gnificativa na permeabilidade do maciço.
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A GRANITOS E ROCHAS IVETA[4ÓRF¡CAS
DE ALTO GRAU (GNAISSES, MIGMATIIOS, GRANULITOS)
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Figura 17 - Comportamento esperado da permeabilidade em diferentes litologias em função
da profundidade (AZEVEDO & ALBUQUERQUE, j99B).

Freqüentemente, estes macrços são entrecortados por veios de quartzo ou de outros
materiais, remobiljzados ou não, que conferem, localmente, permeabilidades elevadas ao
maciço, favorecendo a ocorrência de alteração e elevadas permeabilidades, mesmo a níveis
profundos. Horizontes mais argilosos podem resultar em trechos menos permeáveis na zona
alterada (Figura 1 7-d).

ROCHAS SEDIMENTARES d ROCHAS I\IETAIVIÓRFICAS DE I!1ÉDIO
E BAIXO GRAU (xrsros, /\RLr5stAs. FtLtros)
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Depreende-se que conhecer as características dos maciços, e particularmente das

descontinuidades, é de extrema importância para o estudo da permeabilidade em meios

fraturados. Nestes, os principais parâmetros que influenciam o escoamento são :

. orientação espacial das famílias de descontinu idades (atitude);

" abertura das descontinuidades (e);

. espaçamento entre as descontinuidades (l);

. rugosidade absoluta das paredes (Ru).

Dentre todos estes parâmetros, abertura e rugosidade (Figura 1g) constituem os mais
importantes para o estudo do escoamento em meios fraturados e a sua determinação pode

ser efetuada mediante as leis que governam o fluxo d'água nas fraturas.

Figura 18 - Maciço rochoso fraturado, evidenciando os parâmetros de interesse ao fluxo
(RISSLER, 1 978 apud QUADROS, 1982).

3.4.2.3.2 - Fluxo em maciços rochosos

Os maciços rochosos são entrecortados por diversas famÍlias de descontinuidades,
cada qual com sua atitude e uma distribuição do espaçamento e abertura de fraturas que
lhes são particulares. Em geral, as fraturas nos maciços são de dimensões finitas quando

comparadas à escala do problema, porém o fluxo em uma fratura não é independente das
demais, ou seja, para percolar através das fraturas em uma certa direção, o fluido terá que
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percolar através de fraturas em outras direções que se interconectam às primeiras
(cELESTlNo, 1986). Portanto, não é possivel tratar de forma individual cada uma das
fraturas presentes no maciço.

Para a determinação dos parâmetros hidráulicos de maciços rochosos são utilizados
basicamente dois métodos: amostragem de fraturas e ensaios hidráulicos de campo.

o primeiro método baseia-se na obtenção de informações acerca do sistema de
fraturas do maciço (número de famílias, or¡entação, abertura, espaçamento, preenchimento,
etc ), a partir do qual é obtido, por determinação analítica, um tensor de permeabilidade
(Figura 19), ou seja, a determinação no espaço, dos móduros e das direções princ¡pais
(triortogonais) de permeabilidade (ex. SNOW, 1966; LOUtS, 1974; ROCHA & FRANCtSS,
1977).

Figura I 9 - Elipsóide de condutlvidade hidráulica num sistema de referência x, y, z
(ouADROS, 1ee2).

o método de amostragem de fratura é feito preferencialmente dentro de furos de
sondagem e pode empregar diferentes técnicas como: obturador de impressão, videoscopia
e Teste de Registro Hidráulico (TRH), conforme explicados por souZA et al., (199g) em
seguida. o obturador de impressão é um equipamento que permite registrar todos os sinais
físicos do maciço, exibidos nas paredes dos furos de sondagem. o obturador consiste numa
mangueira fina, de bonacha mole, muito plást¡ca que, quando pressionada contra a parede
do furo, por um obturador inflável, fica permanentemente marcada com as suas
irregularidades. Este equipamento pode ser orientado em relação às coordenadas
geográficas, desde a superficie do terreno, com um hasteamento rígido dotado de uma
bússola. Na videoscopia, câmaras de vídeo miniaturizadas e com fonte de luz permitem a

_L__
I
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obtenção de imagens das paredes dos furos, cujas distorções são corrigidas por meio de
processamentos em computador, permitindo a obtenção de vistas pranas. Equipamentos
mais avançados poclem reproduzir a figura tridimensional virtual dos testemunhos, a partir
das informações das paredes, por meio de imagens drgitais, permitindo obter as orientações
das estruturas georógicas. o rRH é um dispositivo para registro dos caminhos de
percolação d'água em furos de sondagem. Ere marca, em uma tera permeáver, corocada
junto da parede do furo, a passagem de água com corante, injetada desde a superfície. os
caminhos de percoração flcam marcacios na tera como faixas pintadas de 1 a 3 cm de
larg u ra.

A maior difìcurdade associada a este método é a obtenção de informações
representativas do sistema de fraturamento. No método estão imprícitas, ainda, hipóteses de
uniformidade cras variáveis dos sistemas de fraturas, arém de sua extensão infinita, quando,
na rearidade, estas grandezas säo estatisticamente distribuídas de d¡ferentes formas, como,
por exempro, o espaçamento que apresenia nos maciços uma distribuição exponenciar; a
abertura, uma distribuição log normal; a or¡entaçâo, uma distribuição normal hemisférica,
etc. (CELESTtNo, 1986).

os métodos de ensaios hidráuricos de campo, por outro rado, são baseados em
resultados de ensaios de bombeamento ou injeção d'água, nos qua¡s a influência individuar
dos vários parâmetros do sistema de fraturas se integram nos próprios resurtados dos
ensaios Nestes métodos, a principar dificurdade que se ínterpõe é a determinação de um
volume de ensaio que seja representativo do maciço rochoso, denominado de Vofume
Elementar Representativo (V.E.R.), cujo conceito é apresentado na Figura 20.

com o aumento do vorume do maciço, sua permeabiridade média varia bruscamente
pela inclusão de novas fraturas ou de novas porções de matriz rochosa. A partir de certo
volume, estas novas incrusões não ma¡s interferem significativamente na média, sendo,
então, definido o Vorume Erementar Representat¡vo. o v.E.R. deve ainda ser pequeno o
bastante para que o gradiente hidráurico seja constante no seu inierior e grande o suficiente
para que todas as feições condicionantes, na escara do probrema, sejam engrobadas.

caso não sejam atendidas estas cond¡ções, o meio não poderá ser assemerhado a um
meio homogêneo equivalente, nâo sendo váridos, portanto, os preceitos estaberecidos pera
Lei de Darcy.

Estudos efetuados por

WITHERSPOON, 1985) têm

diversos autores (ex. LONG et al., 19g2; LONG &
demonstrado que, a partir de uma certa escala, certa
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Limite inferlor

Figura 20 - Conceito de Volume Elementar Representativo (V.E.R.) (BEAR, 1972).

densidade de fraturas e valores relatìvos de condutividade hidráulica, é possível adotar a

aproximação de maciço homogêneo equivalente.

Embora diversos métodos para determinação dos parâmetros hidráuticos de maciços

rochosos tenham sido desenvolvidos, quase todos apresentam limitações, resultantes da

própria dificuldade em se reproduzir a complexidade estrutural dos maciços, o que implica,

muitas vezes, em simplificações necessárias ao equacionamento dos problemas mas que,

nem sempre, correspondem à realidade.

Atualmente, o método mais promissor e que apresenta melhores resultados é o

método de HSIEH, que consiste na injeção ou bombeamento de água em um trecho de um

furo e observação em trechos de furos circunvizinhos (Figura 21). O método baseia-se na

solução geral do problema da variação de carga hidráulica com o tempo, em um ponto

qualquer de um meio anisotrópico, causada pela injeção ou bombeamento de uma vazão

constanle em um outro ponto do mesmo meio. Para execução deste ensaio não se requer

conhecimento prévio das direções principais do fraturamento. Os furos de ensaio podem ser

executados em quaisquer direçÕes e os volumes ensaiados podem ser controlados pela

escolha do espaçamento entre os furos de ¡njeção e os de observação. Não é necessária a

elaboração de nenhuma hipótese, a "priori", sobre qualquer propriedade das fraturas. O

método é capaz ainda de detectar a presença, nas proximidades da região ensa¡ada, de

uma feição muito permeável, ou muilo impermeável, não ¡nterceptada pelos furos de ensaio

(ouADROS, 1e92)

Llmite superlor

I (o fluxo deixa de sofrer grandes
I variações - nível acê¡lável de erro)

V = Volume do maciço
K = Permeabilidade média
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Figura 21 - Trajetórias de fluxo nos ensaios direcionais. Esquematização para três furos equatro trechos de ensaios e observação (QUADROS, 1992).

Nos casos mais simples, e para avaliações mais grosseiras da permeabìlidade de
maciços rochosos, pode-se utilizar a seguinte equação:

X^, =9X, + X (equação I)^t

45

sendo:

K¡r = permeabilidade do mac¡ço rochoso;

e = abertura das fraturas;

I = espaçamento entre fraturas;

K1 = permeabilidade das fraturas;

K. = permeabilidade da matriz rochosa.

A permeabilidade da matriz rochosa é, via de regra, muito baixa, podendo ser
desprezada. Desta forma, a equação 1 pode ser reescr¡t€ da seguinte forma:

,' .J
,/ 1l'LK, = î2rl 

(equaçáo 2)



onde

g = aceleração da gravidade

v = viscosidade dinâmica da água

Na prática, a determinação da abertura das fraturas de mac¡ços rochosos é
extremamente difícil. Neste caso, o conceito de transmissividade (T=K.b), determinada a
partir de ensaios de bombeamento "in situ", pode ser usado, com vantagem, eliminando-se
a necessidade da determinação imprecisa tanto de (e) quanto de (K). Admite-se que a
espessura saturada do meio (b) corresponde à abertura equivalente das fraturas.

Em inúmeros casos práticos, a permeabiridade dos maciços é estimada a partir de
ensaios pontuais de permeabiridade (perda d'água sob pressão, infiltração, bombeamento,
etc.), obtendo-se valores de condutividade hidráulica equivalente. Mais recentemente, a
utilização de obturadores duplos especiais tem possibilitado a realização de ensaios de
perda d'água sob pressão em múltipros estágios (ouADRos, 1992) e a determínação mais
precisa dos parâmetros hidráulicos das fraturas.

3.4.3 - Características hidrogeológicas do aqüífero cristalino <Ja RMSp

o domínio de rochas cristarinas da RMSP tem uma extensão da ordem de 6.5g9 km2,

onde as condições predominantes de ocorrêncía das águas subterrâneas são de aqüífero
livre, heterogêneo e anisotrópico (CEpAS, 1994).

Segundo avaliação da tendênc¡a dos potenc¡a¡s hidrogeológicos clo aqùífero cristalino
da Região Metropolilana de säo paulo realizada por cEpAS (1994), as rochas granitóides
de granulação variada e as rochas predominantemente gnáissicas (unidade pEgo - Figura
7) apresentam uma tendência rerativamente arta de potenciais hidrogeorógicos, em função
do caráter rúptìl predominantemente, e/ou manto de intemperismo, em geral, mais arenoso.
Por outro lado, os micaxistos, com quartzitos e metassiltitos subordinados e as rochas
metacarbonáticas, compõem o domínio da tendênc¡a média, devido ao caraler relativamente
dúctil, sobretudo, em função da arta argirosidade do manto de intemperismo. Locar e
ocasionalmente, a presença dos corpos quartzíticos ou de rochas metacarbonáticas, podem
resultar em poços de produtividade excepcional (superigres a 50 mo/h).



A espessura méd¡a do manto de intemperismo na RMSp é estimada em 50 m
podendo atingir, local e ocasionalmente, valores de até 150 m (REBOUÇAS, 1992).

A capacidade específica média dos poços profundos no agüífero cristalino, conforme
estudo do DAEE (1975), é de 0,34 m3/h.m, variando de 0,06 a 0,7 m3/h.m. Entretanto, deve-
se notar que 80% dos poços apresentam um valor de capacidade específica igual ou inferior
à média. A vazão média dos poços é da ordem de 7 m3/h, podendo atingir até 90 m3/h, no
entanto melade deles apresenta vazão igual ou inferior a 2 m3lh.

Em geral, os coeficientes de condutividade hidráulica variam entre 10-6 a 10-7 m/s no
terço superior do perfil, e entre 10-3 a 10a m/s na zona de transição entre a rocha alterada e
a rocha relativamente sã (REBouÇAs & CAVALCANTE, 19BZ). Nas zonas de rochas
fraturadas os coefic¡entes de condutividade hidráulica situam-se nas ordens de grandeza da

seção infenor do manto de intemperismo, devido ao preenchimento das feições lineares por
esses produtos de alteração (CEPAS, 1994).

Segundo MENEGASSE (1991), nos metassedimentos do Grupo São Roque da porção

noroeste da Grande são Paulo, as profundidades mais freqúentes dos poços tubulares
situam-se entre 100 e 150 m, com profundidades de entrada de água pr¡ncipalmente entre
50 e 100 m. Já na região de Guarulhos, a profundidade média dos poços é de 193 m, com
pr¡ncipa¡s entradas de água entre 150 a 210m (DlNlZ, .1996).
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4-MATERIALEMÉTODOS

4.1 - Levantamento geológico

O levantamento geológ¡co se deu em três etapas dist¡ntas: levantamento de dados na

literatura, interpretação fotogeológica e levantamentos de campo.

Na primeira etapa foi dada ênfase ao levantamento de mapas geológicos existentes

que englobam a Região Metropolitana de são Paulo (RMSP) e seus arredores, destacando-

se, assim, os mapas de COUTINHO (1972) - escala 1:100.000, EMPLASA (1980) - escala 1:

1 00.000, IPT (1981 b) - escala 1 :500.000 e CEPAS (1 984) - escata 1 :50.000 (fotha t\/auá).

A etapa seguinte consistiu-se da análise de fotografias aéreas para o traçado dos

contatos geológicos, na escala 1;10.000, de levantamento efetuado por BASE S_A. para

ELETROPAULO, em 1986, e para o traçado de fraturas e falhas, na escala 1:40.000, de

levantamento efetuado por TERRAFOTO S.A. para EMPLASA, em 1977. O traçado das

fraturas e falhas teve como base a metodologia desenvolvida por SOARES & FloRl (1976),

através do estudo dos elementos texturais de drenagem que, quando retilíneos e em arco,

const¡tuem as lineações de drenagem. O resultado deste trabalho foi o mapa de lineamentos

apresentado no capítulo 5 (item 5.1.2).

Os levantamentos de campo foram realizados em diversas fases ao longo desta

pesquisa e tiveram por objetivos a aferição dos dados levantados na literatura e daqueles

obtidos da fotointerpretação, além do levantamento de dados estruturais. Foram

cadastrados 15 (quinze) afloramentos que, na sua maioria, constituíam exposições de

rochas extremamente alteradas, com exceção daqueles afloramentos de granito-gnaisse em

cavas de pedreiras, na porção norte da área, onde se observa a rocha sã. Além da

descrição dos afloramenlos foram coletadas algumas amostras de rocha para eventual

análise macroscópica em laboratório. No levantamento de dados estruturais foram tomadas

medidas de atitudes de estruturas planares (bandamento, xistosidade, fraturas e falhas) e

estruturas lineares (estrias) das rochas, com o uso de uma bússola Brunton. Os dados

estruturais obtidos foram convertidos para o sistema de leitura clar e são apresenlados no

Anexo 1. Para o tratamento desies dados foram utilizados os "softwares" stereoNet (versão

2.06 - 1992-1993) - diagramas de Schmidt-Lambert e diagramas de contorno, ROSAC

(desenvolvido no Agrupamento de Geologia Aplicada a Obras do IPT) - diagramas de

rosáceas e TRADE - tratamento de falhas pelo Método de Angelier.
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4.2 - Levantamento do uso e ocupação territor¡al

Diante da impossibilidade de utilizaçäo de imagens de satélite para o levantamento de
uso e ocupação, por razões de ¡ncompatibil¡dade de escâlas, utilizou-se, na etapa iniciaf,

fotografias aéreas na escala 1:5.000, de levantamento efetuado por BASE s.A. para pMSp-

RESOLO, em 1996, através das quais fo¡ elaborado o mapa de uso e ocupação por IEZZI

(1999), que será apresentado neste estudo (capítulo S - item 5.2).

Em seguida, foi realizado um levantamento de dados na literatura visando
princìpaimente o cadastramento de fontes potenciais de contaminação da água subterrânea.
Neste sentido, destacou-se o levantamento ambiental realizado pela pREFEITuRA Do
MUN¡CÍPIO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO
AMBIENTE (1996), na área denominada "passagem Funda" (situada dentro da área
Fazenda do carmo), que relata atividades potencialmente poluidoras e a disposição
inadequada de resíduos sólidos. Este levantamento foi complementado com trabalhos de
campo que ident¡ficaram e catalogaram novos pontos de disposição irregular de resíduos

sólidos, distribuídos em toda a área de estudo. Durante os trabalhos de campo também

foram cadastradas as empresas e estabelecimentos existentes na área, totalizando 126

(cento e vinte e seis) pontos (Anexo 2). Estes, juntamente com as fontes potenciais, tiveram

suas localizações registradas por um aparelho GPS ("Ground posit¡oning system") - Garmin

GPS ll plus, para posterior plotagem em mapa.

4.3 - Levantamento hidrogeológico
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Esta etapa compreendeu o levantamento de campo de poços tubulares, cacimbas
(poços escavados) e fontes existentes na região, através de diversas visitas realizadas em

quase todas as indústrias, estabelecimentos e propriedades, como sít¡os e chácaras da

área. No total foram cadastrados 131 (centro e trinta e um) poços, sendo 9g (noventa e oito)

cacimbas e 33 (trinta e três) poços tubulares, além de 6 (seis) fontes.

As informações relacionadas aos poços tubulares foram obtidas pr¡ncipalmente

através de informações verbais dos proprietários dos poços e, secundariamente, por meio
de fichas técnicas (nove) cedidas por alguns proprietários e por algumas empresas
perfuradoras que operaram na região, como a JUNDSÒNDAS (Jundiai-sp), TRIGILL (santo
André-sP) e HIDROGESP (são Paulo-sP). os motivos de se obter lão poucas fìchas

4.3.1 - Cadastramento de poços e pontos d'água
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técnicas é que muitos proprietários alegaram não as possuírem, em virtude dos poços terem

sido constru ídos pelas empresas anteriores e que algumas empresas perfuradoras não

concordaram em ceder os dados alegando questões de ética profissional. Além disso, no

geral, as fichas técnicas apresentaram mais dados sobre os aspectos construt¡vos dos

poços do que referentes à produção dos mesmos, sendo que em algumas delas os perfis

geológicos deixaram dúvidas até mesmo quanto às litologias perfuradas.

No caso das cacimbas, as profundidades, níveis estáticos e diâmetros da maioria dos

poços foram obtidos "in situ", usando-se uma trena e um medidor de nível. Nesta fase

também foram coletadas informaçÕes sobre os aspectos construtivos das cacimbas, através

de observações diretas, e sobre o uso das águas e vazöes de explotação dos poços.

Procurou-se plotar a local¡zação dos poços visitados por meio dos mapas e fotografias

aéreas disponíveis, utilizando-se as coordenadas obtidas pelo Gps somente nos casos em

que isto não era possível.

Numa ordem inversa, após o cadastramento de poços no campo, foi feita uma

consulta no banco de dados do DAEE, que revelou a existência de apenas um poço tubular

na área de estudo (poço 36), evidenciando assim a falta de diálogo entre as empresas

perfuradoras e este órgão.

Dentre os poços levantados, alguns já haviam sido cadastrados por CEpAS (1994) - 1

(um) poço tubular e peta PREFETTURA DO tMUNtClptO DE SÃO PAULO - SECRETARTA

MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE (1996) - 3 (três) poços tubulares e cinco

cacimbas, os quais foram visitados neste cadastramento.

4.3.2 - Análises químicas
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As análises químicas das águas neste estudo foram realizadas em duas fases, com

objetivos distintos. Na 1a fase (realizada em dezembroigS) o objetivo foi avaliar a qualidade

das águas, sendo analisadas 27 (vinte e sete) amostras (23 de poços cacimbas, 3 de poços

tubulares e 1 de fonte). Na 2a fase (realizada em agosto/setembro/g9) foram analisadas 11

(onze) amostras de poços cacimbas dentre aquelas analisadas na 1a fase, com o objetivo de

verificar o grau de confiabilidade dos resultados obtidos, já que na primeira fase não foram

coletadas amostras duplicatas. As 11 (onze) amostras correspondem a 6 (seìs) poços que

foram amostrados duas vezes, com exceção de um deles.
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A seleção dos pontos de amostragem procurou seguir dois critérios, na 1a fase,

conforrne discrjminados a seguir, enquanto na 2a fase a seleção foi aleatória:

a) proximidade de locais de disposição de resÍduos industriais e domésticos no solo,

para ¡nvestigação quanto ao potencial poluidor;

b) distribuição uniforme dos pontos, de modo a representar toda a área.

Em ambas as fases os elementos analisados foram os seguintes:

- cátjons: Ag-, AI3-, Ba2' , ca2* , Cd2*, cr¡o1"¡, Cu2*, Felo¡n¡, K*, Mg2*,Mn2*, Na*, Ni2*, pb2.,

^)+ - )+ùr,¿n-;

Os cátions Cd2*, Crroiur, Ni2*, Pb2' foram escolhidos por estarem presentes nos

principais componentes químicos de t¡ntas e solventes, usaclos amplamente nas atividades

industriais potencialmente poluidoras cadastradas na área.

As análises químicas foram realizadas no Laboratório de Hidrogeoquímica ll do Centro

de Pesqursas de Agua subterrânea da lJniversiclade de são pauto (cEpAS-usp),
utilizando-se os seguintes métodos e aparelhos, respectivamente:

- Na*, K*: fotometria de chama (Fotômetro B 262 da Micronal);

- ânions: cromatografia líquida (DIONEX 2010i);
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- os demais cátions: espectrofotometria (Absorção Atômica CG AA 7000 BCe).

As lécnicas de coleta e preservação das amostras de água se basearam
princ¡palmente na metodologia proposta por cETESB (1987), conforme descritas a seguir.

ldealmente, no caso de poços ou piezômetros em repouso, é recomendado o

esgotamento do poço duas a três vezes o seu volume para evitar a coleta de amostras não

representativas do aqüífero, estagnadas e/ou contaminadas, entretanto, visto que os poços

amostrados neste estudo estão em constante uso e que os volumes de água são reduzidos,

as amostras foram coletadas após um período de c¡nco minuios de bombeamento.

No caso dos poços cacimbas, as amostras forarn coletadas através das mangueiras
acopladas às bombas elétricas, com exceção de dois poços na primeira fase e dois na

segunda fase e, no caso dos poços tubulares (três poços), através de torneiras ou
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tubulações nas entradas de caixas d'águas. Em ambos os casos, utilizou-se para a coleta da

água os próprios frascos onde foram armazenaclas as amostras. A técnica empregada para

coletar as amostras dos poços não bombeados na primeira fase (pontos 2s e 87) fo¡ o uso

de um amostrador metálico, cilíndrico, que possui na sua base uma válvula esférica que

veda a passagem da água após o enchimento do amostrador. Na segunda fase foi usado

um amostrador "bailer" de poiietileno, descartável, para a coleta nos pontos 71 e g1.

os frascos utilizados para o armazenamento das amostras foram frascos de
polietileno, novos, de 125 mL, por serem os mais recomendados para os parâmetros físico-
químicos analisados. o volume de água coletado, por amostra, para as análises de cátions

foi de 125 mL e para as de ân¡ons de 1 1 5 mL, aproximadamente, conforme instrução do

laboratório.

Após a coleta, cada amostra foi devidamente identificada através de uma etiqueta

contendo o número da amostra, ponto de amostragem, parâmetros a serem anal¡sados e

nome do responsável pela coleta.

No intervalo de tempo entre a coleta de amosiras d'água e a realização das análises no

laboratório, podem ocorrer modificações físico-qu Ímicas, biológicas e radiológicas na

amostra, que alteram as características da água amostrada. Para evitar, diminuir ou retardar

essas mod¡ficações, faz-se necessário o uso de técnicas adequadas de preservação e

armazenamento das amostras d'água subterrânea (SANTOS, 1997). Desta forma, as

técnicas de preservação de amostras empregadas neste estudo foram: acidificação,

refrigeração e congelamento.

Para acidular as amostras foi utilizado o ácido nítrico concentrado - 16 N (3 a 4 gotas

por amostra, conforme instrução do laboratório), adicionando-o à amostra imediatamente

após a coleta. Esta técnica foi aplicada para a preservação dos cátions, exceto o Na* e K*. A

ac¡dulação propicia a queda no valor de pH para o intervalo entre 1 e 2 evitando desta

maneira, a precipitaçâo ou a adsorção, por exemplo, de alguns metais na superfície do

recipiente.

Para a preservação dos ânions, as técnicas empregadas foram a refrigeração e o

congelamento. As amostras foram mant¡das sob refrigeração, numa caixa de isopor com

gelo, desde a coleta até a chegada ao laboratório, onde passaram imediatamente para o
freezer para serem congeladas, até serem analisadas. Esta última técnica propicia aumentar

o intervalo entre a coleta e a análise da amostra, sem comprometer o resultado das

análises.
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Para evitar qualquer t¡po de contaminação é de fundamental importância a limpeza dos

frascos e material de coleta, assim, antes da coleta, o coletor foi lavado com água

deionizada e posteriormente com a própria água do poço, aplicando-se este último
proced¡mento também aos frascos e tampas.

Em função de modificações nas condições físico-químicas que podem ocorrer nas

amostras de água durante a coleta, é necessário que alguns parâmetros como pH, Eh,

temperatura, condutividade elétrica, alcalinidade, etc. sejam obtidos em campo. Assim, tal
procedimento foi adotado neste estudo, utilizanclo,se os seguintes equ¡pamentos e
materiais:

- para leitura do pH e Eh: pHmetros (wrw - pH/mV Hand Held Meter pH 330/340) e
(ORION - Quikcheck 106);

- para medição da temperatura e da condutividade elétrica: condutivímetros (WTW -

Conductivity Hand Held Meter LF 330/340) e (OR|ON - euikcheck 116);

- parc a determinação da arcalinidade: copos prásticos descartáveis, conta-gotas,

indicador misto (verde de bromo cresol + vermelho de metila) e ácido sulfúrico
(0,1070N).

os eletrodos e os frascos utilizados para a determinação destes parâmetros foram
devidamente lavados com água deionizada e enxugados com papel absorvente, a cada
troca de amostra, para evitar contamjnação entre elas. Além disso, as determinações foram
feitas em alíquotas de amostra separadas daquelas enviadas ao laboratório, para evitar o
r¡sco de contaminação.

As amostras nas quais não constam estes parâmetros é devido ou a problemas com os
equipamentos ou ao fato destes últimos não estarem disponíveis em alguns dias de campo.

Deve-se ressaltar também, que a alcalinidade das amostras coletadas na la fase foi
determinada em laboratório, enquanto as da 2a fase, em campo. o método utilizaclo para a
determinação da alcalinidade em ambas as fases foi o de Titulação Alcalinimétrica Completa
(TAC), e os valores obtidos, neste caso, corresponderam à alcalinidade de bicarbonato,
visto que para águas com pH < 8,3 a alcalinidade de blcarbonato coincide com a

alcalinidade total.

os resultados das análises da primeira fase forar,¡ obtidos num perÍodo de 40 a 120
dias após a coleta das amostras e, da segunda fase, após 42 a 55 dias.
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5 . TRABALHOS REALIZADOS

5.1 - Levantamento geológico

5.1.1 - Caracter¡zação geológica da área

De acordo com os trabalhos de investigação geológica de campo realizados nesta

pesquisa, o substrato rochoso da área de estudo é formado basicamente por três grupos de

rocha: filitos e xistos (PEf), granito-gnaisse (PEgo) e sedimentos quaternários (ea) - Figura

22.

Os fliitos e xistos são os litotipos predominantes, ocupando quase 2/3 da área. Em

todos os pontos onde foram observadas esias rochas, o grau de intemperismo era bem

avançado, de modo que foram descritos como saprolitos. o aspecto mais característ¡co

desses afloramentos é o de espessos pacotes de rochas ¡ntemperizadas de ampla

distribuição lateral (Figura 23), que atingem localmente (afloramento 7) até 20m de

espessura.

De um modo geral, esses saprolitos apresentam coloração cinza a marrom, variando,

localmente, de vermelho a roxo, granulação fÌna e são ricos em micas (principalmente

muscovita). Localmente (afloramento 4), a coloração cinza mais escura sugere a presença

de grafita. A estrutura foliada é marcada por uma forte xistosidade (com exceção do

afloramento 5), de d¡reção NE, concordante com a tendência regional e, geralmente,

apresenta-se ondulada.

Paralelamente à xistosidade, ocorrem intercalações de bandas quartzíticas de

espessuras variáveis, milimétricas a decimétricas (até 30 cm), Iocalmente segmentadas em

forma de "boudins" (afloramento 3), bandas de composição granítica de espessuras

cent¡métricas (1 a 5 cm) - afloramento 5, e bandas de composição micácea e coloração

preta (afloramento 4). subordinadamente, ocorrem ainda camadas quartzíticas de

espessuras centimétricas discordantes à xistos¡dade (afloramento 3).

No mapa geológico (Figura 22) as rochas que ocorrem na porção meridional da área

foram mapeadas por CEPAS ('1994) como quartzitos, porém os afloramentos 6, 7 e I
mostram a ocorrência de fìlitos e x¡stos com intercalações de bandas quartzíticas,

fortemente intemperizados, ¡guais aos aflorantes no restante da área, por isso serão

considerados como pedencentes à unidade pEf. Em contrapartida, as rochas metabásicas

(PEa) apresentadas na porção sudeste do mapa geológico não foram observadas em

campo nesta pesqu¡sa, porém deve ser lembrado que atualmente o nível de ocupação é
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Figura 23 - Vista geral de perfil de intemperismo de xisto e/ou filito, num corte de estrada
(afloramento 3).

muito maior do que na época daqueles mapeamentos, reduzindo, assim, o número de

afloramentos.

Na porção setentrional da área (Figura 22) ocorre o granito-gnaisse, observado

principalmente em cavas de pedreiras (afloramentos 9, 12 e 14), que explotam a rocha para

a produção de pedra britada. Nestes afloramentos, o granito-gnaisse apresenta estrutura

levemente bandada, evidenciada pela ocorrência de micas (biotita e muscovita) em níveis

escuros intercalados a níveis claros formados por quartzo e feldspatos. As micas

encontram-se orientadas nos níveis escuros desenvolvendo uma foliação paralela ao

bandamento composicional e à xistosidade dos filitos e xistos. A rocha possui coloração

cinza clara, granulaçäo média e exibe diversos veios decimétricos de coloração

esbranquiçada (composiçäo quartzo + muscovita), de espessura variável, milimétrica a

decimétrica (0,3 cm a 15 cm), que interceptam uns aos outros. Além disso, foi observado um

bolsäo pegmatítico (afloramento 14) formado por cristais centimétricos (até 2 cm) de

feldspato e muscovita. O solo produzido por essa rocha possui coloração rosada, textura

areno siltosa e pequenas espessuras (Figura 24). Segundo pesquisa realizada por CDH

(1987), na área Fazenda do Carmo, os solos produzidos por essa rocha possuem

granulometria variável, com predominåncia das frações areno-argilosas e espessuras que

podem ultrapassar 18 (dezoito) metros.

Próximo à uma cava de pedreira foram observados sedimentos, pertencentes à Bacia

de São Paulo (afloramento 10), provavelmente da Formaçäo Säo Paulo devido sua

ocorrência pontual, caracterizados como argilito de coloraçäo amarela, bastante

intemperizado, evoluindo para um solo de coloração vermelha a vermelha alaranjada,
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Figura 24 - Atloramento de granito-gnaisse, em cava de pedreira, mostrando a pequena
espessura do manto de intemperismo desenvolvida por este litotipo (afloramento 9). Altura
aproximada do afloramento = I a 10 metros.

contendo argila e quartzo. Como sua ocorrência na área é localizada, aparece no mapa

geológico (Figura 22) como uma pequena mancha.

Quanto às unidades quatemárias, os sedimentos coluvionares foram de fácil

reconhecimento no campo (afloramento 6), pois geralmente formam uma linha de seixos no

contato com os solos de alteraçäo das rochas. As espessuras observadas desses

sedimentos foram inferiores a 1,0 m. Os sedimentos aluvionares näo foram descritos em

campo, contudo, seus contatos foram definidos com base nas curvas de nfvel próximas às

calhas das drenagens, observadas no mapa topográfico. Segundo CDH (1987), estas

unidades ocorrem, na área Fazenda do Carmo, principalmente como aluviöes junto às

calhas das drenagens mais significativas, em regiöes de planfcie. Estes aluviöes são

constitufdos por areias e argilas, sendo o material argiloso o de maior expressão em área e

volume, apresentando profundidades prováveis de até 4 (quatro) metros. Os sedimentos

coluvionares ocorrem capeando os solos de alteração dos granitos, xistos e filitos em

camadas de espessura variável, que raramente ultrapassam 2 (dois) metros.
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5.1.2 - Anállse estrutural

Conforme descrito no capltulo 4 (item 4.1), a primeira etapa do levantamento de dados

estruturais foi o traçado das lineaçöes de drenagem em fotografia aérea (dispostos aqui

quase sempre em linha reta), que seråo aqui denominadas de lineamentos, referindo-se a
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traços de fraturas (untas e falhas). Os lineamentos fotointerpretados estäo representados

na Figura 25.

Em seguida, usando o mapa de lineamentos como base, foram elaborados os

diagramas de rosáceas que indicam as direçöes predominantes dos lineamentos, separados

por litotipos, em relação à somatória dos seus comprimentos (Figura 26 a) e em relação

apenas ao número de lineamentos (Figura 26 b).
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Figura 26 - Diagramas de rosáceas mostrando as direçöes predominantes dos lineamentos
em relação ao tamanho (a) e ao número (b) de lineameñtos.

A análise dos diagramas referentes ao tamanho dos rineamentos (Figura 26 a) revera
que dentre as 4 (quatro) principais famllias de fraturas fotointerpretadas, entre os do¡s
grupos de rocha ' ex¡ste uma coincidência direta enlre as primeiras famílias de ambos os
grupos, enquanto que as demais são apenas próximas entre si, com exceção das 3æ
famflias.

Por outro rado, ao se comparar as principais famflias destes diagramas (Figura 26 a)
com os maiores lineamentos individuais nos granitos (Ns-45Ê e N10-40w) e nos filitos (N10_
45 w e N30-80E) (Figura 2s), nota-se a ausência de reração entre eras, especiarmente com
aqueles grandes l¡neamentos de direção NW nos f¡litos. lsto indica que os maiores
lineamentos individuais, apesar de terem tamanhos significativos, não representam as
direçöes de maior an¡sotrop¡a_das rochas, que são dadas pela somatór¡a dos comprimentos
dos lineamentos. Estas direçóes de maior anisotropia são no caso dos granitos, N50-708, e
no caso dos filitos, N60-70E e N4o-s0E, segundo as duas primeiras famíl¡as (Figura 26 a).
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lsto implica que os lineamentos menores (Figura 25) são, no mínimo, mais representativos
em termos de número de lineamentos (Figura 26 b).

Nestes últimos diagramas (Figura 26 b), ao se comparar as direções das principais
famílias de fraturas entre os dois litotipos, observa-se uma coincidência direta entre as 2æ e

as 3æ famílias, enquanto as primeiras são de direções opostas.

De posse desses dados partiu-se para os trabarhos de campo rearízados em
afloramentos, onde foram medidas as estruturas planares (bandamento composicional,
xistosidade, fraturas e falhas) e estruturas lineares (estrias) das rochas. Essas med¡das
foram lançadas em diagramas de schmidt-Lambert e diagramas de contorno, separados por
estruturas e por tipo de rocha (granito-gnaisse; filitos e xistos), conforme apresentados nas
Figuras 27 a 31.

Analisando a Fìgura 27, nota-se gue o bandamento composicional e a xistosidade são
sub-paralelos, com direção para NE variando entre 30o e g0o (Anexo 1). Esta d¡reção se
assemelha com as principais famílias de fraturas fotointerpretadas (Figura 26 a e b), nos
filitos, o que pode estar indicando que muitos lineamentos fotoínterpretados como fraturas,
especialmente os menores, correspondem a traços de xistosidade. Esta hipótese é
reforçada quando se compara as direções das principais famÍfias de fraturas medidas no
campo (Figuras 28 a 31), conforme indicadas a seguir, e a direção da xistosidade.
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Figura 27 - Diagrama de schmidrlambert (hemisfério inferior) com os polos dos pranos de
bandamento do granito-gna¡sse e dos pranos de xistos¡dade dos firitos e x¡stos.
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Figura 28 - Diagrama de schmidllambert (hemisfério inferior) com os polos dos planos das
fraturas medidas no granito-gnaisse.
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Figura 29 - Diagrama de schmidllambert (hemisfério inferior) com os polos dos planos das
fraturas medidas nos fililos e xistos.
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Valores das linhas de

Figura 30 - Diagrama de contomo de densidade de polos dos planos de fraturas do granito-
gnaisse.

Fígura 31- Diagrama de contorno de densidade de polos dos planos de fraturas dos filitos e
xistos.
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Granito-gnaisse

(1) N12W83NE

(2) N03E/85SE

(3) N56W82SW

(4) N16W87SW

como se pode observar, as direções das principais famírias de fraturas, nos dois
grupos de rocha, não guardam nenhuma semelhança com a direção da xistosidade.

Comparando estas princ¡pa¡s famílias de fratura com os lineamentos fotointerpretados
(Figura 25) verifica-se a existência de certa correspondência entre suas direções e os
maiores traços individuais de lineamentos, ao contrár¡o do que se observou entre estes
últ¡mos e as principais famírias em termos de número de lineamentos (Figura 26 b).

contudo, ao se confrontar os dados de campo (Figuras 2g a 31) com os resurtados
estatísticos obtidos de fotografia aérea (Figura 26 a e b), verifica-se a ausência de
correspondência entre as principais famílias de fraturas, em ambos os litotipos, o que pode
ser explicado pela diferença entre as populaçÕes de dados analisados, conforme ¡ndicados
na Tabela 2, e devido à fotointerpretação ter abrangido uma área maior que a área de
estudo.

Filitos e xistos

(1)N27E/73SE

(2) Nrews6NE

(3) N35W86NE

(4) N36W87SW
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Tabela 2 - comparação entre populações de dados de fraturas obtidas em fotografia aérea e

Tipo de Rocha

no

Granito-gnaisse

Filitos e xistos

Fotointerpretação

280 lineamentos

836 lineamentos

Gampo

160 fraturas

65 fraturas
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Em trabalhos de prospecção de água subterrånea em aqüfferos fraturados, a

identificação das direçöes principais dos esforços tectônicos vigentes é uma das etapas

mais importantes da análise estrutural dos maciços rochosos, que constituem os aqüfferos,

pois é a partir dessas direçöes que se reconhece as estruturas favoráveis ao

armazenan¡ento de água.

A identificaçäo das direçöes principais de esforços é realizada através do estudo dos

movimentos relativos dos planos de falha, a partir dos indicadores cinemáticos tais como:

degraus formados por minerais, ressaltos, fendas de traçåo, estrias de atrito ou de

cisalhamento, altemåncia de faces polidas e rugosas.

Durante a fase de mapeamento, especialmente na regiäo das pedreiras (porçåo norte

da área), foram medidas 24 (vinte e guatro) falhas de caráter predominantemente

transcorrente (Anexo 1 ).

Os indicadores cinemáticos utilizados nesta pesquisa, para a caracterizaçäo dos

movimentos, foram basicamente de duas naturezas: ressaltos e estrias de atrito, conforme

ilustrados nas Figuras 32 a 35.

6.1.2.1 - Anållse clnemátlcoostrutural
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Figura 32 - Ressaltos em espelho de falha, em granitognaisse, indicando movimento
dextral. A seta indica o sentido do movimento do bloco de cima (Figura 22 - atloramento g).
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Figura 33 - Ressaltos em espelho de falha, em granito-gnaisse, indicando movimento
sinistral. A seta indica o sentido do movimento do bloco de cima (Figura 22 - alloramento 9).
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Figura 34 - Ressaltos em plano de fratura, em bolsão pegmatftico, indicando movimento
sinistral. A seta indica o sentido do movimento do bloco da frente (Figura 22 - afloramento
14).
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Figura 35 - Ressaltos em plano de fratura, em granito-gnaisse, indicando movimento
sinistral. A seta indica o sentido do movimento do bloco da frente (Figura 22 - aÍloramento
14).

Dentre as 24 (vinte e quatro) falhas, 17 (dezessete) tiveram a direção e o sentido do

movimento (dextralou sinistral) identificados no campo. Essas informaçöes, juntamente com

as orientaçöes dos planos de falha e das estrias neles contidas, foram lançadas num

diagrama de Schmidt-Lambert (projeçäo ciclográfica) para a determinaçäo das direçÕes dos

esforços principais (or,ozs or). Com isso obteve-se quatro direções distintas para o esforço

principaltrl, âprêsêntados na Tabela 3.

Dentre estas 4 (quatro) direções, selecionou-se apenas os dois primeiros pares

falha/estria para a elaboração dos diagramas dos diedros retos (Método de Angelier &

Mechler - descrito no capltulo 3, item 3.3.1.2), por serem os mais representativos em

n¡imero de medidas (Figuras 36 e 37), obtendo-se assim as regiöes em que se encontra o

tensor de esforço máximo or.
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Gonjunto de falhas com o1 horizontal N-S

D IñGRflI'Iff SCllIIIDl-I.AIIBIRT
SIIII-ESFENâ IilTIRIOR

Isolinhas (z) I ø 31.I EE. E rt,I

llffi, de d¡doE : ?

l,i nax : 1øø

Figura 36 - Análise pelo Método de Angelier das falhas geradas por um campo principal de
esforço (o¡) horizontal e N-S.
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Conjunto de falhas com o1 horizontal E-W

Isolinhas (z)l o 3t,i EE,E ii.9 ),1 lllax : 'l ø0

Figura 37 - Análise pelo Método de Angelier das falhas geradas por um campo principal de
esforço (o1) horizontal e E-W.
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ïabela 3 - Direções do esforço principal ol em função do número
de estruturas observadas.

Direção do esforço

principal o1

Como não foram observadas evidências cronológicas referentes às falhas não é

possível afirmar qual das direções representa a direção do esforço máximo vigente (o1)

Contudo, com base nas conclusões de RICCOMINI (1995) e ASSUIVIPçÃO (1998), que

consideram um s¡stema compressivo E-W como o último evento atuante na região, a direção

E-W estará sendo considerada neste estudo, como a que hoje condiciona o fluxo de água

subterrânea no aqüífero fraturado em estudo.

Sendo assim, ao se posicionar o esforço principal or na direção E-W sobre o mapa de

lineamentos obtido através da foto¡nterpretação (Figura 25), têm-se uma indicação das

prováveis fraturas abertas, na área de estudo, que são as mais favoráveis ao

armazenamento de água (Figura 38).

5.2 - Levantamento do uso e ocupação territorial

N.S

E-W

NE-SW

NW-SE

Pares falha/estria

7

69

6

2

2

Através de estudo de fotografias aéreas foi elaborado o mapa de uso e ocupação da

área (Figura 39), onde IEZZI (1999) reconheceu dez classes distintas, conforme

discriminadas a seguir:

. ârea industr¡al: ocorrem indústrias e galpões industriais;

o ârea industrial/comercial: ocorrem indústrias e estabelecimentos comerciais, incluindo

uma empresa de ônibus, muito próximas umas das outras;

. área mìsta: compreende indústrias, estabelecimentos comerciais e residências muito

próximas umas das outras;
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Figura 38 Mapa de

f raturas
Iineamentos

abertas (f oto
com indicação das prováveis

331, faixa BC)
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área residencial: abrange os conjuntos habitacionais da cDHU e coHAB, localizados na
porção leste da área, residências em chácaras e residênc¡as próximas às áreas

industr¡ais e/ou comerciais;

área de reflorestamento: inclui pequenas plantações como hortas, cultivo de cÍtricos,
plantio de pinheiros e eucaliptos;

área de mata: compreende áreas de mata naiiva e secundária, cuja vegetação é densa a

medianamente densa quando comparada com áreas contíguas.

. campo antrópico: refere-se a áreas com pouca ou nenhuma vegetação e terrenos
desocupados;

. ârea de mineração: corresponde a áreas de explotação mineral ativas;

o área de mineração abandonada: corresponde a áreas de exploração mineral
abandonadas ou temporariamente paralisadas;

. área de lazer ou recreação: corresponde a um clube recreativo.

Em virtude do mapa de uso e ocupação ter sido elaborado com fotografias aéreas do
ano de 1996, fez-se necessário um levantamento de campo para atualizar e complementar
as informações disponíveis. Nesta fase foram cadastradas quase todas as empresas e

estabelecimentos instalados na ârea, resultando no cadastramento de 126 (cento e vinte e

seis) pontos plotados em mapa (Figura 40), que abrangem os seguintes tipos:
estabelecimentos industriais (indústrias metalúrgicas, de equipamentos industriais,
alimentÍcias, de produtos químicos, etc), comerciais (fábricas de blocos de concreto,
recauchutadoras de pneus, marmoraria, retífìca de motores, postos de serviços, etc),
educacionais (centros pró-excepcionais, orfanato e colégio), recreativos (clubes), rurais
(sítios, chácaras e granjas), residenciais (casas e barracos em favela) e viações de ônibus.

Especificamente na área F azenda do carmo, verificou-se que alguns trechos
(principalmente às margens da Estrada do lguatemi) são ocupados por invasões, algumas
delas muito anligas. Estas ocupações irregulares diferenciam-se pela existência de algum
tipo de atividade comercial associada (depósito de ferro-velho, papelão, desmanche de
veículos, fábrica de blocos, etc).
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Figura 40 Mapa de localizaçá,o das empresas e/ou estabelecimentos visitados.
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Nas visitas de campo também foram levantadas informações relacionadas ao

abastecimento de água e ao saneamento básico. Neste sentido, verifìcou-se que a rede de

água da SABESP atende apenas uma parcela da população, enquanto a maioria é obrigada

a se utilìzar da água subterrânea através de poços. o mesmo acontece com o saneamento

básico que é feito parcialmente pela rede de esgoto pública e parcialmente por meio de

fossas sépticas ou negras. contudo, o que se verifica ainda em afguns locais é o

lançamento de esgoto "¡n naturâ", que escorre pelas ruas, como observado próximo ao

limite norte da Fazenda do Carmo.

o levantamento do uso e ocupação também visou o cadastramento de fontes
potenciais de contaminação da água subterrânea, que se iniciou com a pesquisa de dados

na literatura. conforme citado no capítulo 4 (item 4.2), dentre os dados levantados destaca-

se o levantamento ambientat realizado peta pREFEITURA Do MUNlcfpto DE sÃo pAULo

- SECRETARIA MUNIC|PAL DO VERDE E DO ME|O AMBTENTE (1996), na área
denominada "Passagem Funda" (situada no extremo leste da área Fazenda do carmo), que

relata atividades potencialmente poluidoras e a disposição inadequada de resíduos sólidos
(Tabela 4). Dentre estas atividades, a que merece maior destaque é, sem dúvida, a

at¡vidade informal de lavagem e recuperação de tambores e bombonas, por causarem

impactos no meio físico, biológico e antrópico. segundo o relatório da prefeitura, os

tambores e bombonas metálicos (200 litros), contendo resíduos (tintas, óleos, solventes e

outros), são transportados do bairro de santo Amaro para as recuperadoras existentes na

área de estudo, onde são lavados e desamassados para posterior comercialização. euando
os tambores chegam nas recuperadoras, os resíduos neles contidos são descartados em

poços (Tabela 4), córregos e nos solos. A lavagem é mecänica e usa solventes à base de

xileno e tolueno, que já haviam sido utilizados em outros processos industriais. Em seguida,

são desamassados através de injeção de ar sob pressão e comercializados para empresas

no interior do estado, que lhes dão acabamento final: pintura externa, fechamento, vedação

e colocação de bocal e tampa.

Numa das vis¡tas realizadas na área verifìcou-se que aquelas recuperadoras situadas

dentro do perímetro da área Fazenda do carmo já não mais realizavam as atividades com

os tambores e bombonas, contudo num dos pontos localizados em área de várzea junto ao

córrego Guaratiba, cujas instalações são periodicamente inundadas (Figura 41), foi

observada a reciclagem de latas de tinta menores (18 litros). Neste mesmo local, também

observou-se a disposição de tambores, areia de fundição e substâncias químicas

(transportadas em sacos plásticos e/ou junto com os tambores) (Figura 42). Apesar da
paraìisação das atividades naquelas recuperadoras, seus efeitos danosos sobre o meio
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Tabela 4 - Atividades ¡ndustriais na área "Passagem Funda" e suâs iffegularidades.Compilado a partir de pREFETTURA Do PAULO - SECRETARIA
Ra¿åo Soclat al¡vldâd€

:¿bdcåçáo d6 tuÞul€çåo ds PVClidrol6re Prod!tos Temoptásticos L Sèo S¡mão r3
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^/ágnsrAlws 

Gram6rin

uc p¡oquros æno: anronoo
naferco€ neôpantyl sticot (mâré¡is p¡mâ da Bosch). Aá-
,ua ulrlizada na lâvâgem dos plést¡cos provém de uma ta-
toâ ê o ênu6ñro é la¡çado parâ ùma fôsså, qu6 ostando

lnd 6 Com. R€cLrpeÉdora d6 Atum ínio A¡poi Ltdâ

)s rêsiduos o6¡ãdos sào Þmve¡roñtes do srsróré
ê t¡ãlåmenro dogas6s est€s säo cotêladosp€tâ
mpr6sa lnrranscolcom dest¡no ao åt€ro ¡áú.é-
€¡f cådo no contrato ê cLrjo dest no o proprÈrárjo

trfp¡osa rs¡äraoa em rv/r 6 aoqurfiõå p€to auat

sulfúrìco, c,oldnco e nít¡co), bâses (hiddxidos d6
)de 30O0lttros de ác¡do

,E I EÞð, com eoçao06 catpara nêutÉtiæçãonå caiE
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.(ecup€Þçâo d6 tâmÞofes qussåo pfovonì€n(es de indús-
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U. butitsticot,
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Figura 41 - Local de lavagem e recuperaçäo de tambores localizado em área de
várzea, mostrando pontos de alagamento.
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Figura 42 - Armazenamento irregular de sacos plásticos, contendo areia de fundição
e produtos químicos, em depósito de tambores e bombonas.
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biológico são nitidamente observados como, por exemplo, sobre a vegetação das

bordas da APA Mata do lguatemi que encontra-se totalmente ressecada (Figura 43).

Figura 43 - Borda da APA Mata do lguatemi mostrando o ressecamento da
vegetação devido a atividades antrópicas desenvolvidas em terreno adjacente onde
se realtzava a atividade de lavagem e recuperação de tambores (ponto 89 -
Ranchonete do G a(tcho).
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Quanto aos pontos de disposição inadequada de resíduos sólidos, säo 4 (quatro) os

registrados pela prefeitura (Figura 44):

- Ponto A: entulho e/ou solo da obra de construçäo de galeria de águas pluviais;

- Ponto B: resíduo de limpeza de bueiros;

- Ponto C: depósito de sucatas plásticas (algumas embalagens acondicionava

produtos químicos como sorbitole peróxido orgånico);

- Ponto D: resíduos industriais e domiciliares.

Entretanto, durante os trabalhos de campo realizados na atual pesquisa, notou-se que

disposição de residuos sólidos já näo mais se realiza nos mesmos locais descritos no
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relatório da prefeitura, com exceção do ponto c, que até se ampliou numa fa¡xa ao longo da

margem do córrego Guaratiba (Figura 44). Além disso foram identificados novos pontos de

descårga de resíduos sólidos, sobretudo ao longo das margens das estradas de terra

localizadas em pontos altos da topografla (porção central da área), onde existe pouca

movimentação de pessoas e veículos na área (Figura 44). Segundo informação de

moradores locais, alguns caminhões que depositam estes resíduos são de propriedade da

prefeitura do Município de São Paulo.

Os resíduos observados nestes pontos são de naturezas diversas, tais como:

- entulho (madeira, terra, concreto, tijolo, gesso, pedras e serragem);

- pneus e câmaras de tratores e caminhões parc¡almente queimados (Figuras 45 e
40);

- material plástlco (sacos, fitas e potes) parcialmente queimado (Figura 46);

- vidros e garrafas de vldro;

- lã de vidro parcialmente queimada (Figura 47);

- tonéis e latões amassados;

- isopor;

- forração (carpete);

- sofá velho;

- meias novas vindas da fábrica (Figura 48);

- calçados velhos;

- troncos de árvores;

- ovos de galinha;

- animais em decomposição;

- carro "depenado" e queimado.
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Um aspecto a ser destacado é que há uma grande reciclagem desses depósiios, ou

seja, com a mesma velocidade que os resÍduos são descartados nestes pontos são

transportados para outros locais, o que em parte difìcuita a caracterização das fontes
potenciais de contaminação da água subterrânea na ârea.

Além das at¡vidades reiatadas na área como fonies potencrais de contaminação da

água subterrânea (lavagem de tambores contendo residuos de tintas e solventes e



Figura 45 - Câmaras de tratores e de caminhöes dispostos irregularmente na margem da
estrada U. (Figura 44 - ponto 2)

Figura 46 - Ponto de descarte de reslduos sólidos onde se observam pneus,
plásticos (potes e fitas) e entulho (madeira e terra). (Figura 44 - ponto 3)
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Figura 47 - Lâ de vidro parcialmente queimada disposta irregularmente num ponto
descarte de resíduos próximo à estrada U. (Figura 44 - ponto 4)

81

Figura 48 - Ponto de descarte de resíduos na margem da estrada U, com disposição
irregular de meias, embalagens plásticas e troncos de árvore. No fundo, reflorestamento de
eucaliptos. (Figura 44 - ponto 5)
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disposição irregular de resíduos sólidos), deve-se ressaltar também os postos de serviços e

um cemitério (Figura 44), embora não se tenha conhecimento de problemas de vazamento

de tanques nestes postos.

5.3 - Levantamento hidrogeológico

Conforme já mencionado no capítulo 4 (item 4.3.1), no total foram caclastrados ,l31

(cento e trinta e um) poços na área de estudo, sendo 98 (noventa e oito) poços cacimbas e

33 (trinta e três) poços tubulares, além de 6 (seis) fontes distribuídos por toda a área (Figura

49). Nove dos poços tubulares encontram-se desativados, devido ou à baixa produtividade

ou a problemas com as respectivas bombas, enquanto somam 11 (onze) os poços cacimbas

desativados, principalmente devido a chegada da rede de água da SABESP.

Os poços tubulares pertencem a estabelecimentos industriais (41%), comerciais

(34,5o/o), rurais (sítios, chácaras e granjas) - 9,5%, educacionais (6%), recreativos (3%),

entre outros (6%) instalados na área (Figura 50). O uso das águas é bem variado,

abrangendo atividades ìndustriais (processos industriais e limpeza), cons mo doméstico

(uso geral e potável), inigação de flores, criação de peixes e dosagem de concreto. A

retirada da água dos poços é feita através de bombas elétricas localizadas a d¡ferentes

profundidades dentro dos poços (Anexo 3 - Tabela 1). A maior parte dos poços foi

construída na década de 90, no entanto, alguns já existem há mais de vinte anos (Anexo 3 -

Tabela 1 ).

Os poços cacimbas (escavados) estão distribuídos entre muitas indústrias (39%),

estabelecimentos comerciais (32%), rurais (sítios, chácaras e granjas) - 16%, educacionais

(7%), recreativos (2%), entre outros (4%) instalados na área (Figura S1). A água é utilizada

tanto para consumo doméstico como industr¡al, abrangendo as seguintes atividades:

atividades industriais (processos industriais e limpeza), fabricação de blocos de concreto,

consumo doméstico (uso geral e potável), cultivo de hortaliças, criação de animais (aves e

peixes) e irrigação. Assim, como nos poços tubulares, a retirada de água da maioria das

cacimbas é feita através de bombas elétricas ¡nstaladas no interior dos poços. os poços

mais ant¡gos datam das décadas de 30 e 40, sendo a maioria construídos a partir da década

de 70 (Anexo 3 - Tabela 2).

5.3.1 - Cadastramento de poços e pontos d'água
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I

l

lg

Figura 50 - Distribuição dos poços tubulares de acordo com os tipos de estabelecimentos
instalados na área.
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Figuras 5'1 - Distribuição dos poços cacimbas de acordo com os tipos de estabelec¡mentos
¡nstalados na ârea.

ø 'd,;i;i,* 
--

ã co nìerciais

fl rurais

¡ ed ucac¡o na¡s

El recreat ivos

E outros



Capítulo 5 - TRABALHOS REALIZADOS

As 6 (seis) fontes de água cadastradas foram encontradas em terrenos de indústrias

(duas), chácaras (três) e granja (uma), sendo amplamente utilizadas inclusive para consumo

humano.

5.3.1.1 - Características dos poços

5.3.1.1.1 - Profundidade

A profundidade méd¡a dos poços tubulares é de 183,0 m, variando entre 80 e 350m.

Contudo a maior freqúência (30%) das profundidades encontram-se entre 134 e 1gg m,

classe que inclui a média (Figura 52). Quanto aos poços cacimbas, a profundidade média é

de 9,30 m, variando enlre 2,47 e 32,20 m, no entanto a classe que contém a média

representa apenas 18% das profundidades, conforme se observa na Figura 53.
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Poços Tubulares

30

25

G20
.g
Ê 15

¡i ro
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0

Figura 52 - Freqüência de distribuição das profundidades dos poços tubulares. (número de
poços = 30)

5.3.1.1 .2 - Aspectos construtivos e de conservação dos poços

A análise dos perfis qonstrutivos dos poços tubulares revelou que os poços possuem

revestimento interno de tubo de aço preto (diâmetro entre 101,6 e 317,5 mm) e/ou de tubo

Profundldades (m)



Capítulo 5 - TRABALHOS REALIZADOS

Poços Cacim bas

C'

l¡-

Figura 53 - Freqüência de distribuição cras profundidades dos poços cacimbas. (número depoços = 89)

de aço galvanizado (diâmetro de 152,4 mm) em quase todo o trecho de solo e rocha
intemperizada, chegando a penetrar de 1 (um) a 4 (quatro) metros na rocha sã, em arguns
poços. Além do revestimento apresentam também cimentação, geralmente acompanhando
a profundidade do revestimento, podendo estar arguns centímetros, ora abaixo, ora acima
(poços 64, 109 e 115) do contato manto de intemperismo/rocha sã. Dentre os poços
analisados, apenas 1 (um) contém firtro (poço '109) no trecho de rocha intemperizada,
localizado a 2 (dois) metros acima do topo da rocha sã, num intervaro cie mais de 12 (doze)
metros. Neste poço, tanto o revestimento interno como a cimeniação atingem menores
profundidades, não arcançando a rocha sã. Este poço apresenta também pré-f¡rtro do tipo
jacarei No gerar, o primeiro diâmetro perfurado dos poços varia de 2o3.2 mm (g") a 374,6
mm (14 314").

Quanto aos poços cacimbas, o diâmetro varia de 0,g0 a 3,0 m. Foram observados em
campo mu¡tos poços bem construídos, revestidos internamente por anéis de concreto pré_
moldados (manirhas) e exiernamente por muro de proteção de cimento ou concreto. por
outro lado, alguns poços ou são revest¡dos ¡nternamente de tijolos ou, então, não
apresentam nenhum tipo de revestimento. os poços, muitas vezes, estão s¡tuados dentro de
cômodos fechados construídos especiarmente para êres e, argumas vezes, dentro dos
prédios (poços 11(J); a1(); s2(1),71e 104) ou são protegidos por muretas construídas com

86
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blocos de concreto ou tijolo (poços 63(1); 66; 67(2 e 3) e 86). Apesar desses cuidados, os

poços 55(1) e 55(2) situados em cômodos fechados encontravam-se em ambiente sujo.

Todos os poços apresentam algum tipo de tampa, geralmente de cimento ou concreto,

ou säo cobertos apenas por pedaços de madeira e de telha (poços a1(2); 51;70(1); 78; 85(1

e 2):87(2); 88(1); 95; 100(1);'117(1) e 118), o que facilita o ingresso de sujeira e de

poluentes para dentro dos poços (Figura 54). As tampas de cimento ou concreto são, às

vezes, fechadas com cadeado (poços 61 e 91), enquanto outras são fixas possuindo apenas

um furo para a passagem da mangueira da bomba (poços 86 e 124).

A manutençäo dos poços cacimbas (Anexo 3 - Tabela 2) refere-se à limpeza

esporádica dos mesmos (semestral ou anual), onde são limpos as paredes e os fundos dos

poços, com adição de cal virgem, Entretanto, durante os trabalhos de campo alguns poços

estavam sujos internamente, com presença de vegetação nas paredes (poço 25(1)) e de

lama no fundo (poço 52 (3)).

Ressalta-se, porém, que nem todas as águas dos poços maus construídos e

conservados são utilizadas para consumo humano, o que será abordado no item 5.3.2.5

deste capítulo.
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Figura 54 - Aspecto de preservação do poço 95 - Recicladora de Sucafas Rodoplast,
mostrando o uso de pedaços de telha para cobrir o poço na ausência de tampa.
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5.3.1.2 - Produção dos poços

5.3.1.2.1 - Vazão e capacidade específica

A análise dos dados de vazão dos poços tubulares revelou valores que variam de 1,16

a 15,70 m3/h, cuja média geral é c1e 4,44 n13lh, sendo a méd¡a no gran¡to-gnaisse de 3,58

m3/h e nos filitos e xistos cle 4,65 m3/h, Denlre os 15 (quinze) daclos analisados, as irês

melhores vazões são de poços (poços 38 e 40,71,119) que explolam água dos fil¡tos e

xislos. Esses valores loram obtidos através de testes de vazão dos poços efetuados pelas

companhias perfuradoras e não correspondern à vazão de uso dos mesmos, cujo valor

médio é de 2,56 m3lh por poço tubular (Anexo 3 - Tabela 1).

Os valores de capacldade especifica destes poços mostraram grande variação, com

valores situados entre 0,005 e 0,139 mt/h.m lTabela 5), porém extremamente ba¡xos,

¡nd¡cando que para se obter uma vazão constante são necessários mu¡tos metros (até 206

m - poço 20) de rebaixamento do nível d'água.

abela 5 - Valores de vazão e

No Emoresa
I (1)

9 (2)

20

Prof.Poco lm'

30
36

88

255
200

40

350

45

Vazão (m3lh

64

BO

71(1\

164

82

206

4.70

90

17î

4,90

109

140

1 .1ô

115(1

,lE lm

1€,2

2,00

4.00

119

240

3,77

2,00

140

6,00

NE lmês/ano

12.00

120

6,00

JJJ

200

5 a 7174

10,00

244

250

6 a 7/75

5.3.1.3 - Características dos aqüíferos

204

BBO

No = Númeroi ND = Nivel Dinâmicoi NE = Nível Estáticoi Prof. = Profundidade.

¿4,0t)

8/96

3.50

ND lm'

600

1.50

5.3.1.3.1 - Profundidade das entradas de água

Com base nos perfis litológicos dos poços, elaborados pelas empresas perfuradoras,

foram encontradas indicaçÕes de entradas de água em 3 (três) perfis através da presença

de filtro no manto de intemperismo (poço 1 09) e de fraturas na rocha sã (poços I (1) e 1 1 5).

61 30

147 .OO

2.40

120.00

970

1 .67

t;ân Fsnecilicâ lm-/h ml

218,00

15.70

40.00

60.00

10.00

5 a 8/98

8,50
10.12

86.00

0.032

82.00

0.041

139,50

2ts4

0.005

6 a 7197

15536

8197

0.063

171 .00

0,069

129.98

0,024

112.23

0,018
0,0s6

o.o14
0.013
0.139
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No primeiro caso (poço 109), a entrada de água situa-se entre as profundidades de 41
e 53 rn, em mica-x¡sto, na zona cre transição manto intemperizacrorrocha sã e, no segundo
caso, foram ve¡:ificadas entraclas nas seguintes profundidades: 7b a BS m e de 17g a 1g2 m
(poço I (r)) e a 145 m (poço'1 1s (1)), em poços perfurados em granito-gnaisse (Figuras sS
e 56).

os níveis estáticos cros poços tuburares foram obtidos principarmente através das
fichas técnicas do poços e, secuncrariamente, através de informação verbar. os níveis foram
medidos em épocas difererrtes, rogo após a perfuração dos poços na.casião da rearização
dos testes de bombeamento, conforme indicados na l abera s. como se observa nesta
tabela, alguns níveis estáticos foram medidos durante o perÍodo mais seco do ano (abrir a
setembro), e outro (poço 109) no período chuvoso (outubro a março). euanto às
profundidades, variaram entre 2,0 e 61,3 m enire tocros os níveis obtidos (Anexo 3 - Tar¡era
1).

Quanto aos p.ços cacimbas, a maioria dos dacros foi obtida através da reitura no
cantpo durante o período cie agosto/setembro/g9 (período seco). conforme se observa no
Anexo 3 - Tabela 2, os níveis variaram entre 0,13 e 29,80 m.

5.3.2 *Análisesquímicas

5.3.1.3.2 - Nível estático

B9

uma das técnicas mais comuns utirizadas para se verificar o grau de precisão e
confiabilidade das anárises químicas consiste no envio de amostras dupricatas para o
laboratório e poslerior coÍlparação cfos resultados das análises. Esta técnica foi utilizada
neste estudo, referente às amostras coretadas na 2a fase de coreta e os resurtados obtidos
foram em gerar satisfatórios, com exceção das amostras ss(1) e g1 que apresentaram
diferenças nas concentrações de cárcio da ordem de 4 e .10 mg.L-r, respectivamente, entre
as suas duplicatas.

A exatidão dos resurtados cre anárise de água pode ser avariada pero cárcuro do
balanço iônico, rearizado a parur das concenrrações totais (em mi¡¡equivarentes por ritro) dos
cátions principais (r cátions) e as concentrações totais dos ânions principais (r ânions), que

5.3.2.1 - Verificação cla validade das análises
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devem ser aproximaclamente iguais. o desvio percentual dessa igualdade é determinado
pelo coefjciente de erro (e) da análise representado por:

,çn, -(\::"":r' -Irirrr''rø'' I/') - 
lÍ..á t ;,ffi a,,ã^.J " 

I oo

Na prática a diferença que existe entre as concentrações totais de cátions e as
concentrações totais de ânions é devida aos erros acumulados de cada cleterminação
individual e ao fato de não se ter levado em conta as concentrações iônicas menores. se
ocorre uma diferença muito grande é devido a existência cle quantidades anormais de ions
menores ou a um erro grave de análise (CUSTODIO & LLAIVAS, 1996).

Em geral, o balanço iônico admite Lrm erro de no máximo + 1oo/o pa-' que a anáríse
seja aceita, embora seja admissíver erros de até 30%, no caso de águas com baixas
condutividades elétricas (ao redor de s0 ¡rs/cm), conforme indicado em cusroDlo &
LLAMAS (1s96).

o cálculo do balanço iônico foi efetuado cle 3 (três) formas diferentes em função dos
cátions e ânions escolhidos, conforme discriminaclos a seguir:

a) somente os lons principais: cátions (Ca2-, K., Mg2., Na-) e ânions (HCO3-. NO3.,
SOo'-);

b) todos os cátions e ânions anteriores, incruindo o ferro (Fe2*) e o croreto (cr-);

c) todos os cátions e ânions analisados.

o,

Além disso, devido as concentrações de b¡carbonato das águas terem sido carcuradas
a part¡r da alcalinidade determinada parc¡almente em laboratório (1a fase) e parcialmente em
campo (2q fase), os erros analíticos serão apresentados cre acordo com as fases de coreta
na Tabela 6,

A tabela 6 mostra que na 2a fase um número maior de amostras indicou erros acima
de 10"/. comparado com a 1a fase e que os resurtacros obticros não mostraram grandes
variações em função das criferentes formas de cárcuro do balanço iônico, principarmente na
2r fase, quando era esperado varores de erro bem menores de acordo com a 3a forma, que
considerou todos os cátions e ânions anarisados e mais o bicarbonato. Estes fatos sugerem
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Tabela 6 - Resultados de erros analít¡cos oblidos através das diferentes formas de cálculo
do balanço iônico em relação às fases de coleta (dados em porcentagem de número de
arnoslras).

Fases Formas

c)
(õ
u-

1a forma

Nl de

amostras

2a f orma

o
C.¡ ß

TL

3a forma

1Ê forma

e <10%

24

2a forrna

que um dos principais motivos de erros analíticos tão elevados, tanlo na 1a como na 2a fase
de coleta, é devido às imprecisões na determinação da alcarinidade (uso de conta-gotas), a
partir da qual se obleve o ion bicarbonato, visto que pequenas variações nas concentrações
deste íon podem levar a valores de erros no balanço iônico muito granrJes, principalmente
quando ele ^ constitui um dos ânions mais abundantes. somam-se a isso as baixas
concentrações iônìcas das amostras, com exceção cle algumas concentrações elevadas de
nitrato, ferro, aluminio, manganês, brometo e potássio que serão comentadas adiante.

5.3.2.2 - Parâmetros físicos

5.3.2.2.1 - Temperatura

54%

3a forma

Oo/o <e <3Ùyo

42%

46Yo

10

41%

30%

e>30%

30./.

50%

4./"

30o/o

70%

0Yo

A temperatura das águas subterrâneas é muito pouco variáver e corresponde à média
anual das temperaturas atmosféricas rocais (cuSToDro & LLAMAS, 1996). Na área de
estudo as temperaturas cras águas variaram entre 21 ,2 e 26,0 .c, tendo uma boa
aproximação com a temperatura atmosférica média anual da RMSp, que é de 2b,0 "C.

70%

4%

70%

00/,,

0%

0%
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A condutiv¡dade elétrica representa a capacidade cla água ern transm¡tir corrente
elétrica, sendo influenciada pela temperatura, tipo e concentração de ions dissolvidos
(cusToDto & LLA|!1AS, 1996).

As condutividades elétricas das águas analisadas foram cleterminadas de duas
maneiras: 50% em carnpo com o uso clo condutivímetro e 50% em laboratório, utilizando-se
as segu¡ntes fórmulas expressas ern CUSTODIO & LLAMAS (1996).

5.3.2.2.2 - Condutividade elétrica

Fórmula

C=100M

onde

l\,4 = conteúdo total em ânions ou cátjons (tomar a semisoma) (em meq_L.l).
C = condutividade elétrica em gS/cm a 25oC.

C = 12,27 + 86,38 M + 0,835 M2 1,0 a 3,0

C = M (95,5 - 5,54 tog M)

De urn modo geral as condut¡vidades elétricas obtidas variaram enlre 22 e 32i ¡rS/cm
(Tabela 7), sendo ambos os varores encontrados nas águas dos poços cacimbas escavados
em granito-gnaisse. Dentre as águas dos poços tuburares (40, 4s e i0g), perfurados em
filitos e xistos, os varores de condutividade erétrica se situaram entre g0 e 120 ¡rs/cm,
enquanto a condutividade elétrica da fonte (63(a)) bcalizacla em área granítica foi de 136
trS/cm.

94

Valor r|e M

< 1,0

como as águas subterrâneas mais profundas em gerar são mais minerarizadas que as
águas rasas devido às maiores oportunidades de crissorver sais, seriam esperados varores
de condutividade erétrica maiores nas águas dos poços tuburares e não nas dos poços
cacir¡bas, como foi observado, principarrnente quando se compara águas prov¡ndas de
aqúíferos de mesma formação ritorógica. porém, como em aqüiferos porosos
(permeabilidade de poros) o contato rocha/água é mais intenso favorecendo o aporte de
sais mais rapidamente para as águas, em comparação com os aqüíferos fraturacros

3,0 a 10,0
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Tabela 7 - Condutividades
Po

- Çondutividades elétricas das áquas da área de estudo.

25
o

31(2\
1

4ot

Cond. elétr¡ca a 25oC

41

45
63r
63
63(

2)

63
3)

67(1

321

67(2)

110.

67(3)

60*

71

120*

B5

L,¡.-¡

85

105

87

22

B8

56

8B

granito-gnaisse

1

Litoloqia

27

91

136

f¡l¡tos e x¡stos

95

50*

filitos e xistos

100

80*

filitos e xistos

109t

100.

1

Trlrtos e x¡stos

1171

130-

filitos e xistos

1171

270

* condutividade determinada em campot= poço tubular

qranito-onaisse

100*

118

qranito-qnaisse

230"

frlrtos e xistos
granito-qnaisse

60
107

filitos e xistos

50'

IlltÌos e Kstos

90"

filitos e xistos

40"

lil¡tos e xistos

90

f¡l¡tos e xistos

BO

filitos e xistos

69

til¡tos e xistos

43

filitos e xistos
filitos e xistos
f¡l¡tos e xistos
fìlitos e xistos
trlrtos e xistos
filitos e xistos
trl¡tos e xistos
filitos e xistos
filitos e xistos
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(permeabilidade de fraturas) (CUSTODIO & LLAMAS, 1996), este pode ser o molivo pelo

qual os valores de condutividade elétrìca foram mais elevaclos nas águas dos poços

cacimbas, uma vez que estão situados no manto de intemper¡smo, que além da

permeabilidade de fraturas apresenta também permeabilidade de poros.

5.3.2.3 - Parâmetros químicos

conforme exposto no capitulo 4 (item 4.3.2) foram analisadas 3g (trinta e oito)
amostras de água subterrânea em duas fases. os resultados obtidos (Anexo 4 - Tabelas 1

e 2) mostram que, no geral, as águas apresentam baixas concentraçöes de íons quando

comparadas com os valores mais frequentemente encontrados nas águas doces

subterrâneas (Tabela B), com exceção do nitrato, ferro, alumínjo, manganês, brometo e

potássio.

Tabela 8 - comparação entre as concentrações normais de íons nas águas doces
subterrâneas, segundo CUSTODIO & LLAMAS (1996), e as concentrações
encontradas nas águas da área de estudo.

Ions Fundamentais

cusToDro & LLAMAS (1996)

96

HCO3'

ct"

sô,2

Cazn

Concentração normal em

água doce (mg.L-t)

Na.

íons Menores

Mo2'

-2+re

50 â 350

NO"-

10 a 250

K-

Dados da atual pesquisa

10 a 25o

1s0

F'

Concentração normal em

água doce (mg.L'')

p al,3'

1a 150

Concentração (mg.L"t)

^2+

1â 100

Al3*

Mn2'

3.26 a 146.98

Br

0 a 10

1 ,44 a 20.7 6

0.1 a 10

O.16 ã '14 75

0,1 a 10

0.1 0 a 70.50

O.1 a1

0,01 a

0,50 a 18.00

Concentração (mg.L't)

0.01 a 1

0.10 ã 7 35

0,005 a 0,3

1

<o2

< 0 01

0,01 a 16,48

0.04 a 141 .64

0.10 a 13 60

0,001 a 0.360

0.008 a 0.100

0,01 a 0.34

O.O3 ã 'l .21

0,01 a 1,49

0.005 â 1 .050
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A determinação destes parâmetros em campo requer gue seja efetuada com rapidez,
pois tanto um corno o outro podenr sofrer variações rnuito grandes quando a amostra é

colocada em contato com a atmosfera.

No caso do pH, este contato pode provocar o ciesprendimento cie certos gases

dissolvidos na água (especialmente o gás carbônico) e com isso o aumento cio pH em
relação ao orìginal afetando a solubilidade de vários elementos, tais como o cálcio,
magnésio e metais pesados (FosrER & GOMES, 19g9). os valorers de pH clas águas
obtidos neste estudo (Anexo 4 - Tabelas 1 e 2) e provenientes dos poços cacimbas variaram
de 4,50 a 6,86 evidenciando o caráter predom inantemente ácido dessas águas.

No caso do Eh, as var¡ações ocorrem em função do ingresso cie oxigênio no sistema
afetando a solubilidade de inúmeros elementos como o ferro, manganês, cromo e outros
metais (FosrÊR & coMES, 1989). Estes erementos guando oxidados precipitam-se na
forma de hidróxidos, o que pode causar sérios problemas nos resultados obtidos, pois estas
espécies devido a sua capacidade de adsorção podem promover uma redução na
concentração de vários íons que se deseja analisar, principalmente as espécies reduzidas
como Fe2*, cr3' e Mn2*. os valores de Eh obtidos neste estudo (Anexo 4 - Tabela 1)
provenientes de poços cacimbas se situaram entre +0,4g e.+0,63.

com base nos resultados de pH e Eh obtidos e através rlos diagramas cle oxi-redução,
verificou-se que o ferro total das amostras está presente pr¡ncipalmente na forma cle
Fe(oH)3 g subordinadarnente como Fe2* e que o cromo totar apresenta-se
predominantemente como C13' .

5.3.2.3.1 -pHeEh

o7

A alcalinidade da água é a sua capacidade de neutrarizar ácidos até um varor
designado de pH. Tem-se alcalinidacle total ou completa (Titulação Alcalinimétrica Completa
- TAC) e parcial (Tìturação Alcalinimétrica - TA) que medem o conteúdo de ân¡ons
hidrolizáveis, pr¡ncipalmente dos ânions HCO3-, CO32-e OH-.

A determ¡nação das arcarinidades (total e parciar) é efetuada através de tituração de
neutralização ácido/base, empregando ácido sulfúrico e indicadores colorimétricos com
diferentes pHs de viragem, como verde de trromo-cresor (pH=a,s), fenorftareína (pH entre B
e 10), indicador misto (pH=S,1 ), etc. euando se deseja um grau de precisão maior é

5.3.2.3.2 - Alcalinidade
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recomendável que as determínações sejam feitas em campo, pois as realìzadas em

laboratório dão uma margem de erro de quase 57o em relação às primeiras (CUSTODIO &

LLAMAS, 1996).

Para águas com pH < 8,3 a TA = 0 e, neste caso, a TAC = HCO3- (em meq.L-1)

(CUSTODIO & LLAMAS, 1996), o que indica que as alcaliniciacles de CO32- e OH' são

insignificantes ou nulas. Neste estudo foi determinada apenas a TAC, clevido aos valores

baixos de pH (a,50 a 6,86), encontrando-se nas águas dos poços cacimbas valores situados
predominantemente entre 2,67 e 48,18 (mg.L-] de CaCO3) e excepcionalmente mais

elevados na amostr¿t B5(1), que apresentou na 1a e 2a fase de coleta valores cle 80,32 e
120,48 mg.l--1 de CaCO3, respectivamente (Anexo 4 - Tabelas 1 e 2), enquanto nos poços

tubulares os teores estão entre 45,72 a 55,52 mg.L-1.

A alcalinidade das águas foi determinada neste estudo com o objetivo cle se obter as

concentrações do íon bicarbonato, através da relação HCOi (mg.L-1) = 1,22 X TAC (mg.L-1

de CaCO3) expressa em CUSTODIO E LLAMAS (1996).

5.3.2.4 - Classificação das águas

Dentre as amoslras analisadas, 25 (vinte e cinco) t¡veram suas alcaliniclades

determinadas, perrnitindo o cálculo da concenlração <je l'1co3 e assim a classificaçâo
segundo o diagrama de Piper (Figura S7), juntamente com os ânions Cl-, NO3-e SOa2-e os
cátions Na*, K*, Ca2', Mg2* obtidos analiticamente.

Nurra primeira análise da Figura s7, nota-se que as águas apresentam uma ampla
variação composicional evidenciada pela clispersão das amostras no diagrama, contudo,
verifìca-se que há um predominio das sulfatadas cálcicas e bicarbonatadas cálcicas,
representadas principalmente pelas amostras provenientes de poços cacimbas. por oulro
lado, as amostras provenientes de poços tubulares foram classificadas preclominan temente
como bicarbonatadas sódicas, mostrando um enriquecimento maior dos cátions Na* e K'
que de Ca2*, e do ânion HCO3-em relação ao Cl-e NO¡-.

As amostras cloretadas sódicas e sulfatadas cálcicas situadas no campo de
predominância dos ânions Cl- e NO3', ou seja, as amostras 25, 21(1), 63(1), 63(2), 63(4),
67(3), B5(2), 95 e '1 18, sugerem que haja contaminação das águas por nitrato.

98
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Figuro 57 - ClossificoçÕo qui"nico dcs óguos subterrôneos do óreq de estudo,

<- Co

Õ Poço c(]cjmbo
* Poço iubulor

cr+Nq +
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A qualidade da água é um conceìto relativo que assegura um cJeterminado uso ou

conjunto de usos. Um dos principais objetivos em se avaliar as caracteristìcas de uma água

é constatar a observância ou violação dos paclrões especificados para sua qual¡dade. Os

paclrões de potabilidade utilizados neste estudo foram os estat¡elecidos pela Portaria 36

(Ministério da Saúde - 19/01/90) e Organìzação Mundial da Saúde - OMS e o padrão

estabelecido pela Resolução CONAMA (18/06/86) paia abastecimento cioméstico, irrigação,

recreação e preservação de animais e p¡antas (Tabela 9).

Os resultados das análises químicas das águas (Anexo 4 - Tabela 1 e 2) quando

confrontados com os padrões de potabilidade revelam que várias amostras apresentaram

teores de nitrato, ferro total, manganês e alumínio acima dos valores máximos permitidos

para consumo humano e teores elevados de nitrato, manganês, alumínio, fosfato e zinco,

quando confrontados com o padrão estabelecido pela Resolução CONAMA. Os valores de

pl-l das amostras, em sua grande maioria, também ficaram fora dos paclrões estabeleciclos
por essas normas, situando-se aquém dos valores recomendados. Na prática, isto implica
que as águas podem sofrer alteração de sabor e que podem ocorrer problemas de corrosão
nas tubulaçÕes do sislema de distribuição de água.

Dentre as amostras anarisadas, os usos das águas que se destacam são:

,i,-.! abastecimento doméstico e/ou consumo humano, atividades ¡ndustriais (resfriamento de

;: nráquinas), irrigação e criação de animais (coclornas). A seguir serão comenlados os teores
11 excessìvos dos compostos e elementos qufmicos em função destes usos.
!^r

. Nitrato

5.3.2.5 - Qualidade das águas

100

Os compostos nitrogenados são muito solúveis e portanto dificilmente se precipitam. A
maioria deles passa para nitrato em meio oxiclante e este pode passar para N2 ou NHa* em
meios redutores, enrbora o nitrato tenha a tendência cJe ser estáver. Normarmente as
concentrações nas águas slrbterrâneas estão entre 0,1 e 10 ppm, porém em águas poruídas
pode chegar a 200 ppm e, em alguns casos, até 1000 ppm. Concenlrações elevadas em
água destinada a consumo humano podem produzir cianose (conhecida como doença do
"bebe azul") em crianças e doenças carcinogên¡cas, além cle conferir corrosividade à agua e
procluzir interferências em processos de fermentação (cusroDro & LLAMAS, .1996).

Normalmente a contam¡naçâo das águas subterrâneas por nitrato está relacionada a fossas
e a problemas de construção e/ou conseruação dos poços.
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Somam B (oito) as amostras que apresentaranì teores impróprios de nitrato para este

fim:22,63(1), 63(2), 67(1),67(2),67(3), B5(2), 95. A maioria delas pertence a 3 (três)

chácaras (Chácara do Paulo - amostra 22, Chácara Morita - amostras 63(1) e 63(2) e

Chácara So/ - amostras 67(1),67(2) e 67(3)), e as outras duas são provenientes da Fábr¡ca

de Blocos do Edson - amostra B5(2) e da recicladora de sucatas Rodctplast - amostra (95).

Os teores <le nitrato nestas amostras variaram entre 10,64 a 75,78 mg,L. 1.

No caso das chácaras, suspeita-se que o nitrato das águas seja proveniente de fossas

sépticas e/ou de produtos químicos agrícolas (fertilizantes nitrogonados), pois estas

constituem as fontes mais comuns de contaminação das águas subterrâneas neste tipo de

propriedade. Embora não se disponha de ¡nformações sobre a existência e localização de

fossas nestas chácaras, acredìta-se que elas existam, uma vez que normalmente os

estabelecimentos não servidos pela rede de água da SABESP também não o são pela rede

de esgoto, e que devam se situar em locais ern que o fluxo subterrâneo siga na direção dos

poços contaminados. Quanto aos fertilizantes agrícolas, também é desconhecido o seu uso,

contudo o proprietário da Chácara So/ revelou o uso de pesticida, embora muito raramente.

Deve-se ressaltar que a água do poço 63(1 )só apresentou teor impróprio de nitrato na

amostra coletada na 2a fase, o que pode ser devido a menor infiltração de água no perÍodo

da coleta, comparado com a 1q fase, permitindo uma maior influência de uma suposta pluma

de contaminação nas águas clo poço (HlRATA,2000).

No oaso dos poços B5(2) e 95, a principal fonte de contaminação por nitrato parece

estar relacionada com os aspectos de preservação dos poços. Evidências a favor são a falta

de muro de proteção no poço B5(2) e as tampas inadequadas feitas de pedaços de madeira,

neste poço, e de pedaços de telha no poÇo 95 (Figura 54). Também não se descarta a

possibilidade de contaminação através de fossas, se elas existirern, e se est¡verem à

montante do poço com relação ao fluxo suLrterrâneo.

A utilização das águas nestes estabelecimentos deve ser vista com cautela, pois além

do nitrato causa problemas de corrosividade nas tubulações por onde circulam as águas,

representa uma séria ameaça à saúde humana.

abastecimento doméstico e/ou consumo humano
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Dentre as amostras analisadas,4 (quatro) apresentaram teores elevados de nitrato

para águas destinadas à irrigação, cujos valores variaram cle 18,54 a 37,05 mg.L-1, quando o

valor máximo permitido é de 10 mg.L'1. Três amostras são provenientes dos poços cacimbas

da Chácara So/ - amostras 67(1),67(2) e 67(3) e uma de fonte da Chá¡:ara Morita - amoslra

63(4).

O maior teor de nitrato foi o da última amostra, cuja água é destinada à hidroponia. As

fontes contaminantes, neste caso, devem ser do mesmo tipo daquelas que contaminaram as

duas amostras dos poços dessa chácara e das três amostras rla Chácara So/, apontadas no

item anterìor.

irrigação

A amostra 71(1) da Granja de Codorna Nakamura foi a única amostra de água

analìsada procedente de um poço cacimba cuja água é utilìzada para a atividade de cr¡ação

de codornas, dentre ouiros usos. O teor de nitrato nesta amostra foi de 23,67 mg,L-1, na 1a

fase de coleta, e da ordem de 38 mg.L-1 na 2å fase, valores bem acima do máximo permÌtido

para este uso (10 mg.L-1),

No caso desta amostra, suspeita-se que a fonte primária de nitrato nas águas do poço

seja por decomposição da ¡natéria orgânica proveniente dos excrementos das aves.

criação de animais (codornas)

Além das amostras cjtadas anteriormenle, as amostras 2S(1), 31(j) e BS(1) também

apresentaram teores excessivos de nitrato, porém em função do uso para o qual são

destinadas, as concentrações de nitrato pouco interferem.

outras finalidades

Dentre todas as amostras analisadas, a amostra 25(1) proveniente da fábr¡ca de roclas

espofiivas Girus Racing, foi a que apresentou a maior concentração de nitrato, ou seja,

141,64 mg.L-1. A água do poço é destinada a uso geral e às atividades industriais e não para

consumo humano. o nível estático medido no dia da coleta estava a 1,66 metros da

superfície e, segundo informações de um funcionário da fábrica, quando chove é muito

comurn o alagamento dos pátios da empresa com a elevação do nível d'água aflorando no
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gramado e nos vãos do caìçamento. Segundo informação do mesmo funcionário, o esgoto

passa pelos fundos da fábrica e segue em direção ao rio Jacu no qual é lançado,

aparentemente não tendo nenhuma influência sobre o poço que locallza-se bem na frente

da fábrica, porém como a fábrica está assentada em terreno plano, errr área de terraço, e

supondo-se que o fluxo subterrâneo local seja no sentido do rio para o poço (Figura 59), é

possível que haja influência das águas do rio na qualidade das águas deste poço. Além

d¡sso o proprietário da Chácara Nakasone (ponto 58 - Figura 40) inforrnou que o Clube dos

Secur¡tários (ponto 16 - Figura 40) e a empresa Alcool Ferreira (ponto 56 - Figura 40)

lançam resíduos num dos tributários do rio Jacu que, segundo ele, encontra-se poluldo,

Outro aspecto releva¡rte é a má conservação do poço em termos de limpeza, pois nos

dias em que foi visitado, havia vegetação brotando nas paredes internas do poço, o que

também pode estar contrìbuindo para a existência de matéria orgân¡ca na água, que na

ocasião da coleta, tinha uma espécie de nata em sua superfic¡e.

As amostras dos poços 31(1)e 85(1)apresentaram concentrações de nitrato de 28,39

e 12,61 mg.L-1, respectivamente. A primeira é procedente da Metalúrgica Gimenez que

fabrica artefatos para calçados e utiliza a água do poço para as atividades industriais, e a
segunda, provém da Fábrica de Blocos do Edson que usa a água desse poço apenas para

molhar os blocos que fabricam. Nesta últinra, o teor de nitrato só foi excessivo na amostra

coletada na 1a fase, o que pode estar relacionado com o regime de chuva um pouco menor

neste período, comparado com o da época da segunda amostragem.

Em ambos os poços a fonte de nihato é atribuida a substâncias orgânicas que

eventualmente ingressam para o interior dos poços, pois devido serem tampados apenas

com pedaços de madeira ficam quase sempre semi-abertos. No caso do poço BS(1), ao

redor dele foram observadas muitas folhas caídas que podem facilmente ingressar no poço,

já que ele não possu¡ muro de proteção.

Os efe¡tos prejudiciais do nitrato nestes casos estão relacionaclos ao poder corrosivo

dessas águas, principalmente se util¡zadas em maquinários (poços 25(.1) e 31(1)).

. Ferro

104

A concentração de ferro ferroso nas águas subterrâneas normalmente se situa entre 0

e 10 ppm, contudo acima de 0,5 ppm é em geral nociva e incômocia, pois o ferro causa
manchas de ferrugem e prejudica a qualidade das águas industriais. Acima de 5 ppm pode
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ser tóxico para as plantas (cusroDlo & LLAMAS, '1996), euando as concentrações
excedem alguns mÍligramas por litro pode-se detectar na água sabores metálicos,

medicinais e adstringente (DAEE, 1975).

- abastecimentodoméstico/consumohumano

São 3 (três) as amostras com teores de ferro acima do limite máximo permitido (0,3

mg.L'1), cujos valores variam entre 0,51 e 1,16 mg.L-.: amostra 31(2) da Metatúrgica

Gimenez, amostra 88(2) da Lajes e B/ocos Tupã e a amostra gs da recicladora de sucatas

Rodoplast.

Em geral o ferro ocorre em pequenas concentrações nas águas subterrâneas de

rochas cristalinas, com exceção das provenientes de anfibolito dependendo da acidez da

água (SZIKSZAY, 1993), No caso da amostra gS que apresentou o maiorteor (1,16 mg.L-1),

acredita-se que a fonte principal de ferro seja a rocha metabásica (anfibolito) que ocorre nas
proximidades do poço. Já no caso das amostras 31(2) e Bg(2), como os teores de ferro são
mais barxos, presume-se que tenha havido contribuição de partículas em suspensão, pois

as amostras não foram filtradas antes da coleta.

Para este tipo de atividade somente a amostra 87(1), proveniente da Recauchutadora

de Pneus Dinâm¡ca, apresentou concentração excessiva cle ferro (16,48 mg.L-1) quando

comparada com a norma da ÊPA (1972 apud sZlKSZAy, 'i993), que estabelece o limite de

U,5 mg.L-'.

Segundo o relatório da pREFETTURA DO MUNICíplO Of SAO PAULO _
SECRETARIA MUNIcIPAL Do VERDE E Do t\4EIo AMBtËNTE (1996), o proprietário da

recauchutadora comentou que a concentração excessiva de ferro na água do poço, já
observada anteriormente, é devida à disposição no passado de grande quantidade de areia

de fundição na área onde está instatada a Ranchonete do Gaúcho (ponto g9 - Figura 4o).

Esta explicação parece razoâvel, se for confirmado que o fluxo subterrâneo local é de

montante para jusante do ponto 89 ao 87.

atividades industriais (resfriamento de máquinas)
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- outras finalidades

Dentre as amostras analisadas com teores excessivos de ferro quc não se enquadram

nos usos anteriores (40, 63(4), 85(1) e 88(1)), destaca-se a amostra 40 do poço tubular da

Metalúrgica Vulcão, t:uja concentração ê de 2,07 mg.L-1. A origem do ferro nesta amostra

está relacionada a problemas de ferrugem na tubulação do poço, que segundo um

funcionário da empresa, já teve que ser trocada diversas vezes por este mot¡vo.

o Manganês

A concentração de manganês na água subterrânea é em geral inferior a 0,2 ppm e

raramente ultrapassa 1,0 ppm, sendo mais abundante em águas ácidas. O manganês ao

oxidar-se forma manchas negras e favorece o crescimento de certas bactérias (CUSTODIO

& LLAN/AS, 1996).

- abastecimentodoméstico/consumo humano

Os teores de manganês encontrados mostraram-se pouco excessivos, variando de

0,13 a 0,38 mg.L-1 nas amostras 2?-, 63(2),67(2), 67(3) e 91(1), quando o valor máximo

permitido é de 0,1 mg.L-1. No caso do ponto 91('1) - Metal(trgica Bf, verificou-se teor

impróprio, de 0,18 mg.L-1, apenas na amostra coletada na 1a fase.

- rrngaçao

As amostras 63(4), 67(2) e 67(3) provenientes da Chácara Morita e Chácara Sol

indicaram concentração de manganês muito próximas do valor máximo permitido para

irrigação (0,1 mg.L-r), porém excedentes, variando de 0,13 a 0,17 mg.L'1.

- outras finalidades

Dentre estas merecem destaque as amostras 25(1) da fábrica de rodas esportivas

Girus Racing e BB(1) da Lajes e Blocos Tupã pot conteúdos excessir¡os de manganês, de

1 ,49 e 0,92, respectivamente.
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O manganês destas B (oito) amostras provavelmente é proven¡ente de partículas em

suspensão, assim como o ferro, uma vez que as amostras não foram filtradas,

principalmente as dos poços 25(1) e 88(1), pois possuiam aspeckr sujo devido à má

conservação dos poços.

. Alumínio

O alumínio apresenta certa resistência à remoção pelas soluções durante o

intemperismo, ficando quase sempre retido no solo e formando os minerais de argila. Só

existe em quantidades importantes como Al3'em águas áciclas ou corno Al2Oa2'ou Al2OaH'

em águas básicas. A concentração de alumínio nas águas subterrâneas em geral está entre

0,005 e 0,3 ppm, podendo chegar muito extraordinariamente a 100 ppm em águas muito

ácidas. Não apresenta problenras especfficos de nocividade e toxicidâde (CUSTODIO &

LLA|VAS, 1996).

De acordo com os ljmites máximos permitidos para consumo hu¡.nano e irrigação (0,2

e 0,1 mg.L-1 , respectivamente), muitas amoslras apresentam elevadas concentrações desse

metal, porém todas estão abaixo do limite de detecção do métoclo (0,5S mg,L-'1), com

e xceção da amostra 22 da Chácara do Paulo, cujo teor e cle 1 ,21 rng.L-1, inviabìlizando

qualquer comparação dos resultados. o mesmo ocorre para as águas utilizaclas para

irrigação, representadas pelas amostras 67(1), 6z(2) e 67(3) da chácara sol e pela amostra

da fonte da chácara Morita - 63(4) e, neste caso, a exceção é esta última cujo teor de

alu¡ìrínio é de 0,7 mg.L'1.

Além destas, as amostras 25(1), BS(1), S7(1) e BB(2), também apresentaram
concenlrações de alumínio acima do limite máx¡mo permitido e clo limite de detecção, cujos
valores variaram entre 0,69 a 0,gB mg.L-1, porém são destinadas a outros usos.

Acredita-se que os teores elevados de alumínio de todas as amostras analisadas seja
decorrente da não filtração, incluindo partículas em suspensão ou que, no caso das
amostras 87(1) e eB(2), estejam relac¡onados com as atividades industriais realizadas na

recuperadora de alumínio Arpol,localizada à montante clestes pontos (ponto 122 - Figura 40
e Tabela 4), pois segundo informação do proprietário da Lajes e BroÇos rupã (ponto Bg -
Figura 40), esta recuperaciora de arumínio lança seus efluentes no córrego Guaratiba,
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A maioria dos fosfatos é pouco solúvel e se precipita como Ca3(pOa)2. A presença cje

cálcio Iim¡ta seu conteúdo na água e o COz dissolvido o favorece. A concentração nas águas

subterrâneas está entre 0,001 e I ppm, podendo atingir 10 ppm e excepcionalmente 50.

Quando presente em concentraçöes normais não apresenta nocividade e toxicidade

(CUSTODIO & LLAMAS, 1996). Às vezes, os fertilizantes fosfatados podem contaminar as

águas subterrâneas enriquecendo-as em fosfato (SZIKSZAY, 1981 ).

As amostras cujas águas são utilizadas para abastecimento doméstico e/ou consumo

humano e que apresentaram teores excessivos de fosfato, segundo as normas da

Resolução CONAMA são: 63(1), 63(3), 71(1), 85(2), 91(1), 95. Dentre estas, as amostras

63(1), 71(1) e B5(2) revelaram teores elevaclos somente na 2a fase, enquanto para a

amostra 91 se deu o contrário. Os valores em geral variaram de 0,03 a 0,08 mg.L-1 e

correspondem aos teores das amostras da chácara Morita 63(1) e 63(3), respectivamente.

As águas de onde foram coletadas estas duas amostras sâo também utilizadas para

irrigação, cujo valor máximo permitido também é de 0,025 mg.L'1.

Além destas citam-se aquelas destinadas a outros usos, ou seja, atividades industriais
(amostra 31(1)), limpeza (amostras 41(1) e 109 - poço tubular) e uso geral, exceto para

consumo (amostra 45 - poço tubular), Nestes casos as concentraçÕes variaram de 0,03 a
0,10 mg.L-1.

Visto que no geral as concentrações de fosfato encontraclas nas amostras se
enquadram-na faixa normal das concentraçÕes nas águas subterrâneas (0,01 a 1,0 ppm),

não ex¡ste riscos de nocividade e toxiciclade para os usuários dessas águas, conforme
registrado em cusroDlo & LLAMAS (1996). com relação às fontes de fosfato,
normalmente são as própr¡as rochas, que ao serem intemperizadas liberam o fosfato
presente nos minerais (ex. apatita). Quanto à contaminação por fertilizantes fosfatacjos
apontada por SzIKSZAY (19B1), representa uma possibilidade no caso das amostras 63(.1)
e 63(3) da chácara Morlta, contuclo não se conhece o uso cJesse tipo de produto nesta
propliedade,

. Fosfato
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os minerais de ferro, tais como, os anfibólios e a biotita são os principa¡s portadores
de zinco Como este metal provavelmente é aclsorvido pelos sedimentos hidrolizados e

. Zinco
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solos, pequenas quantidades (traços) podem estar presentes nas águas naturais
(szlKSZAY, 1981). o consumo c1e água contaminada com zjnco pode causar atraso fis¡co e
mental em bebês e crianças e problemas de rim e aumento da pressão arterial, em adultos
(http:/iwww.epa.goviOGWDWwoVappa.html _ 1 0/06/99).

Nas águas anarisadas fo¡ detectada a presença de zinco em concentrações superiores
ao rimite máximo permitido (0,1g mg-L-1) para as atividades de abastecimento doméstico,
irrlgação e recreação, fixados pera RES9LUÇÃ. coNAMA - crasse 2, nas amostras 4s e
95 Estas amostras são proveniente s da Metarúrgica oriente (poço tuburar) e da recicradora
de sucatas Rodoptast e suas concentrações de zinco foram de 0,23 e 0,S7 mg.L.j,
respectivamenie As águas são utirizadas principarmente para abastecimento das empresas,
mas também são consumjdas na Rodoplast (poço gS).

Nestes casos, é prováver que o excesso de zinco nas águas deve estar relacionado a
partícuras em suspensão, assim como os outros metais anarisados (principalmente o ferro,
manganês e aluminio) visto que nenhuma amostra foi flltrada.
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6 - DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Aspectos litoestratigráficos

A partir do revantamento georógico foram reconhecidas na área cre estudo três grupos
princ¡pais de rocha, ou seja, firitos e xistos, granito-gnarsse e sedimentos quaternários, arém
da ocorrência rocal de sed¡mentos terciários cfa Bacia de são pauro, De acordo com os
trabalhos regionais, os firitos e xistos pertencem ao comprexo pirar do Grupo Açungui,
porém os trabalhos rearizacros no comprexo Ëmbu na porção reste do Estacl0 de são pauro
inclui os xistos neste complexo, por isso, neste trabalho, preferiu-se não atnbuir estas
rochas a nenhum clos complexos, cjeixancjo a questão em aberto.

Quanto ao gran ito-gnarsse, pode até corresponder ao granito fácies cantareira
conforme apontacro por JULTANT (1992) como sencro os predominantes na RMSp, porém
não corresponcrem ao tipo granito-g ná issico descrito por rpr (1gg.1b), pois estes possuem
caráter porfiróide, criferentemente dos observacios na área de estudo. Normarmente esses
granitóides geram metamorfismo de contato quando intrudiclos em rochas de baixo grau
metamórJico, porém não foi possível observar em campo as rerações cre contato entre as
unidades lltológicas pEgo e pEf, bem como entre as outras unidacres, crevido a existôncia de
poucos afloramentos em face da crescente ocupação territorial.

Aspectos estrutura¡s
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As maiores anisotropias observadas nas rochas através de interpretação de
fotografias aéreas foram nas ciireçÕes N50-70E (no g ranito-gna isse) e N40-50 e N6o-70 (nos
filitos e xistos), que são semerhantes à direção cra xistos¡dade, o que pode estar indicando
gue muitos rineamentos fotoin terpretacros no terreno dos xistos e firitos (especiarmente os
menores traços) como sencro traços cle fraturas, podem corresponcrer a traços de
xistosidade. rsto torna-se mais prováver quancio se compara estas direÇões com as direções
das principais famílias de fraturas obtidas no campo, devido a farta de correspondência entre
elas, pois estas úrtimas possuem clireções próximas às dos majores traços indivicruais de
lineamentos. Por outro lado, esta farta de corresponcrência tem sido atribuída, neste estudo,
princlpalmente à diferença entre as popuraçÕes de cJados anarisadas em fotografia aérea e
no campo, além de abrangerem áreas de tamanhos cliferentes.

Ao se comparar as crireções de maior anisotropia do terreno com as orientações das
prováveis fraturas abertas (N60-120) defrnidas através cra apricação cro método de Angerier,
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nota-se que são correlacionáveis, contrariamente ao que se observa entre estas újtimas e
as principais famílias de fraturas obticlas no campo e os maiores lineamentos individuais.
Dentre as principais famílias cle fraturas, três cjelas (3æ famílias do granito-gnaisse e filttos e
xistos e 4a famíria destes úrtimos) apresentam or¡entação correspondente às direções das
fraturas intermedìárias em termos de armazenamento de água, conforme Figura 38, e as
demais estão or¡entadas segundo as fraturas fechadas, incricando baixo potencrar de
produção de água.

No geral, as princÍpais famÍlias cle fr"aturas tanto no granito-gnatsse quanto nos fjlitos e
xistos são subverticais (ânguros entre 73 e B7), o que faz com que a probabilidade de
interceptação das mesmas por um furo verticaf seja pequena. Neste caso, uma situação que
podera aumentar a probabiricracle de interceptação das fraturas visando uma ma¡or
produção de água é a perfuração através de furos incrinados. No entanto, esta não é uma
prática usual na perfuração de poços de água subterrânea, tarvez devido às bombas
elétricas serem projetacias para trabalhar na posição vertjcal.

As direções clas prováveis fraturas abertas obtidas neste estudo não se correlacionam
àquelas indicadas por cEpAS (1994) para a RMSp (Figura 7), orientadas segundo NNW e
NNE, que devem ter sido determinadas seglrncJo a direção do esforço máximo compressivo
aproximadamente na mesma cìireção, enquanto neste trabalho, está sendo considerada a
direção E-w como a direção de compressão máxima, com base em RrccorvrNr (i 995) e
ASSUN/PÇAO (1998).

Deve-se lembrar, porém, que mesmo para as fraturas com orientações favoráveis ao
armazenamento de água é importante se considerar a questão do preenchimento, pois este
pode reduzir muito a permeabilidacie do aqüifero fraturado, conforme exposto por coSTA &
srLVA (1997).

o mapa de uso e ocupação eraborado a partir de fotografias aéreas (rEZZl, 1999) e
complementado com as observaçÕes de campo revelou que a área de estuclo apresenta
uma ocupação diversificada e esparsa, porém com predominância clos setores residencia¡s,
comerciais e industriais. A grancle cliferença observada entre a ocupação da área nos anos
de 1996 (fotografias aéreas) e 1999 (revantamento cie campo) é com reração às áreas
comerciais, que atualmente se concentram mais ao longo das estradas principais (avenida
Ragheb Chohfi e estracla do lguatemi). Os setores industriais e residenciais se localizam

Levantamento do uso e ocupação territorial
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ma¡s a norte e reste da área, respect¡vamente. Na estrada do rguatem¡, no trecho próximo àFazenda do carmo, as atividacres comerciais observadas êstão rerac¡onadas a ocupaçÕesirregurares do terreno, onde se observam fábricas de brocos, depósitos de ferro-verho edesmanche de veículos.

A área Fazenda do carmo constitui a área onde a ocupação é menos densa emvirtude da existência da ApA Mata do rguatemi e também por ser de topografia maisac¡dentada contudo, esta situação está mudando com a imprantação dos conjuntoshabitacionais da CDHU nas partes norte e sul da ApA.

com relaçâo às atividades de mineração ativas na área de estudo, destacam-se aexprotação do granito-gnaisse em pedreiras (Figura 40) para a produção de pedra br¡tada(exceto uma das pedreiras que se encontra desativada) e a exprotação do soro argiroso emregião de pranície (Figura 40) para a fabricação de tíjoros, 
"-,.,"",", o"*îoä" o" ooconforme relatadas por AZEVEDO (1945).

o cadastramento de fontes potenciais de contaminação da água subterrânea permit¡uidentificar fontes pontuais na área de estudo correspondentes a ravagem de tamborescontendo resíduos de rintas e sorventes, disposição irregurar de resíduos sóridos, postos deserv¡ços e cemitério. Dentr

q u e é a rreq ü ente, 
"r", r""1ïì;l: ::;J, :ï::'::ï:î ;,i1 ;ff îî:î:il:ïjidessãq fônfôê ^^ Á-^^ Àr-*vvvlre ¡u,¡..'Þ r¡d irrea. ¡\este cadastramento nâo foram incruídas as indústrias em funçãodas dificuldades encontradas para a obtenção de dados como t¡po de atividade, mater¡aismanuseados e tipo e vorume de efluentes produzidos em cada uma deras, arém do destinofinar dos mesmos, por se tratar cre dados não confidenciais. Também não foram incruídos ospoços desativados, pois seriam necessárias informações sobre os aspectos do poçosquanto a existência de tampas e lacres, especialmente os Docos ,,,^,,,".^: 

-:,.^- 
^::foram observados em campo devido a dificurdade o" u,ot 

oono" tubulares, que quase não

quais se situam. 
d urr¡uuluaoe oe acesso ¡mposto pelas empresas nas

Quanto a disposição irregurar de resíduos sóridos (domésticos e industriais)representariam um perigo ma¡or de contaminação das águas subterrâneas se fossem locaisfixos de disposiçâo e em quantidades relat¡vamente
observadas na área, por isso sâo mais ,""0.."."r,"i11i":"ti1i:ïi ï:iï[relacionados à superfície, como a po¡u¡ção e assorear
orsanismos patorósicos, que podem corocar em ,"r,n" 1".:ï:::i:ï"ï:lîïä::
próx¡ma a estes pontos de dispos¡ção de resÍduos.
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Antes de ma¡s nada é necessário esclarecer (
da área ensrobam tanto o aqüírero oo,o.o, ,.uo,.uJ"T"";ïï:îj:ï"J:ffiï::::îï
coberturas aróctones (sedimentos coruvionares e aruvionares) como o aqüífero fraturadopropriamente dito (rocha sã fraturada), conforme descritos em cosïA & srLVA (1gg7).Neste contexto, foi verificado que a maioria dos poços cadastrados é representada perospoços cacimbas (pero menos g7 poços ativos) que exprotam água essenciarmente doaqüífero poroso (cujas espessuras médias são de 33.2s ";;^; _ :^__'-",i:"t,

f¡ritos e x¡stos, respectívamente), utilizando_as 
'25 e 54 '67 m no gran¡to-gnaisse e nos

inctusrriais, comerc¡ais e rurais. Em contraparr¡d", 
". J;::ïil:îi;::":î:"îî:::::ativos) exprotam água quase excrus¡vamente do aqüífero fraturado, com exceção do poço109' porém as águas são usadas para os mesmos fins que as dos poços cac¡mbas. Aprática de ut¡rizaÇão da água subterrânea na área é antiga e tem se intensificado com aimplantação das indústrias e esfâ hôtô^;_^^+^^ ^_

nru:::;ärHrïl ::ffiîffilï:îffiï,,r;#
um período de '12 horas de uso é estimada em 1.g75 L por poço cacimba e em 30.720 L porpoço tuburar' sendo a única fonte de abastecimento de água para mu¡tas famíiias.

contudo' os dados de produção dos poços obtidos através de tesies de bombeamentorevelaram que o aqüÍfero fraturado desenvolve vazões
nos poços que são perrurados nos rir*os exisros (média::i:]il;,:::ffi,Tiï;"*
(38, 40, 71 e 119), independente da profundidade dor
roram encontrados nos riritos e xistos do Grupo rr"tJ;:li"lr""t":'.Tï:îÏi:"::ï
Paulo' por 

'\4ENEGASSE 
(1g91), cujas vazões dos poços foram da ordem de 20 m3/h. rstonão é o que em geral se observa, po¡s segundo a retaçao de potenciaridade hídricaestabelecida por COSTA 8

sesundo, estando,",," 
"lu''Iå';:::H:J ::"ïî:il ïåï':: ::ilï ä, :aval¡ação do potencial hidrogeológico realizada por cEpAS (1994) no aqüífero cristalino daRMSP' onde as rochas granitó¡des e gnáíssicas (unidade pEgo) apresentam merhorpotenciar de armazenamento de água que os m¡cax¡stos, devido ao maior desenvorvimentode estruturas de caráter rúptir, bem como de manto de ¡ntemperismo ma¡s permeáver emre¡ação às últimas. Tendo em vista que, contrariamente

regiâo onde se encontra as r 
os dados bibliográficos, esta é a

intemperismo 
".,"j" ,,n.,"1"";:';""ïiiï'::"illll îî ll"ez 

o espesso manto de

porcentagem de argira na sua composição. 
to regulador' a despeito da alta

Levantamento hidrogeológico

ttJ
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Uma outra situação favoráver ao armazenamento de água apontado pera r¡teratura sãoos contatos entre diferentes litotipos, porém, na áre,
que se encontram próximos ao contato entre os fir¡tosa 

estudo' dois poços (30 e 115(1))

vazões relativamente ba.

srande ¡ntuênc,u no "r'''"" 

entre 1'67 e 2'oo m3/h' 
": :Ï::;"t" J::ï::ïJ 

"-"'Jazenamento de água na área de estudo.

com relação aos valores de capacidade específica obtidos (0,005 a 0,139 m3rhrm¡,nota-se que são extremamente ba¡xos, sendo inf
rraturado da RMSp, por DAEE (1e7s), com,"uo," o"i,:'iiffi::H:î:;ït:T:i:
dados sejam utillzados na avaliação da qualidade do
produção, seria necessár'
nao se teve acesso. 

ia uma anárise dos testes ."i:ii:ïH jil:ïïî:i:j:

Durante este estudo, também se tentou rearizar acorreração entre os dados de vazãoe capacidade específica d
,ra ba h os d e G o N ÇA LVE ; ì åi; i:iil: : #äîff : : :: J,åï låîîl, iäîî^î,îï(1997) e KODTTUWAKKL

oca zação mprecsa .J :;::l i",J: "lJï:ï,r::,:j:;: :lä:::r::; ::cons¡derada como conclusiva.

com base nas profundidades de entrada de água dos poços foi verificado que asfraturas abertas se encontratn no máximo até 1g2

;îï."** "ot ". 
prin.,o"¡s entractas de água 

"" 
*r,;;i::::#Ï':ri,:î;:r;:li;

Considerando a vazão média dos poços tubulares em oerât tt aA ^3,À\ ^ ^ .,,estimado de hab¡ranres (22.08s hab*antes) que ""roriJ":"::rli;i1"1J,,il;:î:.DHU na área Fazenda do carmo, verifica-se que para suprir essa popuração através deágua subterriânea, seriam ne
horas, o que torna_se "";:;::i":J":"r:iljï:m 

resime de bombeamen to de 24

abastecimento nesta área. 
,*yv¡ v uùu ud agua subterrânea como fonte principal de

Análises químicas
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A verificação do erro das análises químicas, através do cálcuio do balanço iônico,reverou varores que variaram no gerar cle 0 a 37,050/o, sendo que parâ a maior¡a dasamostras o varor de erro se situou enhe 10 e 200/o, oque é cons¡derado erevado. o principar
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motivo disso é atribuído às imprecisões na determinaçâo da arcarinidade (a part¡r da quar seobteve o íon bicarbonato) que foÌ efetuada utirizando-se um conta-gotas comum, poisdependendo da posiçâo em que é colocado no momento da dosagem do ácido sulfúricopode gerar vorumes diferentes para cada gota. o fato de maiores porcentagens de amostra(70%) entre aquelas cuja alcalinidade foi determinada no campo terem indicado errossituados entre l0 e 30%, comparado com as amostras da 1a fase (arcarinidade emraboratório), mostra a infruência das transformações físico-químicas após a amostragem,
modificando os parâmetros a serem anarisados em raboratório, incruindo o bicarbonato quejá estava mais em equilíbrio com a composição da amostra quando analisada, no caso dasamostras coletadas na 1a fase.

Também deve ser rembrado que baixas concentrações iônicas como as das águasanalisadas podem gerar varores mais erevados de erro sem que isso represente erros deanáiise, segundo o que mostraram cusroDro & LLAMAS (1996). D¡ante desses fatos,conclui-se que os valores de erro obtidos são cons¡derados aceitáveis.

As maiores condutividades erétricas das águas dos poços cacimbas podem serjustif¡cadas pera permeabiridade de poros existente no aqüífero poroso que proporciona ummaior contato entre rocha/água e com isso um aporte de sais mais rápido quandocomparado com os aqüíferos fraturados (poços tuburares), apesar de nestes úrtimosexistirem cond¡ções mais favoráveis à d¡ssorução de sa¡s, como maiores temperaturas epressões. como os varores de condutividade erétrica de dois poços tuburares (45 e r0g) foideterminada através das concentrações dos íons analisados no raboratório é possíver queas transformações fisico-quím¡cas que normarmente se processam após a amostragemtenham afetado a sorubiridade de arguns erementos reduzindo suas concentrações naságuas e resultando em condutividades maís baixas.

o pH ácido das águas proven¡entes dos poços cacimbas e as baixas concenrraçÕesde bicarbonato predominantes são compatíveis com os das águas de rochas cristarinas emgeral.

As águas analisadas apresentaram ampla var¡ação composicional evidenciada atravésdo diagrama de piper (Figura 57), de modo que as provenientes do aqüÍfero poroso foramclassificadas predom¡nantemente como surfatadas cárcicas e bicarbonatadas cárc¡cas,enquanto as provenientes do aqüífero fraturado foram crassificadas predominantemente
como bicarbonatadas sódicas- No caso das águas do aqüífero poroso (poços cacimbas)pode-se dizer que, no geral, o cálcio predomina sobre o sódio e potássio e os ân¡onsb¡carbonato e nitrato predominam sobre os demais (sencro que, neste caso, o nitrato pode
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estar indicando contaminação das águas), enquanto as águas dos poços tuburares são maís
ricas em sódio que em cálcio e muito ricas em bÍcarbonato, evidenciando uma zonalidade
verticar em termos de composição química, segundo o que comentou szrKSZAY (1gg3).

A anárise da quaridade da água permitiu verificar que de acordo com os usos
(abastecimento doméstico e/ou consumo humano, irrigação, ativ¡dades industriais e criação
de animais) para os quais são destinadas as águas correspondentes aos pontos amostrados
algumas águas apresentam restrições quanto ao nitrato, ferro, manganês, arumínio, fosfato
e zinco, bem como de pH.

Aqueras que são desfinacras ao abastec¡mento doméstico ou consumo humano
apresentam maiores restrições quanto ao nitrato, ferro, manganês e zinco, sendo que este
último e o primeiro podem causar graves doenças pr¡nciparmente em crianças. o ferro e o
manganês causam manchas nas roupas, arém do ferro afetar o sabor das águâs assim
como o pH ácido que, por sua vez, podem causar corrosão nas tuburações. para a irrigação,
embora algumas águas tenham apresentado teores erevados de nitrato, manganês e
alumínio, não se encontrou na riteratura os morivos que revam às restr¡ções para esta
atividade As águas destinadas às atividades industriais, especialmente resfriamento de
máquinas (poço 87) apresentaram restrições principarmente com reração ao ferro e ao pH,
pois podem causar probremas de ferrugem e corrosão nos eguipamentos. para a arividade
de cr¡ação de animais, apenas as águas do poço 71(r) - Granja de codorna Nakamura é
que se destinam a esse uso e apresentaram teor excessivo de nitrato atribuído à influência
dos excrementos das aves gerados em função da própria atividade.

Dentre as fontes apontadas como possíveis responsáveis pelas elevadas
concentrações dos elementos e compostos analisados que se relacionam com as atividades
antrópicas desenvorvidas em superfície esrão as fossas, uso de produtos químicos agrícoras
(nitrogenados e fosfatados), disposição de resíduos sólidos (areia de fundição) e efluentes
industriais no soro e/ou nas águas superficiais. Assim, são apontadas duas áreas nas quais
podem ter se desenvorvido prumas de contaminação: região próx¡ma à ApA Mata do
lguatemi às margens do córrego Guaratiba e rio Jacu nas proximidades do ponto 2s, que
poderiam ser investigadas com detalhe em trabalhos futuros.

Quanto aos metais pesados (cromo, nÍquel, chumbo, cádmio) analisados que
poderiam se reracionar com as atividades de ravagem de tambores, nenhum deres foi
detectado nas amostras anarisadas, o que de forma arguma incrica ausência de
contaminação por estas atividades, pois este materiar pode estar presente na zona não
saturada não tendo atingido ainda o nível d'água.
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z - corvclusoEs E RECOMENDAçOES

o maciço fraturado sobre o quar foi desenvorvido o estudo é constituído por rochascristarinas de idacre proterozóica, do Grupo Açungui (firitos, xistos e anfiborito) e granitóide
¡ntrusivo (granito-gnaisse) inseridas em área de grande complexidade estrutural.

A água subterrânea ocorre no chamado aqüífero cr¡starino subdividido em: aqü¡feroporoso formado pero manto de intemperismo e sedimentos aróctones (sedimentos
coluvionares e aluvionares) e o aqüífero fraturado representado pela rocha sã fraturada edesempenha um importante papel no abastecimento de água da área de estudo,constituindo a única fonte de abastecjmento de água para muitas famílias.

os objetivos propostos neste trabarho foram avariar as cond¡ções hidrogeorógicas doaqüífero cristarino em termos quaritalivos, através da caracterização do uso e ocupação daárea' pr¡nc¡parmente quanto ao potenciar poruidor, com a ident¡ficaçäo de fontes potenc¡a¡sde contaminação da água subterrânea, e a proposição cfe diretrizes de proteção, visandodeterminar a viabiridade ou nâo de utirização da água subterrânea na área Fazenda docarmo, onde estão sendo imprantados os conjuntos habitac¡onais da .DHU. Neste sentidoas principais conclusões desta pesquisa säo:

1' A área de estudo apresenta uma ocupaçâo diversificada, porém com precrom¡nânc¡a dossetores res¡denc¡a¡s, comerciais e indushiaís.

2 As rochas com maior potencial de produção de água na área de estudo sâo os fil¡tos ex¡stos provavermente devido ao rerativamente espesso manto de intemper¡smo (cerca de54 metros), que se acredita funcionar como reservatório de água ¡nterr¡gado ao aqüÍferofraturado.

As famírias de fraturas com maior potenciar de armazenamento de água na área deestudo são as orientadas segundo as direções NS6W82SW (no granito-gnaisse) eN35W86NE e N36WB7SW (nos firitos e xistos), correspondendo a um potenciar
intermediário de armazenamento de água.

As águas subterrâneas apresentam baixas concentrações de íons, em geral, e suascomposrções químicas variam em profundidade, sendo crassificadas predominantemente
como sulfatadas cálcicas e bicarbonatadas cálcicas no aqüífero poroso epredominantemente como bicarbonatadas sódicas no aqriífero fraturado.
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5 A área de estudo apresenta um erevado potenciar de contaminação das águas
subterrâneas em função das at¡v¡dacles antrópicas desenvorvidas como; ravagem cretambores contendo produtos químicos (tintas e sorventes), postos de serviços,
disposição irregurar de resíduos sóridos, cemitério, prováve¡s fossas, rios poruídos por
esgoto e poços mal conservados.

6 o principal probrema verificado de contaminação das águas subterrâneas da área,
especialmente do aqüífero poroso, está relacionada ao nitrato, cujas fontes de
contaminação são atribuídas principarmente a fossas e/ou rios poruídos por esgoto.

7 A quaridade das águas subterrâneas em termos dos parâmetros anarisados é em gerar
consrderada adequada em reração aos usos para os quais se dest¡nam, com exceção
daquelas com erevados teores de nitrato e zinco, utirizadas para consumo humano,
devido às graves doenças que estes podem provocar.

8 Em vista da grande demanda de água requer¡da para abastecer os futuros moradores
das unidades habitacionais da CDHU na área Fazenda do Carmo, conclui_se que a
utirização da água subterrânea é viáver apenas como uma fonte comprementar de
abastecimento, devendo ser utirizada com critério em função dos teores anômaros dos
compostos e elementos químicos encontrados.

9 Como principa¡s diretrizes de proteção das águas subterrâneas sâo propostas a
instaração de rede de saneamento básico em ioda a área, o que certamente contribu¡rá
para a redução e/ou eliminação do nitrato nas águas, e uma fiscarização mais rigorosa
de órgãos competentes sobre as atividades induslriais e comerciais que geram argum
t¡po de resíduo' no sentido de não o disporem irregurarmente e sim em aterros
sanitários Arém disso, se faz necessária uma merhor orientação aos proprietár¡os depoços' referente à importância da boa conseryação dos poços para a quaridade das
águas subterrâneas.

Para trabarhos futuros na área vortados à prospecção de água subterrânea sãorecomendados estudos geofísicos, por exemplo, através do método VLF (,,Very Low
Frequency"), com caminhamentos perpendiculares às prováveis fraturas abertas, ou seja,
mais ou menos na direção N-s, para a detecção das fraturas em subsuperfíc¡e e, emseguida, a apr¡cação de eretrorresistividade pera técnica sEV (sondagem Erétr¡ca vert¡car)
nos pontos onde foram rocarizadas as fraturas, para a determinação da espessura do manto
de intemper¡smo. Neste caso, os rocais mais indicacros para a perfuraçâo de poços deveräoser aqueres sobre as fraturas e onde o manto de intemperismo é mais espesso.
Adicionarmente, não deve ser descartada a possibiridade cie execução de poços incrinados,
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com o objetivo de aumentar a probabil¡dade de cruzar fraturas, já que estas são

subverticais.

Também se recomenda que os novos poços a serem perfurados na área explorem

tanto o aqüífero poroso como o aqüífero fraturado, principalmente no terreno de ocorrência

dos fijitos e xistos, a exemplo do poço 109, já que o manto de intemperismo parece

funcionar como um reservatório de água interconectado com o aqüífero fraturado, o que

também deveria ser investigado em trabalhos futuros.

Quanto à avaliação de contaminação das águas subterrâneas através das fontes

apontadas neste estudo são recomendados estudos de detalhe que identifiquem as áreas

de influência dessas atividades, levando em conta o fluxo subterrâneo e análises quÍmicas

de substâncias orgânicas das águas da zona saturada e não saturada, como por exemplo

nas duas áreas onde podem ter se desenvolvido plumas de contaminação, comentadas no

capítulo anterjor. Nestes casos, as amostras destinadas a análises de metais devem ser

filtradas, eliminando a possibilidade de solubilização de particulas em suspensão após a

adição do ácido nítrico, que pode dificultar as interpretações das análises. se necessário a

determinação da alcalinidade, que seja feita d¡retamente no campo, utilizando-se uma pipeta

volumétrica em substituição ao conta-gotas, e com a maior rapidez possivel para reduzir ao

máximo o contato da amostra com a atmosfera. As análises de potabilidade devem inclulr

também parâmetros organolépticos e bacteriológicos.
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ANEXO 1

MEDIDAS ESÏRUTUR,A/S









ANEXO 2

ENDEREÇOS DAS EMPRESÁS E/OU ESTABELECIMENTOS
CADASIR,ADOS







r¡a: N: = Número; PÍof. = Professor; R. = Rua; Trav. = Travessa.



ANEXO 3
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ANEXO 4

RESULTADIS DÁs A/vAL/sEs Fisrco-euiMlcAS DAS Áauns
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