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ABSTRACT

A larpe variety of aqu¡fer-pollution sources in Såo Paulo State is related to

different econom¡cal activities. The explotation of these aquifers is ¡ncreasing and

represents an important resource to many sites. The contamination detect¡on by

geophysical methods (e.9. resistivity and inductive eletromagnetic techn¡ques) has

been an eff¡cient way to solve this kind of problem. However, those methods are
questionable when the pollution content is poor (either qualitatively or quantitetively) in

¡norganic constituênts.

The objec{¡ves of this study were: to evaluate anomalous detection by
geophysical methods (ER and EM) in three distinc{ areas subjected to three d¡fferent
pollution sources; to detemine chemical constituents and their concentrations ¡n the

effluents, which could be related to the anomalous pattems and be used as a
standard to evaluate the applicability of such methods in other cases; to define the

method sensibil¡ty through the intensity of the anomalies, coÍelating them to the
quantity and quality of the polluent content.

Vertical electrical soundings (SE), Schlumberger anay, and ground

conductivity profiling (CEM) were canied out in the three areas stud¡ed. The first site

was exposed to the effluent load deriving from a rubber production ¡ndustry and

spilled in an ¡nfiltration lake, ¡n José Bonifácio region. The second site was exposed to

the effluents of a c¡trus industry, which were disposed in a groove way to be seep, or
ut¡lized as fertinigation in an area close to the industry, ¡n M¡rassol reg¡on. The third

site was subjected to the contam¡nation by leachate of a refuse dump ¡n D¡adema

region. The f¡rst two cases, which are ¡n the Parana Basin, are characterized by the
presence of organic constituents. ln the third area, where the basement rock ¡s

present, the leachate is rich in organic and inorganic constituents. The results

obtained from geophysical applicâtion are conslated to the geology, hydrogeology,

h¡storical contaminant processes and phys¡c-chemical analysis of the leachate and

industrial effluents.

During the development of this study, it was possible to observe that the

appl¡cat¡on of the methods ¡n every case detected different degr€es of anomal¡es.

These anomalies were defined by ¡ntens¡ty bands (low, medium, and h¡gh) and, in

some cases, ¡t was possible to conelate to the underground contaminat¡on. The

chemical const¡tuent Na is supposed to be the responsible for the anomaly detoct¡on

of these methods, specially when organic effluent is predominant. The Na

concentrat¡on was around 170m9/1, measured by chemical analys¡s. lt is suggested

this value as being the min¡mum to produce detectable anomalies, however, not the

only faclor, when these mêthods are used.
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RESUMO

As d¡versas fontes de poluiçåo de aquíferos no Estado de Såo Paulo eståo
relacionadas direta ou ¡ndiretamente com suas variadas at¡vidades econômicas. A
exploraçåo destes aquíferos para diferentes fins é crescente, e em muitas reg¡ões é
de fundamental importåncia. Portanto, a detecção da contaminação através dos
métodods geofísicos da eletrcres¡stiv¡dade e do eletromagnético indutivo tem sido
uma técnica rápida e eficiente em mu¡tos casos, como primeiro passo para a soluçåo
do problema. No entanto, a utilização destas técnicas é questionável quando a fonte
poluente é 'pobre' qual¡tativa e quantitat¡vamente em constituintes inorgånicos.

Os objetivos d6ste estudo foram: a avaliaçåo da detectabilidade dos métodos
geofísicos utilizados (ER e EM) em tr€s áreas sujeitas a tr€s t¡pos de fontes de
poluição, conforme anomal¡as detectadas em cada caso; determinar os constituintes
quÍmicos, e suas concentrações nos efluentes, que poderiam estar relac¡onados com
as anomalias produz¡das e util¡zá-las como referência para avaliar a possibil¡dade da
utilização dos métodos em outros casos; definir a sensibilidade do método através de
¡ntensidade das anomalias e conelac¡onálâs com a quantidade e qualidade da carga
poluente.

Foram executadas sondagens elétricas (SE) com ananjo Schlumberger e
cam¡nhamentos eletromagnéticos (CEM) em todos os casos. A primeira área do
estudo estava exposta à carga de efluente de indústria de matéria-prima para
produção de bonacha despejada em uma lagoa de infiltraçåo, na regiåo de José
Bonifácio. O segundo caso tratou de uma área onde a fonte poluênte é o efluente de
uma indústria de produtos cÍtricos, dispostos em sulcos em foma de curva de nivel
para ¡nfiltração, ou a¡nda para ser utilizado na fertirigação de uma área anexa à
indústria, na rêgiåo de Mirassol. O terceiro caso foi de um estudo em área sujeita à
contaminaçåo por chorume de um lixão na regiåo de Diadema. Os dois primeiros

c¿lsos possuem efluentes com predom¡nânc¡a de constitu¡ntes orgånicos cujas áreas
eståo situadas nos domínios da Bacia do Paraná. Na última área estudada
predominam as rochas do embasamento cristal¡no, e o líquido percolado (chorume) é
rico em constituintes orgânicos e inorgânicos. Os resultados da apl¡caçåo dos
métodos geofísicos foram conelac¡onados com dados existentes das áreas, como
geologia, hidrogeologia, histórico do processo contaminante e anál¡ses fís¡co-
químicas dos efluentes industriais e chorume.

Com o desenvolvimento do trabalho foi possÍvel obsevar que a aplicação dos
métodos em todos os casos estudados detectou anomal¡as de graus variados. As
anomal¡as detectadas forâm definidas em fa¡xas de intensidades baixa, média e alta,
e foram relacionadas com contaminaçåo em subsuperfície em boa parte dos casos,
sendo que em outros t¡veram origens d¡versas. O constituinte ¡ônico Na foi assumido
como possível responsável pela detecçåo das anomal¡as através dos métodos
util¡zados, principalmente nos casos com efluentes de predom¡nåncia orgânica. A sua
concentraçåo nas análises químicas dos efluentes é de aprox¡madamente 170m9/1,

valor este sugerido como cond¡çåo mínima necessária existente, mas não suficiente,
em efluentes industriais para que ocona probabilidade dê produzir anomalias, quando
os métodos forem ut¡lizados.



r. TNTRODUçAO

Com a expansåo dos núcleos urbanos e rurais no teritório paul¡sta, a "saúde"

das águas subtenåneas, outrora menospr€zada, passou a ser fundamental do ponto

de vista de seu aprove¡tamento econômico. Para saneamento e prevençåo dos

problêmas causados pela poluição, algumas institu¡çóes e orgãos govemamentais

tem demonstrado uma atençåo espec¡al estimulando a pesquisa, uma vez que, a

médio prazo, há perspectiva de escassez de águas superficiais devido à alteração da

qualidade em termos de potabilidade dostas.

Uma série dê ativ¡dades humanas e um vasto número de substâncias

químicas têm sido identif¡cadas como potencialmente prejudiciais à qualidade das

águas subtenâneas (Gilham 1987).

A poluiçåo nas camadas saturadas tem origem, por exemplo, na local¡zaçåo

de lixões s indústrias em ambientes geológicos desfavorávêis, na forma inadequada

da d¡sposição de resíduos e efluentes industriais ou mesmo pela intrusão de água

salgada no aquífero de áreas costeiras devido a poços de abastec¡mento mal locados

ou mal explorados.

Na avaliação da poluição das águas subtenåneas dois fatores devem ser

considerados. O primeiro é o conhec¡mento geológico e hidrogeológico do local e o

outro está relacionado com as características dos poluentes. O reconhecimento

desses fatores possibilita determ¡nar o comportamento dos poluentes no me¡o físico.

Uma dos métodos de pesquisa utilizados para caracterizaçåo geológica e

hidrogeológica de uma área com problemas de contam¡nação subtenânea são os

geofisicos. Quando executados com critérios técnicos, os seus resultados podem

otimizar o reconhec¡mento prévio da profund¡dade do nível d'água, direção e

velocidade das águas subtenâneas, espessura de camadas aquíferas e confinantes

e também detecçäo da pluma de poluiçåo, no espaço e no tempo, visando um

programa econômico de perfuração de sondagens mecânicas e/ou instalação de

poços de monitoramento.

A ef¡cácia dos métodos geofís¡cos em estudos de problemas ambientais, no

êntanto, depende de alguns parâmetros como por exemplo: o grau de contaminaçäo,

profund¡dade do produto entenado, características geológicas da área alvo, variações

latêra¡s e heterogene¡dades dos materiais geológicos e, consequentemente, da
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escolha criteriosa da técnica geofísca a ser empregada em cada situaçäo (Matias ef

a/. 1994).

Métodos geoelétricos têm sido utilizados extensivamente em estudos de

contam¡nação de águas subterâneas (Cartwright & Mccomas 1968; Kelly 1976; Urish

1983; Greenhouse & Harris 1983; Mendes 1987).

No estudo da poluiçåo de águas subterråneas já nåo se questiona a

importåncia e efic¡ència dos métodos geoelétricos, principalmente a

eletrorresistividade e o eletromagnético indutivo - métodos consagrados e

incorporados aos projetos de controle ambiental sob fiscalizaçäo da CETESB

(Companh¡a de Tecnologia e Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo).

No atual estágio, t€m-se buscado aprimoramento metodológico de modo a

viabilizar o estudo de casos de contaminaçåo por subståncias consideradas de baixa

detectabilidade pelas técnicas usuais, ou ainda, quando os contaminantes estão

presentes em baixa concentraçäo. É nesse sentido que esse trabalho procura

contribuir através do estudo de três casos por métodos geoelétricos. Dos três

problemas tratados, dois eståo relacionados com fontes contaminantes com pouca

quantidade de substâncias detectáveis por esses métodos. O terceiro caso contem

quantidade alta e variada dessas substäncias. Portanto, os métodos säo avaliados

quanto a detectabilidade de contaminaçäo e determinação do elemento químico que

propicia a detecçåo.

É óbvio que em todos os casos a caracterização geológica e hidrogeológica

da área de estudo e entorno é de fundamental importância. Do mesmo rnodo såo

importantes os resultados das análises físico-químicas dos produtos das fontes

poluentes. Os estudos geofís¡cos devem ainda ser complementados com as análises

das águas coletadas nos poços de monitoramento locados com base em seus

resultados.

1.1 HISTÓR¡CO

Os métodos geofís¡cos foram aplicados na exploraçåo mineral desde 1640

para prospecçäo de ferro através de suas propriedades magnéticas, três séculos

antes de serem utilizados na exploração do petróleo,onde teve seu maior incremento.

Um dos pioneiros foi Robert Fox, que em 1815 descobr¡u que certos minerais exibiam

polarização espontânea. Em 1913, Conrad Schlumberger utilizou esse efeito como
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medida, para local¡zar depósitos de sulfetos. Na mesma época ele desenvolveu

técnicas aplicadas de campo para medidas de resist¡vidadê elétrica e linhas

equipotenc¡ais. Os métodos eletromagnéticos foram introduzidos por Hans Lundberg

no meio da década de 20, e passou por significativos avanços a partir da 2a Guena

Mundial (Dobrin 1982). Na prospecçåo de águas subtenåneas os métodos geofísicos

tem dado grande contribuiçåo. No que sè refere a poluiçåo de aquíferos a sua

util¡zaçåo tem sido ¡ntensa e, com isso, novas linhas de pesquisa cada vez mais

complexas såo desenvolvidas.

Na quantif¡cação de paråmetros hidrogeológicos das rochas, os métodos

geoelétricos, principalmente o da eletronesistividade, tem exercido importante papel

ao longo de sua história. Através da Lei dê Arch¡e (pr=FP¡), dofinida empiricamente

em 1942 para a indústria p€troleira, pode-se relacionar, em alguns casos, os

resultados de resistividade elétrica com as carac{erísticas litológ¡cas. Por exemplo'

como o fator de formaçåo da rocha (F=aP''), dependente da porosidade e

cimentaçåo da própria rocha, poderia ser aplicável para rochas livres de argila (Astier

1975; McNeill 1980a; Urish 1983; Bussian 1983; Parasn¡s 1986; Telford ef a/. 1990;

Worthington 1993; Frohlic et al. 19941. Bussian (1983) utilizan<lo-se de uma equação

matemática conelac¡ona as propriedades elétricas de uma formaçåo com as

propriedades elétricas da rocha matriz e água a baixa frequência, com as formaçöes

geológ¡cas com conteúdo argiloso. Kwader (1986) demonstra que a lei é apropriada

para situações específicas. Nesta mesma linha, Howard (1990) critica a utilização

frequente desta lêi de mane¡ra enônea. Worthington (1993) discute a lei de Archie de

um ponto de vista cítico, onde o uso indiscriminado dos valores de tn (parâmetro de

c¡mentaçäo) e a (coef¡ciente relacionado com a textura das rochas), em vários

trabalhos, såo fisicamente ¡nsustentáveis.

Desde 1951 pesquisadores têm procurado estabelecer uma relação direta ou

inversa entre resistividade elétrica e permeabil¡dade de aquíferos (Huntley 1986).

Kelly (1978) utiliza medidas de resistiv¡dade elétrica para estimar condut¡vidade

hidrául¡ca em aquíferos. Kosinski A Kelly (1981 ) estabelecem relações empíricas

entre pmpriedades elétricas e hidráulicas dos aquíferos. Mazác ef a/. (1990)

ressaltam o ¡mportante papel da condutividade hidráulica na investigação da poluição

de águas subtenåneas e a relaciona com parâmêtros geoelétricos da zona saturada

e insaturada. Kalinski ef ar. (1993) utilizam métodos geofísicos (sondagem e

caminhamento elétrico) como técnicas preventivas para aval¡ar a vulnerabil¡dads de

aquíferos. A partir desses métodos eles conelacionam o tempo de transporte de um

soluto em meios porosos (critério indicado pela EPA para quantificar os paråmetros
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de proteçåo de camadas geológicas ou do solo) com os parâmetros de Dar zarrouk,

em especial a condutância longitudinal.

Ur¡sh (1983), cita Swartz (1937) como sendo um dos primeiros pesquisadores

a realiza¡ estudos de contaminaçäo de águas subterrâneas, utilizando-se do método

da eletrorresistividade para delimitar a intrusåo da cunha salina nas ilhas havaianas.

A literatura (Kelly 1976; Greenhouse ef a/ 1983; Urish 1983; Mendes 't987) no

entanto, sempre menciona Cartwright & McComas (1968) devido a importåncia de

seu trabalho no mapeamento de contaminantes (chorume), nos anedores de um

aterro sanitário em lll¡nois-EUA. Kelly em 1976 utllizou sondagens elétricas para

mapear a pluma de poluiçäo e constatou, empiricamente' que ex¡ste uma boa

correlaçåo entre valores de condutividade elétrica específica (medida em amostras de

água coletadas em piezômetros) com os resultados obt¡dos ind¡retamente pela

eletrorresistividade. Greenhouse & Harris (1983) aplicaram métodos geofísicos no

monitoramento da qualidade da água subterrânea próximo a um depósito de lixo.

Greenhouse eú a/. (1987) reunem em uma publicaçáo cinco casos de contam¡naçåo

de águas subterrâneas estudados com os métodos geofísicos da eletrorres¡stividade,

eletromagnético indutivo e os métodos mais recentes, VLF e GPR' para mapeamento

e mon¡toramento. Ebraheem eÍ a/. (1990), num levantamento para def¡nir a

resistividade elétrica de uma área contaminada definiram uma relaçáo empír¡ca entre

resistividade elétrica e sólidos totais dissolv¡dos. Baker (1990) recomenda a execuçáo

de sondagens elétricas com arranlos mais sofisticados dos usuais' em áreas com

águas subterråneas contaminadas por aterro san¡tár¡o para reduzir a influência de

efeitos laterais.

O atual desafio da geofísica nos estudos sobre poluiçåo em águas

subterrâneas é detectar os contaminantes orgånicos, principalmente aqueles

der¡vados de petróleo. Hidrocarbonetos dissolvidos, proven¡entes do vazamento de

tanques de combustível enterrados, sáo relat¡vamente móveis nas zonas saturadas e

näo saturadas e, além disso, persistem nas águas subterrâneas durante décadas ou

mais (Cherry 1987; Cherry ef a/.1990; Kueper ef a/. 1991).

Olhoeft (1985) utilizando-se do método da polarização induzida detecta

contrastes que podemem ter origem devido a processos geoquímicos entre as arg¡las

presentes e os contaminantes orgânicos. Vanhala (1992) num estudo experimental

utll¡zando o método da polarizaçáo induzida, fez medidas em laboratório, sobre

amostras de tilito (2,5% de argila) contaminadas por tolueno, heptano e etileno glicol,

e também náo contam¡nadas, observou que os elementos químicos orgânicos têm

um efeito distinto nas medidas. No mesmo trabalho o pesquisador mostra, através de
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modelos teóricos, que o fenômeno medido em laboratório é detectável por

Investigaçöes de campo. Borner (1993) também em laboratório executa experiências

para detectar contaminantes orgânicos e inorgânicos utilizando polarização induzida

a baixas frequências e demonstra que as partes real e imaginária da condutividade

elétrica complexa såo influenciadas pela presença do contaminante.

Pesqu¡sadores das universidades de Waterloo e Colorado, têm realizado

experimentos em uma célula estanque escavada no solo com injeçäo controlada de

percloroet¡leno, utilizando o GPR (Ground Penetrat¡ng Radar) para detecçåo de

contrastes e monitoramento, integrado com outros métodos geofís¡cos. Os resultados

de monitoramento têm sido bem suced¡dos, mas como detecção ainda sáo muito

¡ncertos (Annan ef a/ 1991, Annan ef al 1992, Brewster et al 1992a, Brewster ef a/

1992b, Brewstet et al 1992c Greenhouse ef a/ 1993, Redman 1992, Scheneider &

Greenhousel992). Frolhich ef a/ (1994) sugerem uma conelaçåo entre os valores

anômalos do fator de formação da rocha e a poluiçåo, a partir das medidas defin¡das

em campo e laboratór¡o. Estes valores seriam causados por contaminantes orgânicos

em conjunção com bactérias formadoras de ferro. Para o autor, caso essa hipótese

seja demonstrada, ela seria uma opçáo para detecçåo de poluentes orgånicos

através de métodos geoelétricos. Benson (1995) cita alguns estudos bem sucedidos

com a utilizaçåo do GPR, como por exemplo, o mapeamento da contam¡nação de

águas subterrâneas por hidrocarbonetos, ou a detecção de falhas superficiais e

cavidades subterrâneas. Daniels el a, (1995) aplicaram o método de GPR para

detecçåo de contaminaçåo por hidrocarboneto na zona nåo saturada e comprovaram

a qual¡dade e repetib¡lidade dos dados através de um levantamento temporal.

Cruz-Sanjulián et al. (1992) sugerem uma correlaçäo entre os valores med¡dos

em uma zona de contaminação com altas concentrações de h¡drocarbonetos

precisamente sobre uma área com os menores valores de condutividade elétr¡câ, a

partir das medidas executadas em amostras de águas coletadas de piezômetros

instalados na área de estudo.

Mazác et a/. (1990) estudando a possibilidade de determ¡nação da extensáo

de zonas contaminadas por derivados de óleo, desenvolveram um novo método

geofísico designado por SB ("screening body"). Esse método baseia-se no

modelamento matemático e de laboratório e análises teóricas e no estudo fez-se uma

comparaçåo com sondagem elétrica vertical.

O primeiro trabalho no Brasil que correlacionou valores de resistividade

elétrica com as características dos sedimentos foi executado por Kollert em 1963
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(Mendes 1987). Ellert (1966) utilizando-se do método da eletroresistividade aplicada

å prospeção de águas subt€rÍáneas no Estado de São Paulo, def¡niu os l¡m¡tes do

método para cada situaÉo geológica, deteminou a resistividade (ou resistiv¡dades)

de diferontes formações litológicas e conelacinou variaçôes laterais de resist¡vidade

elétrica de uma camada geológica com variações de granulometria e litologia ou sa¡s

ainda dissolvidos na câmada saturada.

Desde entåo os métodos geoelétricos têm sido aprimorados ê cada vez ma¡s

difundidos na prospecçåo de águas subtenâneas. A part¡r de 1984, com a vinda do

professor John P. Greenhouse para o Brasil, ssses métodos tiveram um grande

impulso em nosso país na dstecção da poluiçåo subtenånea (Mendes 1987). Com o

programa de convênio firmado em 1986 entre as universidades dê Waterloo e dê Såo

Paulo, os métodos eletromagnéticos foram aplicados no estudo da contaminação de

águas subtenån€as no Estado de Såo Paulo, onde os pesquisadores definiram,

empiricamente, uma função que conelaciona valores de background de

condutiv¡dade elétrica com valores de elevaçåo, tendo como objetivo a possibilidade

de uma coneção topográf¡ca (Greenhouse ef a/. 1987).

1.2 oBJET|VO

A dissertação se baseia êm trabalhos geofísicos gerados pela autora e seu

orientador, que abordam o problema de métodos geofísicos apl¡cados a d¡ferentes

casos de estudo de poluiçåo de águas subtênåneas.

O objetivo da pesquisa é fazer uma avaliação da detectabilidade do método

da eletronesistiv¡dade integrado com o eletromagnético indut¡vo utilizados por

estudos feitos em três áreas expostas a três tipos de fontes de poluiçåo, procurando

assim esclarecer a eficiência e precisåo dos resultados. Nas áreas envolvidas o

efluente era gerado pela fabricaçåo de matéria prima para artefatos de bonacha,

moagem de produtos cítricos e líquido pêrcolado de lixäo (chorume).

Desta maneira procurt¡-se @tadrenzar, através de métodos geofísicos aliados

a outros dados existentes na área, a situaçåo atual do local, para elaboraçäo de

projeto de recuperação, caso do lixåo, de fertinigação, caso da indústria de matéria

prima de bonacha e com os dois objetivos no caso da indústria de moagem de

produtos cítricos. Apesar do estudo realizado na indústria de bonacha ser citado

como projeto de caráter preventivo, existe no local uma pequena área com duas
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lagoas de infiltraçåo de efluente em tomo das quais foi executado um levantamento

geofísico produz¡ndo dados que servirão para definir algum possível contraste.

Com os casos concluídos s€paradamente, ou seja, numa discussão basèada

no valor de background definido pelas condiçöes naturais de cada área estudada,

pKrcura-se avaliar a ef¡ciåncia dos métodos geofísicos confome o caso estudado. É

evidente que nos casos das indústrias c¡tadas as anomalias condutoras relacionadas

à contaminaçåo apresentem menor intensidade do que as obt¡das em tomo do lixåo

já que o produto deste último, o chorume, contém quantidade de carga poluente

muito mais elevada. Em termos de qualidade o chorume possui uma variedade de

elementos muito maior do que os efluentes das indústrias, os quais apesar de

possuirem carac{erísticas de compostos predominantemente orgánicos, contêm sais

dissolvidos devido ao processo de industrial¡zaçåo.

A partir dos resultados das análises de carac{erização físico4uímica dos

efluentes industriais e do chorume seråo determinados qualitat¡vamente 'as

concentrações dos elementos que poderiam estar relacionadas com as anomalias

produzidas, para avaliar até que ponto os métodos geofls¡cos seriam utilizáveis em

casos como o da indústria de cítricos e matéria prima para bonacha, já que destes

últ¡mos trad¡cionalmente espera-se muito pouco em termos de detecçåo da pluma de

polu¡çåo através de métodos gêoelétricos. Neste sentido, os resultados dos casos

estudados serão avaliados com o intuito de se definir a sensibilidade dos métodos

conforme quantidade e qualidade da carga poluente.

1.3 FONTES DE POLU¡çAO

As fontes poluidoras dos aquíferos, nos casos em estudo são as seguintes:

uma ¡ndústria de produção de matéria prima para fabricaçáo de boracha; uma

¡ndústria de moagem e industrializaçåo de produtos cítricos; e o líquido percolado de

lixåo.

No primeiro caso, a indústria de bonacha faz um estudo preventivo para

melhor disposiçäo de seus efluentes (rico em nihogênio). No segundo caso, a "água

amarela" é despejada em sulcos, em forma de curva de nível, escavados no solo. Por

últ¡mo, as influências contaminantes que possam seÍ causadas pelo chorume.



2. METODOLOGIA GEOFíSICA UTILIZADA E

EQUIPAMENTOS

O comportamento físico das rochas depende das propriedades e do modo de

agregaçáo de seus minerais e da forma, volume e conteúdo dos poros (geralmente

água ou ar). As propriedades que ¡nteressam ao estudo de problemas práticos säo as

das rochas e minerais tal como se encontram na natureza, com suas impurezas,

fraturas, fissuras, diáclases, umidade, etc... (Orellana 1982).

A geofísica é a c¡ência que estuda o comportamento dos mater¡ais do subsolo

a partir de medidas ind¡retas de suas propriedades físicas. Conforme as

características de cada caso, utiliza-se o método que mede a grandeza física que

melhor reflete as condições dos mater¡a¡s a serem estudados. No estudo de águas

subterrâneas, os métodos geoelétr¡cos säo comprovadamente os ma¡s ef¡cientes e

economicamente viáveis. Estes métodos se baseiam no estudo de propriedades

eletromagnéticas das rochas, sendo geralmente, a magnitude mais significante a

resistividade elétrica (ou sua ¡nversa, a condutividade elétrica) (Keller & Frischknecht

1966, Orellana 1982, Telford ef a/. 1990).

A resist¡vidade elétrica das rochas, considerando apenas seus minerais

constituintes, e da água, pura, é muito elevada, ou seja, elas sáo praticamente

isolantes elétr¡cos. No entanto, os tipos de águas presentes na natureza apresentam

condutividade elétrica apreciável, pois sempre tem algum sal dissolvido, sendo que a

quantidade e classe destes sais depende da natureza das rochas com que as águas

tiveram contato em seu movimento subterråneo ou na superfíc¡e do terreno, ou ainda

dos gases em contato durante a precip¡taçäo. No caso das rochas, todas possuem

poros e/ou fissuras em proporçåo maior ou menor, as quais podem estar ocupados

total ou parcialmente por eletrólitos, do que resulta no conjunto, as rochas se

comportarem como condutores iônicos, de resistividade muito var¡ável conforme os

casos (Orellana 1982).

Os métodos geoelétricos são mu¡to versáteis e admitem uma variedade muito

grande de formas de aplicaçåo: o campo eletromagnético ut¡lizado pode ser natural

ou criado artificialmente, o contato com o solo pode ser galvânico ou indutivo, a

corrente utilizada pode ser contínua ou alternada e os procedimentos de medida

também podem ser de vário tipos.
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Nos casos apresentados neste trabalho os métodos geofísicos utilizados

foram a eletrorresistividade e o eletromagnético indutivo. A técnica de medidas, no
primeiro caso, é a da sondagem elétrica (SE), ou sondagem elétrica vertical (SEV),

pela qual se procura conhecer, por meio de um modelo de camadas onde temos

resist¡vidade elétr¡ca e espessura, a estrutura geológica da área estudada, além de

indicaçöes sobre características hidrogeológicas dos estratos. No segundo método

utiliza-se a técnica do caminhamento eletromagnético (CEM), o qual nos ind¡ca as

áreas anomalamente condutoras que podem estar relacionadas à poluição.

2. 1 Eletrorresistividade

A eletrorresistividade é um método geofísico que utiliza a propriedade física

resistividade elétrica para identificaçåo dos mater¡a¡s do subsolo. Ela expressa a
maior ou menor facilidade com que a corrente elétrica flui pelo material e depende da

natureza e do estado físico do corpo considerado.

A corrente elétrica I (ampére ou A) que atravessa um condutor curto, fino e
linear de secçäo uniforme é dada pela lei de Ohm como,

I_ dV
(2.11

onde dV é a diferença de potencial (volt ou V) entre os extremos do condutor e R
(ohm ou O) é a resistência do cbndutor. O s¡nal negativo expressa o fato que o fluxo
de corrente se dá a part¡r de potencial ma¡or para potencial menor, ou seja, na
direçåo oposta em que o potencial cresce (o grad¡ente). R é diretamente proporcional

ao compr¡mento dl (m) do condutor e inveriamente proporcional à área de secção
que atravessa s (m2) sendo então expressa da seguinte forma,

R

n= p4
s (2.21

onde a constante de proporcionalidade p (ohm.m) é a resistividade do material

condutor. A res¡stência é uma característica de um fluxo de conente elétrica bem

definido, enquanto resistividade elétrica é uma propriedade física do material

(Parasnis 1986).

A partir das equaçóes (2.1) e (2.2) temos,



I
s

tdv
pdl (2.3)

O termo Us acima representa a densidade de conente J (conente por unidade

de área da secção, (Am-2), enquanto dV/dl, expressa o cr¡mpo elétrico E (Vm-l¡ na

direção do vetor densidade de corente, portanto,

¡=9
p E = pJ

altemativamente,

J = oE (2.5)

onde o ( =1/p) é a condutividade do material, e sua unidade é siemen por metro

(Sm-l), também des¡gnado por mho por metro (Otm't), sendo que 'mho' vem do

¡nverso de 'ohm' (Parasnis 1986).

Tomando a equação 2.3 e fazendo com que dl tenda a zero e, cons¡deremos

o condutor um elemento linear de um meio contínuo, isotrópico e homogêneo, então

qualquer uma das equações (2.4) ou (2.5) expressam a lei de Ohm para tal meio, e

nessa situação o e p såo independentes da dir€ção do fluxo de conente (Parasn¡s

1986).

Consideremos um eletrodo pontual sobre a superfície de uma 'tena"

eletricamente isohópica e homogênea, estendida para ba¡xo até o ¡nfinito e tendo

uma resistividade p.

No caso geral, tomando ,r" 
""r"0" hemisférica de ra¡o r e espessura dr em

tomo do eletrodo, por simetria a conente em qualquer ponto desta camada fluíra na

direção do raio (Figura 1).

(2.41



Figura 1 ' camada hemisfêrica pela quat a conente 1 ftui simetricamente a pañir de um eletrodo
pontual (modifrcada cle parasnis 1986).

Se a corrente total que passa através do eletrodo para dentro da tera é l, o
potenc¡al dV através da camada pode ser obtido util¡zando a equaçåo (2.3), como,

integrando, obtemos,

dv =-P+¿ftr

v(r\-!L!*c
2nr

v0) - lLr
2nr

(2.6)

(2.71

onde c é uma constante arbitrária. se V for considerado igual a zero em r=co, então
C=0 e teremos,

(2.8)

(Parasnis 1986).

Funçöes potenc¡ais såo escalares, e desta maneira, podem ser adicionadas
aritmet¡camente. se temos duas ou mais fontes de correntes, ou seja dois ou mais
eletrodos pontuais, o potencial total em um ponto de observação pode ser calculado
por adiçåo das contribuições individua¡s de cada fonte. Desta maneira, para n fontes
de correntes distr¡buídas em um meio homogêneo e isotrópico, o potencial em um
ponto de observaçåo M, será,



(2.e)

onde 4, é a corrente que sai do enéssimo eletrodo de corrente e a,, é a distância da

enéssima fonte ao ponto M (Keller & Frischknecht 1966).

A equaçáo (2.9) é de importåncia prática na determinaçåo das resistividades

da "terra". As quantidades físicas medidas em um levantamento de campo para

determinar as resistividades såo a corrente I, que flui entre dois eletrodos
(geralmente chamados A e B); a diferença de potencial 

^V, 
entre dois pontos de

medidas através de eletrodos denominados por M e N; e as distâncias entre os

eletrodos. Portanto, os potencia¡s de cada eletrodo de corrente, considerando-os
pontuais, ¡maginando que um deles se encontra no "¡nfinito" em relaçáo aos pontos

de medidas, säo expressos pelas segu¡ntes relaçöes:

V*(n) =
pIl
2n AM (2.101

(2.111

12.121

(2.r3)VN(a) = 2n BN

portanto,

y,, = ¿-l!'-*å* *å'l'"' 2rla, a2 a, )

f,pll
' N(A) - 2r AN

pIl
vM(B)=- 

2" BM

pIl

A,V =#<*-#-#+Eþ)

p- +K

(2.141

(2.151
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ondê: l\ - I _ I ! , r , representa somente o efe¡to das distâncias deÃñ-EM- AN-r tñ
separaçåo dos eletrodos, chamado de fator geométr¡co. o fator geométrico varia
conforme o arranjo de eletrodos utilizado (Keller & Frischknecht 1966).

Com base neste princípio, o método, através de equipamentos dispostos na
superfície, determina a resistividade elétrica dos materiais do subsolo a diferentes
profundidades. Desta forma, detecta-se os contrastes nas propriedades elétricas que
são reflexos das características das diferentes camadas rochosas abaixo da
superfície.

o levantamento de dados é feito sobre a â¡ea a ser pesquisada por técnicas
que sáo definidas conforme objetivo do trabalho a ser realizado, sendo o mais
indicado no caso de pesquisa de águas subterrâneas a sondagem elétrica.

A técnica de campo consiste em introduzir uma corrente elétrica no subsolo
poss¡bil¡tando determinar as resistividades a várias profundidadés. Em linhas gerais o
equipamento, um resistivímetro, é constituído de uma fonte de corrente, um
miliamperímetro, um milivoltímetro e acessórios.

Também é necessário para o trabarho de campo 4 eretrodos que såo cravados
no solo. Dois eletrodos (AB ou eletrodos de corrente) têm a função de introduzir
corente elétrica no subsolo, enquanto através dos outros dois (MN ou eletrodos de
potencial) mede-se a diferença de potencial devido a corrente elétrica gerada. A
disposição, ou arranjo, dos eretrodos (que pode ser simétrica ou assimétrica) está
ilustrada na Figura 2:

Figura 2 - Disposição dos etetrodos no campo para SE (mod¡llcada de Braga lgBB)

o ananjo dos eletrodos mais utilizado é do tipo schlumberger onde a distância
MN, teoricamente, tende a zero em relação à distância AB, o que facilita tanto na
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interpretaçáo (qualidade das curyas de campo e cálculo de curvas teóricas) como no

trabalho de campo pois atenua alguns sinais ¡ndesejáveis que podem ser adquiridos

no mesmo e, é de fácil e rápida execução.

A equaçåo (2.15) obt¡da para resistividade em um meio homogêneo é
aplicável também para um meio heterogêneo, o que é mais comum nos solos, só que

neste caso a magnitudê medida é donominada por resistividade elétrica aparente

þd.

p o -(L)K
onde: K = tt (w^ )

Enfim, executar a SE significa realizar uma série de medidas para definir as

resist¡v¡dades elétricas em subsuperfície, efetuadas com o mesmo tipo dê ananjo e

separaçåo crescente entre os eletrodos de corente. Durante as medições

permanecem f¡xos a direção e o centro do ananjo AMNB. A medida que se aumenta

a diståncia entre A e B, o volume total da subsuperfície amosttada também aumenta,

possibilitando alcançar camadas cada vez mais profundas.

Os dados. de resistividade aparente (p" em ohm.m) são representados em

escala logarítmica em função das distånc¡as entÍe os êletrodos de conente (AB/2 em

metros) também nã mesma escala. Obtem-se assim uma curva da SE, d€nominada

Curva de Resistividade Aparente, que em seguida é ¡nterpretada por meio de ábacos

(curvas teóricas) ou por meio ds programas computacionais. Com a interpretação

fe¡ta obtêm-se as rêsist¡v¡dades verdadeiras das camadas e suas respectivas

espessuras, que aliadas a outras informações de teor geológico da região permitem

avaliar a estrutura geológica abaixo da superfície estudada.

2. 2 EI etro m ag néti co i n d utivo

Os métodos eletromagnéticos empregam ondas eletromagnéticas. Em linhas

gera¡s o princípio do método se baseia em um campo primário, ou emissor, gerado

por uma bobinâ que cria um campo eletromagnético altemado gue é detectado por

uma bobina receptora (Orellana 1973).
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Se ex¡ste um corpo condutor aba¡xo da superfíc¡e então estabelece-se um

campo secundário criado por correntes induzidas pelo campo primário (Figura 3), com

a mesma frequência clo primário mas com uma diferença de dir€çåo, fase e/ou

amplitude. Esta d¡ferença é deteclada pela bobina r€ceptoful €m forma de anomalia.

O estudo destas anomalias permite detectar as hêterogeneidades ex¡stentes no

subsolo, e deteminar seu tamanho e profundidade (Orellana 1973).

C.BpopriE¡rio t-"--"--"'
C.EDo G!ùdarto 

- 
_

FIguÊ 3 - Representação equemática do métúo eletrcmagnéti@ indut¡vo (modiîicada de

Sheriff 1989)

Pode-se estudar diferentes características do campo total medido na

bobina receptora: amplitude, fase ou incl¡naçåo 0 em relaçåo ao campo primário. O

método mais simples é o da medida de inclinação, segundo Astier (1975). No entanto

este método parece ser eficiente apenas em casos onde o corpo condutor possui

condutividade elevada. No caso da med¡da de amplitude, se determ¡na a componente

em fase, medida em fase com a tensão ¡nduz¡da primária na bobina receptora

(componente real) ou a componente em quadratura, med¡da a 90o da componente

real (componente imaginária) ou, as duas (Shenif 1989). O critério de escolha da

componente que proporcionaria melhores resultados neste caso está relacionado

com o grau de condutividade do corpo pertubador. Ex¡ste um método onde se mede

a relação de amplitude e a diferença de fase do campo medido entre dois pontos

proximos, denominado Turam (Astier 1975). Med¡das eletromagnéticas também

podem ser descritas em termos da elipse de polarização, onde dos parâmetros

medidos, o principal é o ângulo de incl¡nação que o eixo maior da elipse faz com o

plano horizontal ("tilt-angle). Também muitos métodos medem somente a direçåo do
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campo magnético induz¡do, como por exemplo o "dip-angle" (ångulo que o plano da

el¡ps€ de polanzaøo faz com o plano horizontal) ou 'vertical-loop' (Sherrif 1989).

Geralmente, a condutividade elétrica aparente pode sor obtida indiretamente

através da parte real e imaginária obtida do campo secundário induzido, ou em

temos de porcentagem do campo resultante em relaçåo ao primário, ou de

parâmetros de polarizaçäo elipt¡ca. No equipamento ut¡lizado nesta pesqu¡sa é
possível ler d¡r€tamente o valor de condutiv¡dade elétrica aparente obtido de maneira

¡ndireta, a partir da relaçåo entre campo magnético secundádo e campo magnético

primário (Hs/Hp) como pode ser obseruado na expressão abaixo (McNe¡ll 1980b):

onde:

4 H"Qo-æ4

¡Ip - cåmpo magnético primário

H, - secundário

w - 2rcf

/ - frequência (Hz)

p¿ - permeabilidade elétrice do espaço livre

oo - condutividade elétrica aparente (mho/m)

r - espaçamento interbob¡na (m)

i -Jj

Como já fo¡ d¡scut¡do no item anterior, a SE nos fomece o contraste de

resistividade elétrica das câmadas, suas espessuras e, consequentemente, uma

projeção aprox¡mada da configuraçåo estrutural da geologia em subsuperfície. O

equipamento utilizado nesta pesqu¡sa permite medir a magnitude condutividade

elétrica (o) e tem sido extensivamente utilizado para detecçäo da pluma de poluição

com conteúdo de compostos ¡norgânicos nas åguas subtenåneas, caracterizada por

seu aumento de condutividade elétrica.

A profundidade de investigaçåo depende parc¡almente de dois fatores que se

podem variar: a distáncia em¡ssor-receptor e a frequência da corrente indutora

(Astier, 1975). Outros fatores que devem ser levados em conta são a res¡st¡vidade

elétrica do meio pelo qual a onda se propaga e orientação relat¡va entre as bobinas.

No equipamento utilizado, EM-34, quando os e¡xos das bobinas såo mant¡dos

na horizontal é possível medir a condutividade elétrica até a profundidade de 0,75

vezes a distância existente entre as bobinas, e com os eixos na posiçáo vertical
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at¡nge-se até a profundidade de 1,5 vezes a distância entre elas. As duas situaçöes

diferem fisicamente entre si pelo fato de que, na vertical prat¡camente todas as

"linhas" do campo magnético estão penetrando no subsolo, enquanto que na

horizontal someRte metade, o restante sa encontra no "espaço livre". O EM-34 possu¡

3 cabos de referência que def¡nem as distâncias de 10, 20 e 40 metros entre as

bob¡nas. Portanto, teoricamente, as profundidades de investigaçóes atingidas através

desse equipamento såo de 7,5, 15, 30 e 60 metros. Nesta pesquisa as profundidades

investigadas sáo consideradas como próx¡mas das definidas pelo manual do

aparelho, po¡s estas nåo devem ser consideradas como exatas devido a
heterogene¡dade dos me¡os geológicos que, consequentemente, apresentam meios

que propiciam maior ou menor penetraçåo das ondas eletromagnét¡cas.

Dependendo da metodologia de campo e ¡nstrumento util¡zado são anal¡sados

apenas algumas componentes ou aspectos do campo. De acordo com a literatura a

denominaçåo do método utilizado nos casos do nosso estudo varia. Método

Slingrãm, é como Orellana (1974) prefere chamar, ou método do emissor e receptor

móveis, como Parasnis (1986) denomina, que tem como característica principal o

movimento simultâneo da bobina transmissora e receptora, mantendo fixa a distância

entre elas sendo que o ananjo pode ser variável. Para Sheriff (1989) Slingram é o
nome dado aos aranjos coplanares.

O procedimento de medida utilizado fo¡ o caminhamento eletromagnético

(CEM), pelo qual é possível observar a variaçåo lateral no subsolo a uma certa

profundidade, prop¡ciando uma definição aprox¡mada da extensåo da pluma. Sáo

utilizados 2 arranjos de bobinas, o horizontal coplanar e vertical coplanar, os quais

definem duas profundidades de investigaçåo para cada distância entre as mesmas,

pois, teoricamente, a profundidade atingida depende da distância entre as bob¡nas e

da incl¡naçáo das mesmas.

A condutividade elétrica obtida é aparente, pois é resultado da integraçäo da

condutividade de cada parcela de solo desde a superfície até a profundidade de

investigaçåo do equipamento. Portanto, d¡f€rentemente do método da

eletrorresistividado que nos dá ¡nformaçöes tanto de teor qualitativo quanto

quantitativo, no eletromagnético indutivo obtem-se apenas uma interpretaçáo

qualitativa indicando os contrastes da área estudada, sendo que a determinaçåo de

dados quantitativos relativos à espessura, profund¡dade e dimensöes de uma

maneira geral, de corpos em sub-superfície, é bastante l¡mitada através deste

método.



2.3 Métodos de trabalho

Os métodos de trabalho estão apresentados nos itens a seguir, que indicam a

sequência do trabalho executado e a descrição do tratamento dado aos valores

medidos.

2.3.1 Instrumentação

Nos trabalhos de campo foram utilizados um conjunto de resist¡vidade

fabricado pela TECTROL Equipamentos Elétricos e Eletrônicos Ltda, modelo TDC

1000-12 e um conclutivímetro modelo EM-34-3DL fabricado pela GEONICS Limited,

com seus acessórios. Também foram utilizados um instrumento para medir pH e
outro para medir CE das águas de poços de mon¡toramento quando nåo se dispunha

dessas informaçöes.

Fo¡ util¡zado também um fotômetro de chama, modelo 8-262 da Micronal, para

análise de alguns cátions em amostras de águas de poços de monitoramento.

Na parte de escritório foram utilizados microcomputadores, scanner e mesa

digitalizadora.

2.3.2 Trabalho de campo

Os trabalhos de campo nas áreas de borracha, cítricos e lixåo foram

concluídos conforme planejado.

Nas três áreas de estudo procurou-se levantar todos os dados geológicos e

hidrogeológ¡cos ex¡stentes que pudessem, de alguma forma, aux¡liar a ¡nterpretação

dos dados geofís¡cos e o entendimento dos processos de contaminação decorrentes

das atividades antrópicas ali instaladas.

Os dados de SE foram levantados antes do CEM, com exceção do lixåo,

procedimento este fundamental para definiçåo do cabo de referência a ser utilizado.

No caso do lixåo dev¡do a informaçöes obt¡das sobre a profund¡dade do nível d'água

em alguns pontos foi conveniente iniciar com o CEM para um esboço inicial das áreas

anomalamente condutoras, para posterior detalhamento, se necessário.
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Durante os trabalhos de campo, principalmente, procurou-se adquirir todas es

informaçöes relativas aos efluentes e águas subterrâneas, fundamentais para o

estudo proposto, através de banco de dados das indústrias. Foram adotadas como

¡nformaçöes fundamentais nessa fase dos trabalhos:

medidas de nível d'água em poços e cacimbas ex¡stentes nas áreas de estudo.

perfil descritivo litológico disponíveis sobre as áreas.

dados de parâmetros hidrogeológicos.

análises fís¡co-quím¡cas para obter concentraçäo de elementos iônicos comuns

nos efluentes industriais e chorume.

. medidas de condutiv¡dade elétrica específica dos efluentes e poços de

monitoramento (Kelly 1976).

2.3.3 Interpretação dos resultados

Os dados de SE foram interpretados preliminarmente, através de comparação

com curvas teóricas, a partir dos quais foram definidos valores aproximados de

espessuras e resistiv¡dades das camadas elétricas. Estes valores foram util¡zados

como parâmetros inicia¡s no programa RESIST, desenvolv¡do especialmente para

este tipo de interpretaçäo, onde procura-se minimizar o desv¡o padrão como também

definir valores coerentes do ponto de vista global da regiåo. O método do programa é

direto, ou seja, um modelo de curua é sugerido, no nosso caso, a partir dos valores

interpretados manualmente. A partir deste modelo o programa compara sua curva

com a curva de campo e calcula o erro, em porcentagem, do desvio de cada ponto do

modelo em relaçåo ao respectivo ponto da curva de campo, entáo f¡ca a cargo do

geofísico avaliaÍ se o modelo sugerido concorda com a situaçåo real da área de

estudo. Portanto, acreditou-se ser o mais conven¡ente por ser uma interpretaçäo

automática controlada, pois durante a ¡nterpretaçäo o conhecimento geológico e

hidrogeológico adquirido da área estudada pode ser inferido pelo interpretador,

questão fundamental para que a interpretaçäo náo se tome apenas uma queståo

matemática.

Os dados de CEM serão interpretados qual¡tat¡vamente, através de gráficos

de condutiv¡dade elétrica x posiçåo da"medida para cada caminhamento, onde se

definem os valores de background e, consequentemente, valores anômalos em

relaçäo aos naturais. Os gráficos eståo apresentados tanto em cores como símbolos

diferentes para cada profund¡dade ¡nvestigada. Estes dados também estão

representados por mapas de isocondutividades e modelos trid¡mensiona¡s para as



20

respect¡vas profundidades investigadas, produzidos através do programa SURFER'

os quais propiciam outra maneira de se visualizar a situaçåo da área.

Para a confecçåo do mapa de contorno de superfície através do SURFER'

utiliza-se o processo de "GRlD" o qual cria um "grid" de pontos espaçados

regularmente a partir de dados com pontos espaçados irregularmente' O "GRID"

pode ser executado por vários métodos de interpolãçåo Dos vários métodos

matemáticos disponiveis neste programa para o cálculo das isolinhas, foi escolhido

criter¡osamente o da Mínima curvatura, devido a distribuiçäo espacial dos dados

levantados serem dispersos e irregualres. "Este processo interpolador é amplamente

utilizado em ciências da terra. A superfície gerada por interpolaçåo através deste

método é análoga a uma camada fina l¡nearmente-elástica passando através de cada

dado com uma mínima quantidade de curvatura. A Mínima Curvatura gera uma

superfície o mais suavizada possível ao mesmo tempo que tenta manter f¡delidade ao

dado o ma¡s próximo possível. No entanto nåo é um interpolador exato, o que

significa que seus valores nem sempre säo exatamente fiéis aos dados." (traduzido

do "Help" do software SURFER)

Como pode ser observado nestes mapas e modelos, foi possível utilizar cores

para valores máximos e mínimos, o que contribui para o aspecto visual das

anomalias, quando existentes. Os mapas estão representados esquematicamente em

termos de escala e localizaçáo, sendo que utilizou-se o desenho digitalizado em

ACADRI2 dos perfis de cam¡nhamentos como referencial para as análises e

coordenadas de referência.

Os arranjos utilizados seråo indicados pela seguinte nomenclatura, por

exemplo:

EM-34/10m-H

onde: EM-34 - é referente ao instrumento utilizado

l0m - significa que o cabo de referência utilizado foi de 10 metros (distância

entre bob¡nas)

H - o e¡xo da bobina é horizontal (V - quando o eixo da bobina estiver

vertical)

No sentido de contr¡buir com a interpretaçåo, todos os pontos investigados

são apresentados em mapas de localizaçåo das áreas estudadas com curvas de

nível (Anexo l), como também mapas de situaçåo das áreas e mapas geológicos.



3. TDENTTFTCAçÃO DAS ÁREAS

O estudo na área de produçäo de matéria prima para fabricaçåo de artefatos

de borracha fica em José Bonifácio-SP. A área com problemas de contaminaçäo por

efluente resultante da moagem e industr¡alizaçåo de produtos c¡trícos está s¡tuada em

Mirassol-SP. A área onde local¡za-se o lixäo fica em Diadema-SP. A Figura 4 indica a

localizaçáo das áreas no mapa do Estado de Såo Paulo (DAEE 1972). Os casos

estudados såo denominados nos itens a seguir pelo nome do local do estudo.
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4. JOSÉ BONIFÁCIO

Os trabalhos geofísicos descritos foram realizados na área da Borracha

Paulista lndústria e Comércio Ltda, em setembro de 1992. A Figura 5 representa a

área de estudo, destacada em azul, situada na carta do IBGE (1972).

4.1 Geologia

De acordo com o mapa geológico do IPT (1981), na regiäo afloram

sedimentos do Grupo Bauru, (Cretác€o Super¡or), representado na área pela

Formação Adamantina, representada no mapa da Figura 6, "a unidade de maior

dishibuiçåo em superfície no Estado de Såo Paulo" (Soares 1980).

O Grupo Bauru é caracterizado por arenitos, aren¡tos argilosos e silt¡to, com

ou sem cimentaçáo carbonática. A espessura destes sed¡mentos possui uma grande

variaçåo em função da geologia e da morfologia, sendo mímima nos vales dos rios de

maior expressão onde afloram os basaltos da Formaçåo Serra Geral, até o máximo

de 250 metros nos espigöes e depressóes estruturais do basalto (CETESB, 1977).

Estratigraficamente a Formaçáo Adamantina recobre as Formaçöes Caiuá e
Santo Anastácio e é recoberta pela Formação Marília. Apresenta estratificaçáo plano-

paralela e cruzada de pequeno a méd¡o porte. De origem predominantemente flúvio-

lacustre é const¡tuída de bancos de arenitos, que variam entre 2 e 20 metros, de
granulação f¡na com coloraçáo rósea e castanha, alternados com lamitos, siltitos e
arenitos lamíticos (Soares 1980). Em estudos posteriores (Barcelos et al. 1984;

Fúlfaro & Bjomberg 1993), a Formaçäo ltaqueri fo¡ anexada ao Grupo Bauru, como
pode ser observado na Figura 5.

Os sedimentos da Formaçåo Santo Anastácio afloram apenas nos locais de
cotas mais baixas como nos vales dos rios afluentes do rio Paraná, na regiäo oeste
do Estado. Sáo const¡tuídos predominantemente por arenitos avermelhados de
granulaçâo fina a média, com espessura máxima em torno de 100 metros. Seu

amb¡ente de deposição nåo está devidamente esclarecido.

Na regiåo estudada afloram sedimentos da Formaçäo Adamantina que

somados aos da Formaçåo Santo Anastácio, sotoposta, perfazem cerca de 120

metros de espessura.
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O topo clo basalto da Formaçåo Serra Geral, que constitui o embasamento

para estes sedimentos, encontra-se nas áreas de interesse, em torno da cota 380 a

420 metros.

Localmente, obseryou-se, em superfície, a predominância de sedimentos

arenosos com granulação média a média-fina, cor variando de marrom avermelhado

a castanho escuro, formato dos gråos predominantemente subangular e com

predomínio do mineral quartzo entre os grãos de areia. Análises granulométricas não

especificadas, encomendadas pela empresa interessada, indicam o predomínio de

areia (69 a 77o/o) na área, sendo que a ocorrência de silte (6 a 8olo) e argila (15 a
25%) é secundária.

4.2 Hidrogeotrogia

Segundo relatório do DAEE (1976), os aquíferos explorados na regiåo
pertencem às formaçöes geológicas do Grupo Bauru e formações Serra Geral e
Botucatu-Pirambóia.
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Na ægiåo de Såo José do Rio Preto o Aquífero Botucatu é conf¡nado pelos

denames de basalto que o capeiam (Sena Geral). A base do aquífero é formada por

camadas impermeáveis do Grupo Estrada Nova e camadas argilosas e siltosas. Em

José Bonifácio o topo do Botucatu está situado aproximadamente 380 metros abaixo

do nível do mar e o topo do basalto 375 metros acima, sem registro de afloramentos

no local.

O Sistema Aquífero Bauru é o mais explorado na regiåo sendo fomado por

uma sequência de camadas de areia fina, are¡a arg¡losa, camadas arg¡losas, siJtosas,

bancos de arenito calcífero e calcário compacto, e às vezes horizontes de

conglomerados. A estratif¡caçåo desse aquífero é defin¡da por 3 litofácies que

deteminam a maior ou menor pemeab¡l¡dade do mesmo. No geral este aquífero é

considerado permeável devido às intercalações de câmadas permêáve¡s e semi-
permeáveis.

Segundo Campos (1987), que real¡zou um estudo hidrogeoquímico do Grupo

Bauru, as águas subtenåneas, em âmbito reg¡onal, têm baixa salinidade e

apresentam dois tipos químicos dom¡nantes: águas bicarbonatadas cálcicas e águas

bicarbonatadas cálcico-magnesianas.

De um modo geral, as águas no Estado de São Paulo såo ligeiramente ácidas

(CETESB, 1977). No aquífero Bauru apresenta-se pH entre 5,0 a 5,5 de acordo com

o trabalho da CETESB (1977).

Em um trâbalho ma¡s recente, produto de convênio entre IG-CETESB-DAEE-

EMBRAPA, o aquífero na área é denominado por Aquifero Adamant¡na. Tem

extensåo regional, de característ¡ca granular, livre a semi-confinado.

Um levantamento hidrogeológico preliminar mostrou que o fluxo subtenåneo

das águas se dá no sentido dos locais topograficamente mais altos para os mâis

baixos a uma velocidade méd¡a de 3,382x10-5 cm/s, ou, 3,3 cm/d¡a.

4.3 CaracterÍsticas do efluente

O efluente é constituído de uma suspensäo em água de partículas de látex em

estado coloidal e/ou emulsão, sendo que a bonacha contribui com 30 a 40oó na

constitu¡ção do látex e o restante é formado por proteínas, carbo¡dratos, gorduras,

ácidos orgånicos e constituintes m¡nerais.
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Para a conservação do látex no processo de produçäo são util¡zados hidróxido

de amônio e ácido acético como coagulante. O volume de efluente gerado situa-se

ao redor de 350m3/dia, podendo ser reduzido a 20om3/dia com a reut¡lizaçåo desta

água no processo. Utiliza-se soda cáustica para correçåo de pH, na fase de flotaçåo.

As características físico-químicas analisadas nos efluentes estäo na Tabela 1.

As unidades estão em mg/|, com exceção de condutividade elétrica (PS/cm) e pH

(adimensional). Optou-se por desprezar os valores adquiridos nas análises de

resíduos parciais (filtrável, volátil, fixo, etc), sendo considerado apenas o resíduo

total, que segundo Freeze & Cherry (1979) representa a concentraçáo de sólidos

totais dissolvidos (TDS), os quais constituem-se na sua maioria por inorgânicos e

muito pouca quantidade de matéria orgånica. Portanto, existe uma relaçåo direta

entre TDS e condutividade elétrica.

TABELA I - Cancterlsticas físico-qulmicas do efluente da indústria

Parâmetros Medidas Parâmetros Medidas

físico-ouímicos (ms/l) físico-químicos (me/l)

Ca 3,29 Noz nd

Cu O,72 NKT 800

Na 152 NOrg 510

K 540 DBO 518

Fe 1,82 DQO 1130

P 450 COT 305

Mg 77 RT 9,56x103

So¿ 13 cE (ps/cm) 3,23x103

NH¿ 2go pH 4,9

Nos o,2o

Na Tabela I observa-se que as maiores concentraçöes iônicas såo de K, P,

Na, Mg e do NH4. O critério adotado para definir a maior concentraçäo dentre os

elementos iôn¡cos foi relativo aos outros parâmetros analisados.

Foram adquiridos através da CETESB dados mais recentes de análises de

águas amostradas dos poços de monitoramento da lagoa de armazenamento de

resíduos e do efluente. Os resultados mais significantes são das medidas de CE



27

(pS/cm), o qual no poço a montante é de 8820 e nos dois poços a jusante såo de
15120 e 13272. O pH variou entre 5.3 e 4.9 nos três poços.

4.4 Levantamentos de dados geofísicos

Foram executadas 12 SEs com os eletrodos de corrente (AB) d¡stanc¡ados

entre s¡ de até 200 metros, suficientes para investigar profund¡dades em torno de 60
metros.

O CEM foi executado ao longo de l8 perfis, com pontos de medidas a cada
10 metros. As medidas de condutividade elétrica foram realizadas para profundidades

de investigaçáo de até 7,5 metros (EM-34/10m-H) e 15 metros (EM-34/1Om-V),

aproximadamente.

Os pontos de investigaçåo eståo repÍesentados no mapa da área, Anexo l.

4.5 lnterpretação

De acordo com a logística do levantamento de dados em campo, os dados de

SEs foram interpretados primeiramente e sáo apresentados nessa ordem, para em

segu¡da os dados dos caminhamentos eletromagnét¡cos serem analisados.

4.5.1 Sondagem elétrica

A Tabela 2 expressa o resultado da interpretação das sondagens elétricas,
onde os valores de resistividade elétrica þ) estáo em ohm.m e da espessura (E) em

metros. Pode ser observado que as curvas såo divididas em grupos de 3, 4 e 5
camadas elétricas. Segu¡ndo a padronização russa de morfologia das curvas a SE-8,
única de 3 camadas, é do tipo K. As sondagens de 4 camadas var¡am em termos de
t¡po, sendo as SEs-2, 4, 10 e'l1do tipo HK, as SEs-7 e g do tipo Ke, a SE-1 do tipo
KH e a SE-12 do tipo QQ. Quanto às SEs-3, 5 e 6 såo do tipo KHK. O Anexo ll
apresenta as curvas de resistividade elétrica com suas respectivas interpretaçöes
para cada SE.



TABELA 2 - Resumo da interp¡etaÇão das sondagens elétricas

13 camada 23 camada 39 camada € camada 53 camada

EpEpÊpE pp
sE- I 1,0 1350 3,0 1800 10.0 170 300

sE- 2 3,s 2000 10,0 650 3,0 1400 140

sE- 3 1,O 2000 1,5 4750 10,0 800 4,5 2000 110

sE- 4 3.0 3150 13,0 700 3.0 1500 100

sE- 5 1.0 1000 2.3 3000 6.0 650 6.0 1450 130

sE- 6 1,0 1700 1,3 4050 5.5 270 7.5 1100 140

SE.7 1,5 2400 6,0 3500 't4.0 1400 170

sE- 8 13.0 500 7.O 2050 50

sE- 9 1,0 1300 5,0 3400 19,0 1300 85

sE-10 3.0 4100 9.0 1350 4.0 1800 170

sE-11 3,6 4200 14,0 750 4.O 1900 200

sE-12 2,O 1900 4,0 1300 1 I ,0 400 100

Em todas as SEs onde foram def¡n¡das 3 e 5 camadas elétricas, as duas

primeiras correspondem a solo/sed¡mento seco, acima do nível d'água com

resistividades variando entre 500 a 2000 na primeira camada e, 2050 e 4750 na

segunda. As demais camadas correspondem a sedimentos saturados, com

resistividadês entre 50 e 800 na terceira camada. Nas SEs com 5 camadas a parte

saturada se subd¡vide talvez devido à variação na quantidade de argila, com

resistividades entre 1100 e 2000 na quarta camada e 110 e 140 na quinta.

As SEs-1,7 e 9, com 4 camadas, se enquadram na ¡nterpretaçåo dada às de

3 e 5 camadas. Portanto, as duas prime¡ras correspondem a solo/sedimento seco

com res¡stividades entre 1300 e 2400 na primeira e 1800 e 3500 na segunda. Já nas

SEs-2, 4, 10, 11 e 12 apenas a primeira camada deve ser considerada

solo/sedimento seco com res¡stiv¡dade entre 1900 e 4200, sendo que os sedimentos

saturados estariam representados pelas demais.

A partir do resultado da interpretação foi possível definir a camada elétrica

correspondente aos sedimentos saturados, e então foi elaborado a Tabela 3 com os

dados de interesse sobre o nível d'água em cada ponto investigado.
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TABELA 3 - Definição da profundidade de N.A. a pañir da interpretação das SEs

executadas na área

Sondage¡1 Cota Nível d'água Cota do N.A.

SE.1

SE-2

SE.3

SE-4

SE.5

sE-6

sE-7

sE-8

sE-9

SE-10

SE-11

SE-12

486

487

492

491

489

475

485

492

491

490

492

479

4,O

3,5

2,5

3,0

3,3

2,3

7,5

20,0

6,0

3,0

3,6

482,O

483,5

489,5

488,0

485,7

472,7

477,5

472,O

485,0

487,O

488,4

2,O 477,0

Com exceção da SÊ-B (N.4. = 20 metros) o nível d'água ficou definido entre

2,O e 7 ,5 metros. O valor de N.A. para a SE-8, com certeza d¡screpante, pode ser

explicado como sendo consequência do rebaixamento do lençol devido ao

bombeamento de 5 poços profundos concentrados próximos ao local.

4.5.2. Caminhamento eletromagnético

A interpretaçáo e discussão dos caminhamentos eletromagnéticos såo

apresentadas a seguir de maneira separada no que diz respeito a forma de

apresentaçäo visual dos dados. Os perfis discutidos eståo no Anexo lll e o mapas de

¡socondutiv¡dade com seus respect¡vos modelos trid¡mens¡onais, no Anexo lV. Os

mapas de isocondutividade estäo em coordenadas de referência apenas.

4.5.2.1. PerJís

O caminhamento eletromagnético indutivo permite uma avaliaçåo mais segura

no que diz respeito ao aspecto qualitativo da interpretação, isto é, a partir do

contraste dos valores de condutividade elétrica med¡dos, e da forma geométrica das
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anomalias, é perfeitamente possível a local¡zaçåo das fontes poluentes e mapear a

distr¡buiçáo espac¡al de seus efeitos, a partir da superfície.

Os dados do caminhamento estäo apresentados ¡ndividualmente no Anexo lll,

na forma de perf¡s de condutiv¡dade aparente para as duas posições de bobinas. A

análise individual dos mesmos permite que se chegue a importantes interpretaçðes

de conjunto.

Existem quatro grupos de perf¡s: aqueles onde os valores de condutividade

elétrica para os dois arranjos de bobinas estäo situados numa faixa de até 10

mmho/m, os que variam entre l0 e 30 mmho/m, os que estão numa situaçåo

intermediária entre estas duas e aquelas que mesclam duas destas situaçóes.

No primeiro grupo, o maior, estäo os p€rfis P-1, P-lV, P-Vl, P-Vll, P-Vlll, P-lX,

P-Xlll, P-XIV, P-XV, P-XVI e P-XVll; no segundo grupo eståo P-ll e P-lll; no terceiro

P-X, P-Xl e P-Xll e no quarto P-V e P-XVlll.

De modo geral os valores de condutividade abaixo de 10 mmho/m e os acima

deste valor, porém med¡dos quando os perfis cruzam as drenagens, expressam as

condiçöes normais da área de estudo. Dentro destas características eståo a ma¡or¡a

dos perfis do prirne¡ro grupo e todos do quarto grupo.

O P-ll apresentou valores de condutividade elétrica elevados porque os

pontos de medida eståo próximos e foram distribuídos paralelamente a um brejo. O

P-lll, principalmente em sua parte central, está na mesma situaçäo.

Os perfis P-X, P-Xl e P-Xll apresentam valores elevados para o primeiro

grupo. O.interessante é que eles não cruzam a drenagens. O que eles têm em

comum é a proximidade com as lagoas, o que perm¡te deduz¡r que há influência do

efluente na qualidade da água subterrånea nos locais investigados. Em funçåo do

pequeno contraste de condutividade, pode-se concluir que a contaminação é

pequena ou a¡nrla que a carga de substâncias iônicas seja pouca. É interessante

notar, ainda, que a condut¡vidade dos perfis P-lX, P-Xlll e P-XIV, também próximos às

lagoas, está dentro dos limites do intervalo defin¡do para o primeiro grupo, porém

num patamar mais elevado que os restantes do mesmo grupo. Esta condição parece

expressar uma situaçáo de contaminaçáo, porém em menor escala.

Para o entendimento desta interpretaçäo é preciso ter claro que, para cada

arranjo de bobina, a profundidade de investigação ao longo dos perfis é,
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teoricamente, constante. Assim, para um mesmo arranjo é lógico esperar que em

condições normais as med¡das feitas em pontos de cotas ma¡s baixas, como os

fundos de vales que correspondem às drenagens, onde o nível d'água está mais

raso, devam acusar valores de condutividade mais altos do que nos pontos de cotas

mais elevadas do perfil, pois dentro do pacote investigado existiråo mais camadas

saturadas. O mesmo raciocínio é válido para arranjos que invest¡gam profundidades

maiores. Por isto, para um mesmo perfil e ananjo de bobinas os valores de

condutividade såo maiores junto às drenagens. Do mesmo modo, para um mesmo

ponto, a condutiv¡dade deve ser maior quando medida com o arranjo EM-34/1om-V,

que investiga até 15 metros, do que com o EM-34/10m-H, cujo o alcance é de 7,5

metros, aproximadamente.

4. 5. 2. 2. Mapas de ísocondutivìdade

Mapas de isocondutividade, produzidos automaticamente através de

softwares como o SURFER, podem correr o r¡sco de representarem situaçöes bem

distantes da realidade, como ficou demonstrado no caso estudado da regiåo de José

Bonifácio. Observa-se nos mapas do Anexo lV, visualmente, que existem quatro

áreas com tendênc¡as de valores anômalos em relaçáo ao valor de background (5 a

10mmho/m):

área 1: anomal¡a a partir do P-XVlll, entre as "coordenadas" 30 e 50 na parte leste

do mapa e entre 85 e 110 a sul do mapa.

área 2: anomalia entre 10 e 30 a sul do mapa e entre 30 e 50 a oeste do mapa.

área 3: anomalia entre 10 e 30 a sul e 85-110 a leste do mapa.

área 4: anomalia na parte central do mapa em torno dos perfis P-X, P-Xl, P-Xll, P-

Xlll e P-XIV, próximos às lagoas.

Com certeza as áreas 1, 2 e 3 nåo representam áreas contaminadas em

subsuperfície, po¡s nestes locais nem sequer existem perfis de medidas. lsto

demonstra a limitaçäo do método matemático que deveria executar interpolaçöes em

torno dos pontos com medidas, principalmente. Desprezando essas áreas, podem ser

observados aumento de valores em torno das lagoas, equivalente à área 4, e nos

perfis próximos às drenagens.

Ao analisarmos os mapas de isocondutividade para as duas profundidades

investigadas, Anexo lV, fica clara a tendência de integraçáo dos valores à medida

que se atinge profundidades maiores.
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O mesmo é válido para os modelos tridimensionais que acompanham estes

mapas e representam os mesmos.
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5. MIRASSOL

A área de estudo pertence à Bascitrus Agro-lndústria S.4., situada no km45

da Rodovia Fel¡c¡ano Salles Cunha. O levantamento foi realizado em duas etapas,

sendo que a Etapa lfoi em agosto de 1992 e a Etapa ll em novembro de 1993. A

figura 7 destaca em azul a área de estudo na carta do IBGE (1972). Na primeira

etapa procurou-se levantar dados para contr¡buir com projeto de recuperaçäo e na

segunda para auxiliar no monitoramento de área dest¡nada à fertirrigaçäo.

5.1 Geologia

A região de Mirassol está situada no mesmo contexto geológico regional de

José Bonifácio, onde a Formação Adamantina é a unidade aflorante, do Grupo

Bauru. No caso do topo do Botucatu está s¡tuado 500 metros abaixo do nível do mar

e o topo do basalto tem 400 metros acima, o que pode ser observado nos mapas de

profundidade de topo do DAEE (1976). Esse quadro define uma espessura para o
pacote sedimentar sobrejacente superior a 130 metros, na regiåo.

5.2 Hidrogeologia

Regionalmente as características hidrogeológicas såo definidas pelas

particularidades do Sistema Aquífero Bauru como no caso da regiåo de José

Bonifácio.

Na área de estudo existem dois poços tubulares profundos (P-1 e P-2), um

poço de monitoramento abandonado (P) e quatro poços de mon¡toramehto

construídos recentemente (PM-1, 2, 3 e 4), cujos dados permitem avaliar de forma

mais detalhada as característ¡cas hidrogeológicas locais e estão apresentados no

mapa do Anexo l.

O poço P-2, executado em setembro/91, possui o nível estático a 25m e o
dinâmico a 110m de profundidade, com uma vazäo na época da instalaçåo de 38m3.

Não há registro de teste de vazåo máxima.
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A profundidade investigada fo¡ de 171m, sendo que até 135m a

caracterizaçåo geológica é de predominåncia arenosa, com variaçöes em alguns

níveis para arenito fino siltoso, siltito arenoso, arenito fino siltoso com lentes de

argilito e arenito fino e méd¡o siltoso, com lentes de arg¡lito. As cores var¡am entre

cinza, amarelado e bege e o pacote fo¡ caracterìzado como pertencente à Formaçåo

Adamantina. De 135m a 170m ocorreu em toda sua extensåo arenito fino e médio de

cor marrom arroxeado e foi caracterizado como Formaçåo Santo Anastácio. A partir

de 170m foi observado o basalto da Formaçåo Serra Geral.

As informações do poço P-1 , perfurado em junhoig1, em comparação com o

citado ac¡ma são incompletas. A descrição é de areia silto arg¡losa marrom amarelada

até lom de profund¡dâde, passando para areia cinza amarelada até 30m de

profundidade.

Na mesma época foi construído um poço de monitoramento P com o objetivo

de monitorar a qualidade das águas subterråneas no local. Com 30m de

profund¡dade, foi descrito como areia f¡na siltosa, cinza e amarelada em todo seu

perfil. Consta dos dados técn¡cos que o nível estático na época foi de 8m. No dia

23107192 o nível d'água era 3,5m de profundidade. Esse poço é um exemplo do mal

d¡mensionamento de muitos poços de monitoramento, v¡sto a d¡screpânc¡a entre a
profundidade necessária para a construçåo do poço de mon¡toramento (15,0m) e a
executada, seis vezes mais profundo. Geralmente, esses poços são projetados e

locados sem um estudo prév¡o das condições geológicas e hidrogeológicas em sub-

superfície.

Na Etapa I foi elaborado um mapa potenciométr¡co com base na medidas de

nível d'água e, pr¡ncipalmente nas pronfundidadss defin¡das pelas sondagens

elétricas. A direçåo do fluxo das águas subtenâneas defin¡da perpendicularmente às

isolinhas de potencial se dá dos pontos topograficamente mais altos para os mais

ba¡xos, co¡ncidentes com as drenagens e brejos existentes na área. As curvas

potenciométricas se mostrâram aproximadamente paralelas às curvas de nível, com

exceçáo da área próxima aos poços tubulares P-1 e P-2, onde elas se ¡nteceptam.

Atualmente existem 4 poços de monitoramento, a jusante da área da Etapa ll

(atual área de fertirrigação), que foram instalados em 1994. A profundidade do nível

d'água varia entre 1,20 e 8,48 metros. A localizaçäo desses poços também está

apresentada no mapa do Anexo l.



36

5.3 Características do efluente

Foram obtidas informações de boletins de análises tanto da água do poço de

mon¡toramento P (mais ant¡go) como do efluente, denominado por "água amarela". A

Tabela 4 mostra os resultados das análises. Também foram ut¡lizados dados de

outras indústrias da regiåo, CUTRALE de Olímpia-SP e FRUTESP de Bebedouro-SP,

que produzem o mesmo tipo de efluente. Na CUTRALE, além do efluente, utilizou-se

dados de análise de água de uma mina situada próxima à área de infiltraçåo e de um

"curva de nivel", sulco escavado para disposiçäo do efluente. A Tabela 5 apresenta

dados de análises feitas em águas coletadas em junho de 1995 dos 4 poços de

monitoramento a jusante da área de fertirrigaçäo.

Deve-se observar que o constituinte iônico de ma¡or concentração nas

análises de efluentes da Tabela 4 é o Na, o que é explicado pela utilizaçäo de soda

cáustica na água de lavagem das instalaçóes industriais para evitar a corrosåo.

Atualmente a proporçåo de soda cáustica na água de lavagem é de 1,5%,

proporcionando ass¡m uma otimizaçáo do seu uso. Na época do levantamento

geofísico a proporçäo era de 5%. As análises são datadas de 1991. O cr¡tér¡o

adotado para definir a maior concentração iônica foi relativo aos dados analisados da

Bascitrus, no entanto, para reforçar essa escolha, pode-se observar que o dado de

análise de concentraçåo de Na proveniente de efluente da Cutrale é praticamente o

mesmo.

Todos os valores das Tabelas 4 e 5 estão em mg/|, com exceção de pH.
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TABELA 4 - Características físico-quimicas do efluente e água amostrada de poço da

¡ndústria, e de outras indústrias com o mesmo tipo de efluente

PARÂMETRoS Ácu¡ oe Ácu¡ MINA EFLUENTE CURVA DE EFLUENT

POçO AMARELA (CUTRALE} BRUTO NIVEL BRUTO

QUíMrcos (BAsctTRUs) (BAsctTRUs)

(mE/l) f mq/l)

Fisrco-

(CUTRALE} (CUTRALE) (FRUTESP

(mq/ll lmo/ll f md/lì

pH

Na

ct
Po¿

K

Ca
s¡o2

N

P

Sulfetos

DBO

DQO

óleos e
graxas

Sol. totais

Sol. tot. fixos

Sol. tot.vol.
CaCO3

Dureza total

Resíduo total

6,16.

4,94

0,03

3,O4

7

0,56

I
5,7

12,5

124

460

190

270

4,08

172,6

0,61

47,2

21,3

5,82

45,0

45,76

19128

33678

275

1130

895

235

92,6

1015

7,5

168

19,2

1,0

11,4

6.1

0,750

146

4540

6400

264

1960

8,3 5,4

7A

14,2

1,0 3
'ft

àa

4,O

10,6

5,3

3000

6000

60

2,O

590

140

290

110

90 2500
* o velor é resultado da média de quatro valores entre 1991 e 1992.

TABELA 5 - Cancteríst¡cas fís¡co-químicas da água amostrada dos poços de

mon¡toramento.

CE

(ps/cm)

pH Eh

(mv)

Na K P N.A.

Irg/l) (ms/l) (ms/l) (m)

PM-t 59,4

PM-2 99,9

PM-3 57,6

PM-.0 136,8

0,4 8,7

0,8 3,6

8,48

0,56 2.20

4,44

5,97

6,28

5,06

144

57

40

108

o,7 0,9 0,42 1,20

0,9 3,3 I,01 4,98
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5.4 Levantamentos de dados geofísicos

O levantamento de dados na área foi executado em 2 etapas. A primeira, dê
agosto de 1992, envolveu a execução de I sondagens elétricas e 9680 metros de

cam¡nhamento eletromagnét¡co. Teve como objetivo mapear a pluma de poluição na

água subterrånea, e por isso foi executada em torno da área de retenção. As SEs

tiveram os eletrodos de correntê distanciados de até 1OO metros, o suficiente para

investigar até a profund¡dade de 40 metros. O CEM foi distribuído ao longo de 16

perfis com ponto de medidas a cada 20 metros, sendo utilizados os arranjos EM-

34/2O-H, que investiga o pacote de 0 a 15 metros e o EM-34/20-V que investiga de 0
a 30 metros de profundidade.

A segunda etapa, executada em novembro de 1993, teve como objetivo
principal o estudo de uma área destinada a fertirrigação com o efluente da indústria.

Neste caso procurou--se definir valores de resistividade e condutividade aparentes

naturais da área, para futuramente servirem de referência para monitoramento da
qualidade da água subterrânea e também determinar o sent¡do do fluxo subterrâneo

para or¡entar a instalação de poços de monitoramento. Foram feitas I SEs e 3000

metros de CEM. Nas SEs os eletrodos de corente foram distanc¡ados de até 200
metros, o suficiente para investigar profundidades de até 60 metros. O CEM foi feito

através de 4 perfis com pontos de medidas a cada 20 metros. Devido a área

localizar-se em cota topográfica mais baixa em relaçäo a ârea da etapa antecedente

e, portanto, com nível d'água mais raso, em tomo de 5 metros, utilizou-se o cabo de

referência de 10 metros, ou seja, investigou-se até 7,5 metros e I 5 metros de
profundidade, com exceção do perfil P-XVll que por localizar-se na cota mais alta da

área também utilizou o cabo de referência de 20 metros.

O mapa com a localizaçäo dos pontos investigados encontra-se no Anexo l.

5.5 lnterpretação

A exemplo da fase de levantamento de dados, o tratamento dos dados e

interpretaçáo das sondagens elétricas precedeu o do caminhamento eletromagnético.
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5.5,1 Sondagem elétrica

O resultado das ¡ntepretaçöes executadas com o programa RESIST para

sondagem elétrica está representâdo na Tãbela 6. As sondagens elétricas referentes

à segunda etapa eståo assinaladas com asterisco, lembrando que os valores de

resistividade €létrica (p) estäo em ohm.m e de espessura (E) em metros. As curvas

de resistividade aparente correspondentes às sondagens elétricas eståo

apresentadas nos gráficos do Anexo ll.

TABELA 6 - Resumo da interpretação das sondagens elétricas

13 camada 23 camada 33 camada 43 camada

EpEpÊpÊ.p
sE- 1 1 .0 220 7 .0 1300 1 1.0 70 50

sE- 2 1,0 340 6,0 2300 17,0 400

sE- 3 1,0 700 6,2 2200 18,0 600 - 55

sE- 4

18

1.0 310 5.5 970 10.0 80 32

sÊ- 5 1.0 520 6.0 2400 16.5 200 35

sE- 6 1.5 130 3.5 380 10.0 35 25

sE- 7 2.6 410 8.7 35 180

sE- I 1.5 120 3.5 480 35

sE- 9 1,5 490 4,0 2600 16,0 200 40

sE-10f 1 .0 130 5.5 1900 45

sE-l 1t 1.0 100 4.0 2500 26

sE- t2* 1.0 105 3.4 2500 25

sE- I 3* 2.O 165 2.5 1600 10.0 100 30

sE- 14* 1 .0 135 3.6 2700 25

sE- l5* 4.2 '140 11 0 18 32

sE- 16* 1.2 130 4,3 2000 26

sE- 17t 1,0 170 3,9 1950

As SEs correspondem a curvas de 3 e 4 camadas elétr¡cas onde, com

exceçáo da SE-7 e SE-15, as duas primeiras conespondem sempre ao solo seco,

acima do nivel d'água. Nos casos das exceções, apenas a pr¡meira camada define a
porção não saturada. As camadas saturadas, em cada sondagem, apresentam

valores de resistividade bem mais ba¡xos que os níveis secos e entre elas estes

valores serão mais baixos quanto ma¡or for o teor em argilas.

24
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Analisando a morfologia das curvas das 17 sondagens executadas, observa-

se que as curvas com 3 camadas såo do tipo K (SE-1, SE-2, SE-3, SE-s,, SE-7, SE-8

e SE-16), com exceçåo clas SE€ e SE-'15 que representam curvas do tipo H. As

curvas com 4 camadas pertencem ao grupo do tipo KQ (SE4, SE-g, SE-10, SE-11,

SE-12, SE-13, SE-14 e SE-'|7).

A variaçåo da profundidade do nível d'água, nos pontos ¡nvest¡gados ficou

entre 2,6 e 8,2 metros, aprox¡madamente. Considerando as cotas topográficas dos

locais das sondagens, foi elaborada a Tabela 7.

TABEI-A 7 - Definição da profundidade de N.A. a paftï da ¡nte¡prctação das SEs

executadas na áÌee

Sondaqem Cota Nlvel d'áoua Cota do N.A.

sE-1 571

sE-2 566

sE-3 567

SE-4 576

sE-s 566

SE€ 558

sE-7 542

sE-8 553

sE-g 561

sE-10t 571

sE-11* 564

sE-12* 553

sE-13t 547

sE-14+ 564

SE-15* 541

sE-16t 553

sE-17* 546

8,0

7,0

7,2

6,5

7,0

5,0

2,6

5,0

5,5

6,5

5,0

4,4

4,5

4,6

4,2

5,5

4.9

563,0

559,0

559,8

569,5

559,0

553,0

539,4

548,0

555,5

564,9

559,3

548,6

542,3

559,6

537,1

547,3

540,9

Estes dados permit¡ram a elaboração de mapa potenc¡ométrico com indicaçáo

de áreas para instalaçåo de poços de mon¡toramento.

5.5.2 Caminhamento eletromagnético

Como mencionado, o levantamento fo¡ executado em duas áreas com

situaçóes diferentes em relação à contaminação. Portanto, a discussão dêste item se

dará em duas partes, onde a primeira estará relacionada com a área da etapa I e a
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segunda com a área da etapa ll. Os perfis dos caminhamentos eståo representados

em gráficos no Anexo lll e os mapas de ¡socondut¡vidade e seus respectivos modelos

tridimensionais no Anexo lV.

5.5.2.1 PerJis

ETAPA I

Analisando os perfis, observa-se que os valores de background considerados

nesta área para os dois arranjos de bobinas são iguais ou menores de 1ommho/m.

Valores entre 10 e 30mmho/m seráo, geralmente, considerados anômalos, com

exceção de alguns perfis que apresentam esses valores devido à disposiçåo

superficial de reje¡tos e, portanto, näo representam anomal¡as em subsuperfície. Os

valores maiores para o arranjo que investiga profundidade maior se explica pelo fato

de estar sendo medido, neste caso, uma maior espessura de camadas saturadas.

Os perfis P-|, Pll e P-Xlll, que såo próximos, paralelos e por isso

correlacionáveis, refletem uma situaçåo interessante: nota-se uma tendência da

condutividade aumentar do início para o final do cam¡nhamento, passando de valores

menores que 1O mmho/m para até maiores que 30 mmho/m. A parte inicial do P-ll e

pr¡ncipalmente do P-Xlll estäo influenciadas por rejeitos sól¡dos, como bagasso,

d¡spostos na superfície do terreno e os valores de condutividade relat¡vamente altos

aí encontrados não têm relação com polu¡ção subtenânea. O comportamento dos

valores ao longo do P-l refletem melhor as condiçóes de sub-superfície no local.

Nota-se que para fora da área da indústria não há depós¡tos de rejeito.

O P-Xll, também paralelo aos perfis analisados anteriormente, porém situado

a uma diståncia de aproximadamente 250 metros da área da indústria, apresenta um

comportamento diferente e uniforme. Os valores de condutividade elétrica situam-se

abaixo de 10 mmho/m para os dois arranjos de bobinas e a julgar pela pos¡ção do

perfil estes podem ser assumidos como valores de "background" para a área

estudada. Os valores maiores para o arranio que investiga profundidade ma¡or se

explica pelo fato de estar sendo medido, neste caso, uma maior espessura de

camadas saturadas.

O perfil P-Vl, que prat¡camente corta o P-l e o P-Xll em suas extremidades

fina¡s tem um comportamento bastante coerente com o que até aqui foi analisado,

pois os valores medidos na sua parte inicial estão próximos dos valores obtidos em

P-l neste trecho, e os valores na parte final do P-Vl estão semelhantes aos do P-Xll.
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Os perfis P-lll e P-Vll, que sáo próximos e paralelos, são também muito

parecidos quanto aos valores de condutividade, pois começam entre 10 e 20

mmho/m, para as duas profundidades de investigação, sobem para até 30 mmho/m

em torno do ponto 200 metros, para cair para valores de "background" na segunda

metade do caminhamento. Este comportamento reflete com nitidez uma provável

situação de contaminação subterrânea pela infiltraçäo do efluente na área que

corresponde à parte inicial dos dois perlis e ausência do problema na metade final,

exatamente como sugere o resultado do P-|, que possui valores de "background" nos

seus primeiros 300 metros.

Já o perfil P-Vlll, que é paralelo a estes dois, mas que deles dista

aproximadamente 200 metros, apresenta um comportamento homogêneo ao longo

de todo o caminhamento. Os valores de condut¡vidade relat¡vamente elevados, entre

10 e 20 mmho/m para os dois arranjos de bobinas, se deve à prática da fertirrigaçåo

que se faz com o efluente no local, a nível experimental, e está relacionada apenas à

uma maior concentração do produto na superfície. lsto pode ser comprovado, durante

os trabalhos de campo, quando a bobina transmissora era colocada próxima a uma

poça de "água amarela".

Os perfis P-V e P-Xl, que såo paralelos e portanto correlac¡onáveis, mostram

uma tendência inusitada. Os valores de condutividade encontrados såo bastante

elevados, principalmente no primeiro caso, indicando uma possível contaminaçåo

subterrânea no sentido da rodov¡a, e mostrando que poss¡velmente também ocorra

um fluxo de águas nesse sent¡do. Os valores de condutividade da extremidade final

do perfil coinc¡dem com os da parte final dos perfis P-|, P-ll e P-Xlll.

Os perfis P-lX e P-X foram executados na área de retençåo, entre os sulcos

para infiltraçáo do efluente. Por corresponder a ârea reconhecidamente contaminada,

os valores de condutividade encontrados entre 20 e 30 mmho/m, aproximadamente,

definem o nível máximo de poluiçåo subterrânea. A condutividade medida no início

do perfil P-lX é igual aquela do início do P-lll, situado a pequena diståncia.

Os perfis P-lV, P-XIV e P-XV são paralelos, próximos e também

correlacionáveis. De fato eles apresentam um comportamento bastante semelhante,

iniciando com valores de condutividade entre 10 e 20 mmho/m, para os dois arranjos

de bobinas, e term¡nando em torno de 30 mmho/m, o que caracteriza situaçåo de

contaminaçåo acentuada dos materiais do sub-solo junto à extremidade final do
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caminhamento. O perfil P-XVI desenvolve-se próximo ao local onde os elevados

valores de condutividade caracterizam o estado de contaminaçåo subterrânea.

Por último, nota-se ainda uma grande coerência entre os valores de

condutividade med¡dos para d¡ferentes perfis, porém em locais próximos, como por

exemplo: partes iniciais do P-XIX e P-Vlll, início do P-Vll e proxim¡dades do ponto 200

do P-XIV, extremidades ¡niciais do P-lV, P-lll e P-lX, início do P-X como ponto 220 do

P-lV, etc.

Pode-se comprovar em campo que o efluente excerce influência nas medidas'

quando a bobina transmissora era colocada próxima a uma poç¿l de "água amarela".

Os valores de condutividade relat¡vamente elevados em alguns perfis, entre 10 e 20

mmho/m para os dois arran,os de bobinas, se deve à prática da fertirrigaçäo que se

faz com o efluente no local, a nível experimental, e está relacionada apenas à uma

maior concentraçåo do produto na superfíc¡e. Os perfis executados entre os sulcos

para infiltraçåo do efluente definiram valores de condutividade entre 20 e 3ommho/m,

podendo ser considerados o nível máx¡mo de poluição subterrânea na área.

ETAPA II

No perfil P-XVll o comportamento da condutiv¡dade aparente é bastante

semelhante em todas as profundidades investigadas. os valores relat¡vamente ma¡s

elevados para os arranjos que investigam profund¡dades ma¡ores se justificam pelo

fato deles corresponderem a uma seçåo onde é maior a influência do aquífero

saturado, mais condutor. Este comportamento pode ser observado tanto nos arranjos

para uma mesma d¡stânc¡a de bobinas quanto para mais de uma.

O perf¡l P-XVlll apresenta um comportamento e valores de condutiv¡dade

aparente bastante semelhantes ao P-XVll.

A exemplo dos casos anteriores, o P-XIX também apresenta um

comportamento homogêneo e linear ao longo de todo caminhamento, nåo revelando

a presença de nenhuma anomalia condutora. Nota-se apenas que os valores de

condutividade såo um pouco mais elevados por ele corresponder a local de cota mais

baixa.

O perfil P-)(X é o único que náo apresenta comportamento homogêneo. Na

sua extremidade inicial os valores de condutividade elétr¡ca são os mais baixos

medidos na área. Entre os pontos 3OO e 500, aprox¡madamente, eles são os mais
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altos. Neste local o nível d'água está mais raso e o perfil se estende por trecho de

cota mais baixa, aproximando-se da nascente. Na extremidade f¡nal o

comportamento dos valores tendem ao normal para a área.

Nesta área, como se esperava, os valores de condutividade elétrica medidos

foram baixos. Os valores relat¡vamente mais elevados para os arranjos que

investigam profundidades maiores se justificam pelo fato deles corresponderem a

uma seçäo onde é maior a influência do aquífero saturado, meis condutor. Este

comportamento pode ser observado tanto nos arranjos para uma mesma distância de

bobinas quanto para mais de uma. Nos perfis situados em cotas topográficas mais

baixas também apresentaram valores relat¡vamente mais altos, fato explicado pela

maior proximidade do topo da camada saturada, nestes casos.

5. 5. 2. 2 Mapas de isocondutivìdades

A análise dos dados, neste caso, através do mapa de isocondutvidade
poss¡b¡lita visualizarmos a situação da área em termos mais generalizados, pois os

contrastes ficam evidentes e podem ser relacionados a pluma de poluição.

Estes mapas foram produzidos com base nos dados adquiridos na Etapa l.

Os dados da Etapa ll náo foram incluídos, pois estes refletem uma situaçåo

diferenciada, já que os valores são relativamente maiores devido a cota topográfica

menor.

Os mapas que representam as duas profundidades investigadas nesta área
(Anexo lV) apresentam uma tendência de valores anômalos, principalmente a norte

da coordenada de referência 30, sendo que no mapa de profundidade maior ocorre

um aumento de valores em relaçåo ao de profundidade menor. A configuraçåo e

localizaçåo da anomalia são semelhantes nos dois mapas.

Os focos de anomalia concentram-se entre a área de retençäo do efluente e a
estrada. Ocone uma concentraçáo de isol¡nhas na coordenada de referência 35-40 a

leste e 35-40 a norte, representando valores maiores do que os medidos na área e

em local sem medidas, no mapa que representa as medidas com o EM-34/2Om-H.

lsto reforça a idéia de precaução quanto à interpretação desses mapas, já

comentada na discussão do caso de estudo anterior.
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Nos modelos trid¡mensionais os altos evidenciam mais claramente ãs

anomalias detectadas nos mapas.



6. DIADEMA

O depósito de lixo estudado, conhecido como "Lixåo do Alvarenga" está

situado na porção oeste da Bacia Hidrográfica B¡ll¡ngs, próximo à represa, e é
util¡zado pelas prefeituras de Diadema e Såo Bernado do Campo. Os estudos nele

realizados sáo de dezembro de 1993 e março-ma¡o de 1995.

6.l Geologia

A regiåo da grande São Paulo está encravada em uma zona constituída

predom¡nantemente pelo embasamento pré-Cambriano e secundariamente por

rochas sedimentares do Cenozóico, sendo estas representadas por sedimentos

aluvionares recentes e sedimentos terciários da Bacia de Såo Paulo (Figura 8).

De acordo com o mapa do IPT (1980) estão mapeados na área em torno do

lixåo os granitos da Fácies Cantareira (PSyc) e xistos do Complexo Pilar (PSpX). No

mapa da EMPLASA (1980), o local é caracter¡zado por micaxisto e/ou meta-arenito

de médio grau de metamorfismo. lnclui também xistos miloníticos em zonas de

movimentaçáo tectônica (peAmx) e, a¡nda pertencente ao pré-Cambriano, gran¡tos a

granodior¡tos normais ou em parte gnaíssicos, equigranulares e porfiróides (p€ASS).

Os sedimentos terciários, na área, säo da Formação São Paulo (TQs). Do

ponto de vista litológico ela é formada predominantemente por argilas, siltes e areias

argilosas finas, com raras ocorrências de are¡as grossas e cascalhos finos (lPT

1980). Os sedimentos do Quatenário (Qa) provenientes de aluviöes fluviais såo

constituídos por argilas, areias e cascalhos (EMPLASA 1980).

No local säo obseNados afloramentos de micaxistos bastante ¡ntemperizados

e pedoturbados.

6.2 Hidrogeologia

Na Regiáo da Grande Sáo Paulo o aquífero pode ser dividido em 2 tipos

(DAEE 1975), aquÍfero cristalino e aquífero clástico, sendo o último subdividido em

aluvial e de sedimentos terciários.
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Os aquíferos cr¡stalinos såo prat¡camente impermeáveis e, portanto, os de pior

qual¡dade em termos de vazão, a não ser que ocorram fissuras e falhas,

decomposição mecânica, ou alteraçáo parcial nas rochas, propiciando condições de

percolaçáo das águas subterrâneas.

Baseado em dados de poços o relatório do DAEE (1975) chega-sê à

conclusåo que, nesse caso, geralmente existe uma baixa transmissividade,

armazenamento de água limitado, na vizinhança do poço e falta de ligação

hidrológ¡ca aos corpos de água no aquífero a uma maior diståncia. É também

suger¡do que o aquífero menos promissor corresponde à rocha granítica e o melhor

às rochas xistosas.

No estudo preliminar da CETESB (1977), as águas subterråneas da regiåo

apresêntam valores de pH igual a 5,3, de característica ácida.

Nos poços cristal¡nos perfurados próximo dos reservatórios B¡ll¡ngs e

Guarapiranga, a vazão específica méd¡a é de 0,19m3/h/m (DAEE 1975).

Quanto aos aquíferos sed¡mentares, existe predominância de camadas

argilosas, Os níveis arenosos ocorrem em horizontes relat¡vamente curtos e na forma

de lentes.

6.3 Características do efluente

Foram realizadas algumas amostragens de água para anál¡ses em áreas
consideradas a jusante do lixão. As amostras denominadas por C¡ foram coletadas

ao longo de um cónego a jusante do lixåo e as P¡ foram coletadas de cac¡mbas

existentes nas casas, também a jusante do lixäo. Fo¡ amostrado cÈorume apenas

para anál¡se de col¡formes. Os pontos de coletas estäo ind¡cados no mapa do Anexo

t.
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TABEU 8 - Características fÍsico-quím¡cas e bacterclógicas do chorume e pontos de

amostraoem na área de estudo
*Na rK rca rMg .Fe rzn rcu .rCE pH r''CT '.rCF

cr 22,s gs,o s,s o,o s,go o,os o,o¿ tot g,zo tzrtoa tgrto
cz 3,g 1,7 i,6 r,¿ o,oo o,o+ o,og to2 g,gs gorto2 sorto
cs 1o,s 1o,o 4,8 3,0 2,4s o,o5 o,o4 ge g,zg sot1oa 13rlo
C4 14 6.6 19.4 3,8 2,50 0,01 <0,01 94 2,70

cs 2B,o e,s z,s 3,3 o,o¿ o,oo o,o¿ gt g,so - -' POG 3,8 0,8 2,0 0,2 O,O4 0,05 o,o3 - - 3Ox1O2 3Ox1O

P10 24,0 5,4 9,1 2,9 0,04 0,13 0,07 100 3,13 300 300

Pl8 6.5 1.9 9.1 2.1 0.03 0.08 0.03 l30x1o2 Soxlo

P21 2.a 4.5 1.7x103 5x1o

P22 5.1 0.9 0.5 0.8 0.05 0.0s 0.03 96 3.35

P23 167,5 45,0 4,8 5,0 0,08 0,07 0,03 108 3,54 40 40

P27 ,11,0 0,8 4,1 0,5 0,72 0,06 O,O3 IOB 2,85 >1,6x1d 9x1O

P29 10,2 1,5 5,8 2,5 o,O7 o,O5 o,O3 104 2,85 1,4xlo3 7x1o

P36 1 ,5 1,3 1 ,2 0,6 0,25 0,05 0,03 102 2,54 - -
P45 2,5 0,3 0,3 0,1 0,19 0,05 0,03 100 3,20

P47 13,0 16,5 25,8 5,0 3,54 0,05 0,03 98 3,91 80 80
Á,Chorume 80x10' 80x10

Obs: *os dados flsico-químicos estão em mg/l
*os valores de condutiv¡dade elétr¡ca (CE) estão em pS/cm e os de pH såo

adimensionais.
*os valores de col¡formes totais e fecais (CT e CF) foram obtidos a partir de contagem

dos mesmos para cada 100m1 de água

Analisando os valores de concentraçôes dos constituintes iônicos, ver¡fica-se,

no geral, quê os mais significativos såo de Na, K e Ca. No entanto, são baixos em

termos de contam¡naçáo e assim näo apresentam ¡ndícios da mesma. O maior valor,

167m9/l de Na, ocorre em uma cac¡mba distante da fonte poluente e, portanto, nåo

pode-se estabelecer uma relaçåo com contaminaçáo devido ao lixåo. Em

contrapartida, os valores de análises bioquímicas sáo relativamente altos na maior¡a

dos poços anal¡sados. A contaminaçáo sob este ponto de v¡sta é evidente, mas,

provavelmente está relacionada com a má d¡spos¡ção das fossas, problema típ¡co de

comun¡dades de ba¡xa renda que nåo possuem rede de esgoto e os poços não såo

protegidos, como a existente na área.
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Diante das dificuldades técnicas paÊ análises do chorume que

proporcionassem dados de caráter fís¡co-quím¡co, recorreu-se a um levantamento de

dados junto a CETESB, para obtençäo de valores característicos de chorume, que

podem ser relacionados com o percolado do l¡xäo estudado. Os dados foram

adquiridos do Relatório lnterno da CETESB, näo divulgado, "CARACTERIZAçÂO E

ESTUDO DE TRATABILIOADE DE LIQUIDOS PERCOLADOS DE ATERROS

SANITÁRIOS', desenvolvido pelo setor de pesquisa de resíduos domésticos e

hospitalares.

O estudo apresenta as pr¡nc¡pais características de chorume de aterros de

idade recente (1 ano) e idade antiga (+20 anos), sendo que o L¡xåo do Alvarenga se

encaixa no segundo caso, já que está at¡vo desde 1974. O mesmo estudo apresenta

um levantamento analítico realizado nos EUA com valores méd¡os e faixa de

concentraçóes de parâmetros analisados de 23 amostragens de vár¡os aterros

sanitários. Os aterros san¡tários de Santo André, dos Bandeirantes e de ltapecirica da

Serra foram os selecionados pela pesquisa para estudo analítico. Os parâmetros

analisados estáo organizados em uma tabela do próprio relatório. Em Freeze &
Cherry (1979) adquiriu-se a concentraçáo típ¡ca de Na med¡da em chorume.

As concentrações de Na são os dados de maior interesse deste trabalho pois

eles foram escolh¡dos como valores de referência para as 3 áreas estudadas.

Portanto foi elaborado o Quadro 1, contendo estes valores, onde estão

apresentados os dados de aterro ant¡go, ateno recente, de um levantamento analít¡co

de aterros dos Estados Un¡dos e dos 3 aterros selecionados pelo estudo do relatório

citado acima e o dado c¡tado em Freeze & Cherry (1979). As medidas de

condutividade elétrica disponíve¡s, estão relacionadas, pois podem ser

correlacionadas com TDS (Freeze & Cherry 1979, Ebraheem ef a/. 1990) e com as

med¡das de resistividade elétrica obtidas nas SEs (Kelly 1976).

As faixas de valores de Na e CE para os aterros foram definidos a partir da

tabela do Relatório, CÊTESB (1993), que apresenta para cada aterro várias colunas

de valores para o mesmo parâmetro. O relatório nåo de¡xa claro se essas colunas

referem-se a amostragens periódicas ou a pontos de amostragens diferentes em

cada aterro. A faixa de valores no Quadro I indica o valor mínimo e valor máximo

obtidos entre eles.

\STIIUTO DE GFOCIÊNCIÂS . T-I S F
BrL3L. lo ¡_ÉcA



QUADRO 1- Concentnção de Na, RT (mg/l) e medida de CE (Lt S/cm) no chorume
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6.4 Levantamentos de dados geofísicos

Os trabalhos de campo foram desenvolv¡dos procurando contemplar toda
possível área de influência do efluente, extrapolando a área do lixåo. Foram

executados 6 perfis de caminhamento eletromagnét¡co, totalizando em 23OO metros
com pontos de medida a cada 10 metros primeiramente, sendo que devido às

observações dos valores que mantinham uma certa homogenidade, foram fe¡tas

medidas a cada 20 metros e os dados foram interpolados. Foram ut¡l¡zados os cabos
de referência de 10,20 metros, escolhidos de acordo com a profundidadê de nível

d'água medida nas cacimbas ex¡stentes na área. Foram êxecutadas 6 SEs com
abertura de eletrodos de corente ABl2 alé 100 metros, nas SEs-1, 2 e g, o suficiente
para ¡nvest¡gar profundidades até 60 metros, e com isto atingir o topo da camada

saturada. Nos casos das SEs4, 5 e 6, executadas em cotas mais baixas, os

eletrodos tiveram AB/2 estendidos até 160 metros para cada lado, na tentativa de
detec{ar o topo rochoso.

Os pontos invest¡gados pelos métodos geofísicos encontram-se no mapa do
Anexo L

6.5 lnterpretação

Em primeiro lugar foram interpretadas as curvas de resistividade aparente

conespondente às sondagens elétricas e em seguida, os perfìs de condutividade

aparente referentes ao caminhamento eletromagnético.



6.5.1. Sondagem Elétrica

A Tabela I expressa o resultado da interpretaçäo das curvas de resist¡vidade

aparente, onde os valores de resistividade þ) eståo em ohm.m e da espessura (E)

em metros. Pode ser observado que as curvas säo divididas em grupos de 5 e 6
camadas elétricas, com morfologia semelhantes. As sondagens interpretadas com 5

camadas såo do tipo KHK (SE-1, SE-2, SE-3 e SE-S) e as com 6 camadas såo KHKH

(SE-4 e SE-6). O Anexo ll apresenta as curvas de resistividade aparente com suas

respectivas interpretaçöes.

TABELA 9 - Resumo da interpretação das sondagens elétricas

13 camada 2,3 camada 33 camada 43 camada 5ê camada 63 camada

EDEOEOEOEOEO
sE- 1 2,O 600 3,0 2000 1,0 500 13,0 4000 750

sE- 2 1,0 1000 3,0 4500 1,0 400 14,0 8000 600

sE- 3 1.0 850 2.O 2500 3.0 700 17.0 3100 400

sE- 4 2.O 50 5.0 1000 5.0 50 20.0 2000 10.0 400 800

sE- 5 1.5 90 2.8 400 2.O 35 15.0 2500 100

sE- 6 1.0 600 2.O 1150 4.0 850 5.0 2000 25.0 420 600

Nas SE-1 e SE-6 as duas primeiras camadas elétricas correspondem a

solo/sedimento seco, acima do nível d'água com res¡stiv¡dade variando na pr¡meira

camada de 600 e, 2000 e 1150, respectivamente, na segunda. As demais camadas

corresponder¡anl a sed¡mentos saturados com resistividades de 500 e 850 na terc€ira

camada e 750 e 420 na quinta. A quarta camada nestas sondagens apresenta valor

de resistividade elétrica maior, talvez devido a menor quantidade de argilas. Ainda

nesse grupo a 5É-6 possui uma sexta camada com uma aumento de resistividade

sutilmente maior em relaçäo a resistividade da quinta camada, a qual com certeza

nåo representa o embasamento.

As SE-2 e SE-3 apresentam uma interpretação de curvas muito semelhante

às SE-1 e SE-6, no entanto deve-se considerar primeiro que estas sondagens foram

executadas em cotas topográficas mais altas e segundo que de acordo com

informaçöes obtidas de medidas de nível d'água em cacimbas nas proximidades, a

profundidade do N.A. varia entre 15 e 20 metros, portanto atribuiu-se à profundidade

de topo da quinta camada elétrica como sendo representativa do topo do pacote

saturado. A terceira camada que possu¡ resistividade relativamente baixa,

provavelmente representa um pacote com conteúdo maior de argila.
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As SEs4 e S, com 6 e S camadas respect¡vamente, possuem nível d,água
praticamente aflorânte, condição observada em Grmpo através do cónego proximo a
sondagem. As variações de resistiv¡dade nas camadas devem estar reracionadas a
menor ou maior quantidade de argiras e muito provavermente os varores abaixo de
100ohm.m da prime¡ra camada podem estar reracionados à contaminaçåo dessas
águas.

A partir do resurtado da interpretação foi possíver defin¡r a camada erétrica
corespondente aos sodimentos saturados, e então foi elaborado um guadro (Tabela
'10) com os dados de interesse sobre o níver d'água em cada ponto investigado.

TABELA 10 - Def¡n¡çäo da profundidade de N.A. a paftir da ¡nteryrctação das sEs
executadas na árca

Sondagem N¡vêl d'ågua
(m)

sE-1 5,0

sE-2 19,0

SE-3 23,0

SE4 sub-aflorante

SE-s sub-aflorante

SE-6 3,0

os varores de níver d'água ficaram def¡nidos de sub-aflorante a 21,0 metros.

6.5.2. Caminhamento eletromagnético

6.5.2.1 Perfa

os dados dos perf¡s de condutividade aparente rerat¡vos ao caminhamento
eletromagnético, Anexo fl, admitem apenas uma interpretação quar¡tat¡va. Admitindo-
s€ que o lixo acumurado no rocar de estudo produza chorume, rico em erementos
inorgånicos (Freeze & cherry 19zg), e contamine as águas subtenåneas do local,
estas apresentariam uma condutividade maior que o normal (background) e,
anomalias positivas' ou condutoras, poderiam ser associadas à contaminaçåo das
águas subtenâneas (Cartwright & Sherman 1972 apud. Ebraheem ef a/. 1990).
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Analisando-se coniuntamente os perfis de caminhamento, obserua-se que os

perfis P-ll, P-lV, P-V e trechos 800-900 do P-l e 70-140 do P-Vl, apesar de estarem

próximos da fonte poluidora, aparentemente não apresentam anomalias, portanto

baseado nesta análise poderåo ser considerados como "background" valores entre I

e Smmho/m.

Nos trechos 250-600 do P-l e 0-200 do P-lll pode ser observado um aumento

dos valores de condutividade nas medidas de todos arranjos, provavelmente devido à

contaminaçåo nas águas subterrâneas. No P-lll, entre os pontos 200 e 400 ocorrem

valores anômalos para o arranjo que ¡nvest¡ga a profundidade mais superficial (EM-

34l10m-H) podendo ser reflexo de chorume retido no solo, já que dias antes do

levantamento devido à chuva foi possível obseryar chorume fluindo pela rua. No

trecho 0-250 do P-l os valores anômalos nas medidas feitas pelo ananjo que utilizou

o cabo de 20m se mantêm e deve-se chamar a atençåo para o fato de que apesar

desses valores serem anômalos em relaçåo aos estabelecidos como background,

eles såo menores dos valores anômalos obtidos pelos arranjos com o cabo de 10m,

ao contrário do esperado para profund¡dades maiores. lsto pode ser explicado pela

ocorrência de uma camada ma¡s resistiva eletricamente que contribui para que os

valores de condutividade adquiridos em profundidade maior fossem menores, o que

concorda com a ¡nterpretaçåo da SE-6, executada nesse trecho.

As medidas com o arranjo EM-34/10m-H, entre os pontos 0-100 e 700-800 do

P-1, refletem uma pequena anomal¡a expl¡cada pela passagem do caminhamento

sobre córrego. No trecho 0-70 do P-Vl pode-se observar anomalias devido a

¡nfluênc¡a superf¡c¡al (fios de alta tensão), observada em campo.

6. 5. 2. 2 Mapøs de isocondutivitlødes

Todos os mapas de isocondutividade desta área, Anexo lV, apresentam dois

focos anômalos que podem ser levados em consideração, no entanto fica claro que

as anomalias são restritas à profundidade que ¡nvestigou até 7,5 metros, com o EM-

34110m-H. Nesta profundidade são observados os maiores valores e nos mapas

seguintes não ocone a tendência de aumentar os valores, o que normalmente

acontece com a utilizaçåo desse instrumento d€vido a integração de todos os valores

de condutividade do pacote. Conclui-se que os pacotes inferiores à profund¡dade

analisada primeiramente possuem resistividades elétricas ma¡ores.

lnfel¡zmente nos mapas produzidos repete-se o problema das isolinhas

extrapolarem os dados dos pontos de medidas, originando focos de anomalias



55

"fictícias", principalmente no mapa do arranjo EM-34/20m-H. Em todos os mapas isto

acontece nas coordenadas 335100 e 335200 a sul de 7373900 e entre as

coordenadas 335000 e 335200 a norte de 7374350.



7. AVALTAçÃO COMPARATIVA DOS DADOS

Do ponto de v¡sta qual¡tativo observa-se que, de acordo com a interpretaçåo

dos dados geofísicos, ocorreram contrastes de valores de condutividade elétr¡ca

relacionados à contaminaçåo que podem ser considerados como anomalias

significativas em relaçåo ao valor de background nas três áreas. No entanto, deve-se

ter claro que nem sempre anomal¡as positivas definidas na interpretação refletem

situaçåo de contam¡nação, podendo estas estarem relacionadas com s¡tuaçöes

natura¡s como áreas com córregos, brejos, etc.

Em termos de anál¡ses físico-químicas, o elemento comum detectado nos três-l

tipos de efluente, com concentraçóes relat¡vamente maiores é o Na. O Na eleva a \
condutividade elétr¡ca ocas¡onando anomalias posit¡vas. Provavelmente é neste (
elemento que reside a maior relaçáo entre a detectabilidade do método em se 

I
tratando de contam¡nação das águas subterrâneas por efluentes industriais, 

I
enquanto que no l¡xáo ele é apenas um dos componentes que contribui para o )
aumento da condutividade elétrica.

Anal¡sando os dados do ponto de vista qualitativo, as anomal¡as foram

classificadas em intensidade baixa, méd¡a e alta. Essa classificaçåo fo¡ elaborada

com base na rnédia de padrões de valores de condutiv¡dade elétrica anômalos das

profundidades para cada área sendo expressadas pelo Quadro 2 e pelos gráficos

das Figuras 9a, 9b e 9c:

QUADRO 2 - qual¡tativa de intensidade de anomalias geoftsicas.

Concentração de I lntensidade I lntens¡dade I lntensidade Valor de

Background

MIRASSOL

DIADEMA

Na nos Efluentes I Baixa I wlé¿¡a I nlta

49 a 12OO

(CETESB 1993)
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1-5
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Figura 9 - Grâficos representativos das infensidades de anomalias de condutividade elétrica
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No caso de José Bonifácio a faixa de valores definidos como intensidade

baixa, para os perfis próximos a lagoa de infiltração (P-lX, P-Xlll e P-XlV) e

intensidade média para perfis em torno da lagoa (P-X, P-Xl e P-Xll) eståo

relacionados com a contaminaçäo. A fa¡xa de valores de condut¡vidade definida como

intensidade alta na área, foi ¡nterpretadada como decorrente da proximidade de

drenagens ou brejos e, assim, não corresponde a situaçäo de contam¡naçåo, a qual

está identif¡cada como dito acima, em anomalias positivas de intensidade baixa a

média.

Da mesma maneira, que o valor de concentraçäo de Na presente no efluente

da indústria de cítricos, é próximo ao do caso caso anterior, as faixas de valores de

intensidades definidas sáo próximas e o valor de background é o mesmo, o que é

coerente por se tratar regionalmente da mesma geologia. Nesta área os valores de

intensidade média eståo relac¡onados à contaminaçáo subtenânea. A faixa de

valores de intens¡dade baixa definem a contaminaçäo subterrânea em perf¡s mais

afastados do foco principal da pluma. A faixâ de ¡ntens¡dade máxima reflete

problemas de contaminação na superfície como também em subsuperfície.

Como era de se esperar a contaminaçåo devido ao lixão produz contrastes

maiores em relação aos casos anteriores, A faixa de concentraçåo de Na adotada

para o chorume fo¡ a mesma obt¡da no lixão de Santo André, devido à proximidade

das duas áreas. Neste caso a anomalia representativa de contaminação é de

intens¡dade máxima. Cabe chamar a atenção que a expectativa era do chorume

proporcionar contrastes ma¡ores e em boa parte dos perfis de caminhamentos

executados, já que estes situavam-se a jusante da área do lixäo. No entanto, as

anomalias ficaram restritas a um caminhamento perpendicular ao lixåo e trecho

central do caminhamento paralelo ao mesmo. Provavelmente, a geologia local é um

condicionante de um sistema hidrogeológico complexo. Os dados de análises

químicas em poços a jusante do lixão reforçam essa ¡déia, pois raramente

apresentam um valor de concentraçåo significativa de algum const¡tuinte relacionado

ao chorume. As anomalias detectadas na área estão relacionadas a contaminaçäo

em camadas superficiais pois quando a profundidade de investigaçáo aumenta, os

valores de condutividade elétrica geralmente diminuem.

A soma de const¡tuintes inorgânicos no efluente de José Bonifácio é maior do

que no efluente de Mirassol e apesar da geologia ser semelhante nas duas áreas,

observa-se efeito contrário nas anomalias, ou seja, náo ocorrem valores

representativos de anomalias relacionadas à contaminaçåo de intensidade alta no

primeiro caso como ocorreu no segundo. Neste trabalho náo cabe esclarecer a causa
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deste problema de caráter complexo, no entanto pode-se sugerir algumas hipóteses

como: a quant¡dade e o tempo que o efluente é jogado na lagoa, a existência de

"impermeabilização" no fundo e paredes da lagoa que atenuam a contaminaçåo ou

até a possibilidade dos const¡tuintes orgånicos influenciarem nas medidas de modo

oposto aos inorgânicos.

Em linhas gerais, podemos adotar como valores qualitativos de intensidade

baixa entre 5 e 10, os de intensidade méd¡a entre 10 e 30 e os de intensidade alta

entre 30 e 60mmho/m.



8. CONCLUSÕES

Os trabalhos descritos fazem parte de experimentos práticos, frutos de

trabalhos contratados por indústrias ou orgãos públicos com problemas agudos de
poluição e contaminaçäo de águas subtenâneas já instalados e em processo de

desenvolvimênto.

Na avaliaçåo da sensibilidade dos métodos geofisicos ut¡lizados, optou-se

pelo Na como elemento de referência nos processos de contaminaçåo por ser uma

constante nos efluentes e por suas caracteristicas físico-químicas que lhe atribuem

uma ótima condiçäo de indicador de contaminaçáo.

O levantamento geofísico feito na área da indústria de matéria-prima para

fabricaçäo de borracha, constitui parte de um projeto de fertinigação onde pretende-

se util¡zar o efluente, que, de acordo com análises químicas preliminares, é r¡co em

nitrogênio. Para tanto o poeto executou uma caracterizaçåo da área do ponto de

v¡sta geológico/h¡drogeológ¡co/pedológico, como também do efluente. Foi permit¡do o

acesso a estes dados os quais auxil¡aram na correlação com os resultados geofísicos

obtidos a partir de levantamentos de campo que cobriram toda área da fazenda. A

aplicabilidade dos métodos geofísicos, neste caso, foi testada por me¡o de

caminhamentos eletromagnéticos e sondagens elétricas feitas em torno das lagoas

de infiltraçåo da indústria, pelos quais se obtiveram valores de baixa € média

intensidade, conforme defin¡do anteriormente. A presença de Na com concentraçåo

de aproximadamente 192m9/l nesse caso provavelmente contribuiu para ocorrência

de contrastes, mas nåo fo¡ responsável única pelas anomal¡as, tendo em vista que

outros constituintes iônicos estavam presentes em concentrações maiores.

O levantamento geofís¡co feito na indústria de produtos cítr¡cos faz parte de

um projeto maior do qual foi possível obter alguns dados de análises físico-químicas

do efluente como também de análises de águas coletadas em poços de'

monitoramento, locados de acordo com as indicaçðes do levantamento geofísico

real¡zado na Etapa ll. Neste caso as anomalias foram evidentes e, provavelmente

estáo relacionadas com o teor de Na observado nas anál¡ses dos efluentes, onde a

interpretação dos resultados demonstrou reflexo de contaminaçáo.

O levantamento na área do lixão visou detectar a extensåo da pluma de
poluiçåo, a exemplo dos casos anteriormente citados. Como pode ser obseryado

através dos métodos geofísicos utilizados, provavelmente, o fluxo subterrâneo possui
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uma direçáo principal a partir do lixåo, onde as anomalias ficam evidentes. Se o

chorume possuísse apenas Na seria o sufic¡ente para produzir contrastes, pois

geralmente ocorre com altas concentrações. De acordo com o levantamento

bibliográfico os elementos que contribuem para o aumento de condutividade elétrica

sáo muitos e têm elevada concentraçáo, ocasionando como resultante anomalias de

alta intens¡dade. Nesse caso se encaixa o Lixão do Alvarenga. A anomalia

relacionada à contaminaçäo nesse caso é de intensidade máxima.

Do ponto de vista qualitativo, através do caso de Mirassol, pode-se indicar que

a concentraçåo necessária de Na no efluente que possibilite contrastes nas medidas

geofísicas seria de aproximadamente 173m9/1, tendo-se claro que essa quantidade é

uma condição necessária mín¡ma mas nåo suficiente, como pode ser observado no

caso de José Bonifácio.

Neste trabalho com f¡nalidades de aplicação prática, o princiÉìal objeto de

discussão såo as consequências da interação dos efluentes e o chorume com o

meio, reflet¡das nas medidas geofís¡cas. Portanto a discussão ¡solada sobre

característ¡cas dos líquidos contaminantes ou da influência do meio geológico náo

oconeu, mas sim procurou-se parâmetros desses dois fatores que fundamentassem

a possib¡lidade de detecçäo de contrastes. Para os contaminantes, analisou-se o

possível elemento que provocassê tais contrastes. O meio físico contribuiu

isoladamente no estudo de cada área na medida em que possibilitou a determinaçåo

dos valores de "background", isto é, sem contribu¡ção, permitindo ass¡m, a

identificação das anomalias condutoras.

Os métodos geofísicos utilizados provaram ser apl¡cáveis e eficientes nos

casos estudados. Säo aplicáveis à medida que, como nos casos estudados, a

contaminaçâo subterrânea ocasionou contrastes nas medidas e eficientes a part¡r do

momento que em um período relativamente curto e com custos bem mais baixos do

que dos métodos diretos, delinou-se a situaçåo de contaminaçäo em subsuperfície

em todos os casos discutidos, de maneira preliminar, mas o suficiente para traçar um

plano de caracterizaçáo e monitoramento por métodos diretos de maneira otimizada.

O caso de José Bonifácio mostra que a definição de áreas contaminadas nåo

depende apenas da análise dos valores de condutividade ao longo dos perfis

eletromagnéticos. A observaçåo de detalhes relat¡vos à geologia, hidrogeologia e

topografia, entre outros, e uma análise do conjunto das informaçôes disponíveis

calcada no bom senso, com atribuição de pesos adequados a cada fator, em cada
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caso, é a maneira correta que o pesquisador tem de avaliar as reais condiçöes de

uma área sob o ponto de vista ambiental.
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RESISTIVIDAI'E
AB/2 MODELO DAIX)

l.e $l,g
l:X lll:! rio,e

liä Ëi:fr [!ïl

#ii fi[ii ffii
',H,å fi,i $l:i

1P! (ohm.m)

| ,"-r BAscITRUs (MrRAssoL)
lflto

AJ/1¿ (n)

MODELO SCHLI,]MBERGER DE SONDAGEM SE. 1

o/c

ERRO

1,5
4,e
-3.?
-6,t'î:lø
?,1
t.3
6,?
1,9
e,0



Ja t*"' sE-2 BAscITRUs (NtrRAssoL)
I

MODELO SCHTUMBERGER DE SONDAGEM SE-2

RESISÎIVIDADE
AB/2 MODELO IIADO

t.0 se,g

l:Í lfr:! 6n.{3.r ??¡,1 0f,.6t,ß Ï?{,6 9e,6
6.8 llt?,¡ ll8,{
18,¡ ll89,l üt,0Il.? rm9,0 ltt,$
21,5 981,? 9[,8lI.6 6il,t 66,5fi.| l$,5 3t.l
ß8,1 191,9 5.5m,g 33,1 5,¿
1fi.8 eg,t

o/o

ERRO

-{,Í
-1,9
t.t
1.9 r-------r
t.9 | s.0% |

6.ll I

{,9
-ú,?
-?,9
9,9

-t,r



^3/t 
(n)

MODELO SCHLIIMBERGER DE SONDAGEM SE-3

o/¡

ERRO

-1.5
¡,t
l,?
1,9

ïül -*l3.$u
-t.l

-10.I
u.5
-3.0

RESISTIWDADE
AB/2 MODELO DÂDO

l.t ??e,?

lÍ rHl:l rß',e
3.1 l$t,e ne9,3
{.6 ilfi.l l&0.{
6.8 lf0?,8 liló,ir¡:¡ 1591.3 l53e,eIi:? r{n.e lß.0
Íl:[ 'Hl:l 'ffi:ïß.t 3?{,1 116,l
68.1 t?e,l 151.6

lH:B ffi:B 
86'e



'f P" 1ot'ln.rn¡

| ,"-4 BAscITRUs (MTRASS'L)
1üto

CI'RVA T'E N.ESISTIVII'AI'E A}AAENTE

MODELO SCELUMBERGER DE SONDAGEM SE-4

@

RESISTTVIDADE

AB/¿ MODELO DADO

r.s 3ü.e

å'i ffi'Ë ffi:ï
ä:Í tÊl:$ flå:lr¡:¡ 61i,3 ôlt,lr{.? s5,9 {s,8tt:s t6?,e $0,3
31,6 ll?,6 LZ?,,1

*fi:å #:i ii,í



AE/2 lû)
t00

MODELO SCHLUMBERGER DE SONDAGEM SE.s

e 6,8 Hn

o/o

DRRO

l,l
l,l

-6,9
-$,9 _-l'f 

I s..ø 
|1,6-

'c,3
-1,2
?,e

-6.1

RESISTTVIDADE

AB/2 MODELO DAI'O

l.e i0?.¿

l:l fif:l m,l
3.3 161.5 l0fl,l
{,6 lf,l,l [3il,t6.r rÆ'7 t¡33,5tt.¡ 1t6t,3 tÍn,eIt,? us.{ lll?,3il.5 03t.Í 0ll,l3t.t lll,0 4t6.1ró.{ ffi6.? 116.1
68,1 ?e.? ó5.1fl.3 S,e fi,lls.8 3?,{



fa 
t"n -r

r(no sE-6 BAscITRUs (MrRAssoL)

MODELO SCHLUMBERGER DE SONDAGEM SE.6

RESIIITTYIDADE
AB/2 MODELO DADO

r.e t3|.t1.5 lll.t
2,2 t55,6 fi3,t3.r t?0.8 16?,6t.6 m.3 e$,t
ß.8 Ð9.Í 128.6t¡,9 t85,3 lti,tlt.? l3l,? u9,8il,Í ?l¡,1 ?t,6t1.6 l2,l fl,3fi.r 3t.3 ?t,s
68.1 t?,0 15.?ln,e 15,0 l4,ltf,,8 ¿¡,1

o/õ

ERRO

l,l
6.?-t.t

-e.3 r------]
-5,9 | s.4% |

lg,? | |

5,1
-i,g
{,6
t,8
6,?



fa 
t"m-r

looo sE- 7 BASCITRUS (MIRASSOL)

CURVA I'E BESISTIVII'AJ¡E ATARENTE

10

MODELO SCHLUMBERGER DE SONDAGEM SE.7

RESISIÏVII'ADE
AB/2 MOI'ELO I'ÂDO

l,¡ ffi,0r.5 39?,52,2 3?5.3 t?9.1
3.e 3t{.0 35?,8r.6 tî?,? m{,5
6.0 t38,e $1,1
13,9 ?1,0 ?e.0lt.? Íi.t 6t.lll.5 63,0 61,{
31.6 8t.3 ll.2s.{ 99.? 90.0
60.1 ltg,t ü9,?ln,¡ 13?,0 1fi,9l{t,0 lÍe,l

Vo

ERRO

-t.9
-9,9
l,l

ll.el--._..1
l.l | 6.20/0 |-u.l r r

-e.l
¡,1
9,8

-9,e
-t.¿

INTERPRETAÇÃO
CAMADA ESPESSIJRA RESISTMDADE

(ne) (E) (oùB-n)



Ja 
r.m.'

IMO SE- 8 BASCITRUS (MRASSOL)

C{IRVA DE NTSISTIVII'AItE A}AXENTE

lm AJ/2 (r¡t)

MODELO SCHLUMBERGER DE SONDAGEM SE-8
INTERPRETAÇÄO

CAMADA ESPESSIJRÁ RESIS'TTWDADE
(ûÐ (m) (oh.ût)

o/o

ERRO

-2,6
-2,1
-l,l
1,0 .--l

_f;'l I z.sø 
|

¿,3
-5,3
-1,0
-1,{
t,t

RESISTTYIDADE

AB/' MODEI,O DADO

Lg lil,$t.5 133,9
x,,x, 153,3 [Í1,¿3;l L?8,8 100,0{,6 eil,9 e$,3
6,8 eil,f 2ll,l
lg,0 el5,? ¿1e,0t{.? t6{,t l?g,til.5 ln.¡ 9?,8
31.6 56,1 59,ef,.t fl,I {t,?ßt.l 31,5 $?,1m,0 31.6 ffi,et{6,8 35,3



sE-9 BASCITRUS (MTRASSOL)

AÌ/2 (m)

CURVÁ IIE RESISTIVIDAI¡E APA.RDNTE

MODELO SCHLT]MBERGER DE SONDAGEM SE-9

o/e

ERRO

-1,9
-t,?
3,?
3.{ ,__._.__-

!',!ol zt"nl
-e.t 

-
-l,e
-2,7
-t, I
3,f

RESISTTYIDA.DE

AB/¿ MODEIÍ) DADO

l.e 5u,t1.5 ste,e2,2 630,1 603,tt,t ?8t.3 ?r0.1{,6 966.e 93l.5
6.8 lll?.{ ffie,{

10,9 llfi.6 U¿e,gr{.? 9?9.5 9tr.5tt,5 6l?,6 6t3,3
3t.6 33t.t 3ß,?ß.4 t$.e 15e,3
68,1 ?t.9 ?1,9m.¡ fl,8 ß,2
1f,,8 &,5



1 P" tot -¡
I r"-lo ßAS.'rRU'(MIRASS'L)

l{m

CURVA DE RESISTIVIDAI¡E APARENTE

l0 too *' (t),

RESISTTVIDADE 
%

AB/2 MODELO DADO ERRO

MODELO SCHLUMBERGER DE SONDAGEM SE.IO
rwtenrnereçÃo

CAMADA ESPESSTJR¡, RESISTIVID.ADE
(¡Ð (D) (olm.n)

1.o 154, ¿
r.s 180,52¿ 250,{ ?50,? '0,1
32 3ll,e 3ß,e -0,3
4.6 4i5;3 {5e,6 g,t
6.8 5t9.8 589, ¿ -t, ?
10.0 6i9:4 ?m,0 -x,,i
14.7 im.3 ?43,3 -5,8
21.5 593,0 58¿,{ 1,8
31.6 389,? $4?,4 9,É
46.4 177;0 l?5, ? 9,8
68r -i4,6 1X,,1 3'0

'onõ 49,8 50,0 -8,5



MODELO SCHLUMBERGER DE SONDAGEM SE-II

,|\A t ¡,r-r

| ," - ll BAscITRUs (MrRAssoL)
1000

o/o

DRRO

¿,¡
5,9

-{,$

:B:[ [ñ.]
-9,3 ' '
-?,0
-0,0
3,9
{,1

-9, {

R,ESISTIVIDADE

AB¿ MOI'ET,o DADO

1,0 nß,9r,5 $8,{
2,X, ¿m,3 195.5
3,2 277,i ¿6¿,3r,6 3??,{ 39{,?6,8 489, ? 513,6

r0, g 58?,6 Ë5[, gl{,? 6m,9 6$6,?
?r,5 54?,0 Í93,1
3r,6 $65,2 365, e
{Ë,4 t?0,1 163, ?
68,1 68,1 5?, ?lm,¡ 09,6 î3,8



fa 
t"m-'

l(m SE - 12 BASCITRUS (I\{IRASSOL)

MODELO SCflLTJMBERGER DE SONDAGEM 58.12
RESISTTVIDADE

AB/2 MODET.O DÂDO

Lg l¿5,t1,5 t55,3
2,î, Aß,9 ¿tl,3
3,e t8?,9 ?01,3{,6 38?,3 306,8
6,8 t93,7 199,0
r0,0 5?5,? 6fl,0il,? i8¿,? 185,3
?1,5 {?$,3 {39,9
31.6 290.8 e?5,9qÃÅ fl¿.3 ll9,?
68,1 {t,e $,01f,,0 ¿?,5 27,1

õ/o

ERRO

-1,¿
?.4
Lt-t,l

=i'iE
5,0
2,2

-9,I
1,6



fa 
r"m.'

1(no
sE-13 BASCTTRUS (MIRASSOL)

CT'RVÁ. DE RESISTIVII'ADE AI.ANENTE

MODELO SCHLT]MBERGER DE SONDAGEM SE-13

RESISTIVIDADE

AB/2 MODDLO DAD'O

1,8 16t,01,5 t?6,?
?,,2 195,6 196,33,? t3t,{ ¿36,01,6 t9t,e e0r,66,0 35?,i 351,6
t0,g 393,8 309,9r{,? l?1.? 363,?
¿1.5 t03,r 211,9
31.6 165,{ 165,{fi,{ ?0,0 ??,t
68,1 41,5 {3,6tn,o 3¿,9 3t,5

o/o

ERRO

-9.3
-1.0
1,5
¿,0

'r"iW-a2,2' ',

e,g
l,¿

-{; t
{,1



RESTSIIVMAI¡O
AB¿ MODELO DADO

1,0 l6l,e
1,5 190,32,2 26Í,3 e¡1.6
3,e 3ffi,4 3$?,0t,6 {$¡.1 il¿,g6,8 6tt.{ te0.s
10,¡ ?fl,5 690,9lt,? 691.{ 6?1, ?
er,s 5{5.6 5e1,0
3r,6 312,9 219,X,fi,4 ß1,? ue,?6[,r {3,0 ü,3m,e 27,1 e6,9

1p" t.t*.rnr

I' sE -14 BASCTTRUS (NtrRASSOL)
- t000

MODELO SCHLT]MBERGER DE SOI{DAGEM SE-14

o/o

ERRO

t,5
1,8

-5, I
+.6

å'¡ Et{,?' 'u.l
0.0

-8.0
0,?



10 
"*'

l(m SE-15 BASCITRUS (NtrRASSOL)

A.Bn (ñ)

MODELO SCHLUMBERGER DE SONDAGEM SE-15

RESISTTVIDAI}E
AB/2 MODELO I'ADO

l.g 139,7t,5 $9,e2,2 r3?.e t30,i3.e 131.{ H3,?{.6 ll8.e l1?,56,8 
'r,3 

9?,6le,e 61.0 63,01{,? 35,? 31,9tl,s ¿$.5 ¿5,6
31,6 21,9 ¿5,9
16, { 26,8 ?5,5
68,1 et.? ¿8,?rfl,g 3g.l 3e,9

o/o

ERRO

5.¡
6.3
e,6

-1,{ _
-l'$ 

| r.zø 
|

-e,l 

-
-e.e
5.5
9,¿

-e,5

INTERPRETAçÃO
CAMADA ESPESSTJRA RESISTIVIDADE

(n9 (ñ) (oùnn)



1*."-'
rooo sE - 16 BASCITRUS (MTRASSOL)

MODELO SCHT,UMBERGER DE SONDAGEM SE-16

ABN

t,e
t,$
2.2
1,2
Lt
6,0

l0,e
l{, ?
¿1,5
il,6
s,4
60,1

lB,e

RESISTTYIDADE

MODEII) DADO

u5,¿
169,1
a$,9 2?,1,9ile,? ¿0?,0
391,e 301,¿
tg?,t fe?,I
5?9,9 $0,0
58t,8 538,3flÍ,3 {5e,5
e9?,9 ¿98,5
126,2 133,0{t,l 4r,9
30,? 29,2

o/"

ERRO

-{,I
t,?
?,6

-t,9 _
[,! | nsø 

|1;l-
-9,5
-5,1
9,t

-1, ?



RESTSUVM¡OE
AB/2 MODET,O DADO

r.0 199,9
1.5 ¿{1,9
2,2 316,5 il{,53.1 üt,6 4t¿,8{,6 5{¿,? 5{9,36.8 649,? Ê6e,¿
t0.e 69[,0 ?f,.0t{.? 6m,¿ 595,0
¿1.5 {t?,{ ffi,0
3r,6 180,5 tgt,?¡ {ß,{ 63,1 59,{68,r ¿9,1 34,1tm,o 2r,9 ¿3,9

fp" r.t''l'-¡

I r"-r7 BAscrrRUs (rvrrRAssol)
lm0

MODELO SCBLUMBERGER DE SONDAGEM SE.T7

Yo

ERRO

-e,4
¿.1

-t,e
-1,6
-l'f l-.-;;lÉrl I I

-0,1 ' '
-1.6
6.3

-u.6
0.3



10 
"*'

tü)00

SE - T LIXã.O DO ALVARENGA (DIADEMA)

,rB/2 (¡r¡)

MODELO SCHLUMBERGER DE SONDAGEM SE.I

RDSISTÍVII¡ADE
ÀB¿I MODELO I'ADO

1.5 6e9,01,5 6e0, e
2,?, fl4,q 6fl.03,e n8,e ?81,0{,6 9¿3,1 ggg,{

6,0 llll,9 tt0l,1
10,9 l3e?,? u?0,0l{,? 1165,l lt?t,0
¿t,5 10fi,? 1819,3
31,6 1919,9 1996, e
{6, { t851,6 tge¡,9
68,1 1532,5 1566,0

190,0 llt6,1

INTERPRETAÇ.4O
./o CAMADÅ. ESPESSIJRA RESISTIVIDA.DE

ERRO (nÂ) (I[) (oùnD)

5,1
-1, 5
-? ,6
t,3{,5 ls.zor"l

-9.{
-0,9
-¿, I
4,9
-¿, I



ÁE/2 (In)

SE -2 LDúO DO ALVARENGA (DIADEMA)

CUNVA Df, Rf,STSTIVIDADf, APARDNTE

10 
"-'

MODELO SCHLUMBERGER DE SONDAGEM SE - 2
INTERPRETAçÃO

CAMADA ESPESST]RA RESTSTIVIDADE(nr) (n) (otunñ)
RESISTTVIDADE '/O

MODDTI) I'ADO ERRO

lu5,?
le9?,6
1589,{ 16ll,0 -1,5
$61,1 effi1.3 -4,4
me?,I ¿fi{,s -4,0
¿58?,¿ 836{,4 9,4
¿?38,t t?H,0 l,t
¿88?,8 il6?,9 -i,9
316?,8 $e|,9 -{,?
3383,5 35{6,9 -{,6
3l?0,1 30u,1 5,Í
¿{{{,0 e{49,1 0,e
l5e{, ?

l,
l,
2,
3,
4,
6,

10,
t{,
et,
3t,
{6,
60,

100,



AE/2 (In)

lm00
SE - 3 LIXAO DO ALVARENGA (DIADEMA)

CURVA DE RESISTTVIDADE AP..TRENTE

10."*"

MODELO SCHLUMBDRGER DE SONDAGEM SE.3

INTERPRETAçÃO
CAMADA ESPESSTJRI, RBSTSTTVTDA.DE(n!) (E) (ohnllû)

RESISTIVII'ADE VO

AE/2 MOIIELO DAI'O f,RRO

1,8 93?,3
1,5 tæ9,0
2,2 il93,A ll?1,3 t,9
3,¿ 13fi,e 1ff5,0 -1,{
4.6 l{9t,t 150t,3 -5,9
6,0 l5le,l t{16,5 {,{ tr.;l
lg.0 1{9{.t $¿8,0 5,e rr'r /ol

l{,? 116l,4 1613,? -3,e
el,5 l?10,9 t?90,1 -4,9
31,6 l???,0 l?9{,5 -0,9
{6,{ 16ff,1 t5?3,Í 2,2t8,l l¿ffi,0 1109,0 -9,2
lg,g ???,6



1o,.*'
sE -4 LIXÃO DO ALVARENGA (DIADEMA)

1000

^B/2 
(m)

MODELO SCHLUMBERGER DE SONDAGEM SE-4
INTERPRElÀçÃO

CAMADÂ ESPESSTJRA REStsTn/lDAI)
(oÐ (n) (oùE-n)

RESISTIVIDADf, O/O

ÀßN MOIIELO DAD1O ERRO

51,5
51,361,6 60,
??,1 ?6,
t03,I l0t,
141,3 l3?,
105,0 19¿,
291,0 e{Í,
¿60,0 e6g,
e93,9 290,
3e¿,3 341,
3?6,4 385,
{59,9 fio,
55A,4 56?,



^¡/2 
(I!)

fe "m.,

' ,"-, LlxÃo Do ALVARENcA (DTADEMA)
- lmo

CT'RVA DE RESISIfVIDADE A}ARENTE

MODELO SCHLUMBERGER DE SONDAGEM SE-5
INTERPRETAçÃo

CAMADA ESPESSURA RESISTIVIDADE(nq (n) (ohrn.m)
RESISTTVIDADE OÁ

AB/2 MODELO I'AI'O ERRO

[,0 13,01,5 lm,e
2,X, ll{,e ll0,{ 3,{
3. t lt?,3 135.6 1,3t.l 16{,9 l?3,6 -5,1
6,8 t0?,3 e09,8 -6,?

lïf åll:3 llïB l:l @il,s 247,1 e53,9 -e,5
31,6 3l{,e ffi,? -5,9
41,4 391,0 f;?,| -t.6
6[;t {Í0,0 4?2,5 -{,6
lffi,e fi1,9 {30,0 5,1
l{6,8 l??,?



1* 
..*'

lfi}0o

SE - 6 LIXÃO DO ALVARENGA (DL\DEMA)

CTIRVA DE R¡SIÍITTV¡DADE A.PÄ.RENTf,

Aa¿¿ (m)

MODELO SCHLUMBERGER DE SONDAGEM SE-6
INTERPRETAçÂo

o/o CAMADA ESPESSLjRA RESISTMDADE

ERRO (r9 (n) (ohrü.lü)
RESISTIVIDADE

AB/2 MOI'EIO I!AItO

-{,
¡1,

3,
5,

-{,
-9,
6,
t,

-¡¡,
-0,
3,

@



AI{EXO III
Perfis de Condutividade Elétrica

Aparente (CEM)



CAMINHAMENTO ELETROMAGNÉTICO -PERFIL I
(Boråchå P¡ullst¡ - José Bonlffclo)

Dbt8ùcü' (m€ho6)

l;-;M_34/1ñ=;M¡4/ro*¡

cAMINHAMENTo ELETRoMÀcNÉtIco-pnnnl n
(Bo¡lûchü Påullsta - José Bonlfáclo)

CAMrI\HAMENTo nlnrnou¡cxúTlco-pnRrll,lrr
(Borf¡chr P¡ull¡tr - José Bonlfóclo)

Ittlt¡oci¡ (ûeht6)

tr- """"t"*-t- """art*¡



CAN/ÍINIIAMENTO ELETROMAGNÉTICO-PERFIL IV
(Borrrcha Paullrtr - José Botrlfúclo)

Dbt¡ncir (netlû!)

F- EMra/lo*H -*- EM-34/to*v l

CAMINHAMENTO ELETROMAGXÉTTCO-PNNTN V
(Borrach¡ Påûlbh - Jo6é Aonif¡cb)

Dtrd¡cl¡ (Eetmð)

CAMINHAMENÎO ELETROMAGXúTTCO-PNN¡TT, VT
(Bo'l¡chr P¿ul3Þ -Jo8é Bodftc¡o)

Dhdrc¡¡ (tIerrûÊ)

F-EMr¡/ro*H'-rÀ{-34lrû*vl



cÁMINHAMENT0 EI,nTRoMAcxÉrrco-pnn¡rr-vrr
(Eoff¿€h¡ P¡otirtr - J6é Eonlficlo)

2to 2Æ 270 300 330 360 390 420 4J0 4E0

Dbl¡ml¡ (n€tloÕ)

CAMINHAMENTOELETROMAGNÉTICO-PERFILVIII
(Bo¡rtrchû Psülhtt - José Bonlfóclo)

Iti¡ti[c¿¡ (Dßûos)

trry11'.*"@
CAMTNHAMENTo ElETRoMAcnÉrrco-pnnrrl rx

(Borr¡ch¡ Prullst - Joeé Eorlfáclo)

DbtôDci¡ (ùæt¡{6)

FM¿4no*Ir;i¡a¡¡iro*vl



35

30

è
E2s

'ãj

E

ãro
(.)

5

0

CAMINHAMENTO ELETROMAGNÉTICO-PERflL X
(Boll¡chq Prülbta - José Botrltóclo)

0 t0 20 30 40 50 60 70 E0 90 100 tto 120 130 140 150 i60 t70 ¡80 190
Dist¡¡cl¡ (E€rñ.)

l ',- EMt;o*lr;ñ;;J

CAMI¡{HÀMENTO ELETROMAGMTTCO.PNN¡TT, XI
(Bofr¡clr P¡ulila¡ - Jod¿ BonifÍcio)

CAMINHAMENTO ELETROMAGNDTICO-PERFILXI
(Borrach¡ Pûullet¡ - José EoDlfáclo)

35

30

è

ërs

I
5

0

Dbt¡ùßi¡ (ûetlos)

tr.¡Mr4no*H;;M{1/ro*fl



CAMINHÁ,MENTOELETROMAGNÉTICO.PERFILXNI
(BorÌracht P¡ulkt¡ - José Botrlfúclo)

35

30

è
É

.9 20

9
€rs

Èro
L)

5

0

-._1+-.'-1+----f-J.- --{!----+l-...'-ti-'--Êr----È-- --r-F- €-r'

01020304050607080
Dbf¡ml¡ (mctrus)

i-t*iÀr-3{/lo*H ; [M¡4/lo*vl

CAMINHAMENTO ELETROMAGNÉTICO-PERFILXIV
(Borr¡ch¡ Påulkta - José BoDlfáclo)

35

30

Ê25

.Ë 20

I
3 rs

€10
(J

5

0

.'Êl'-Èrì.-F+{+F
\r.'r¡-+F

Dis.åmi¡ (D€húú)

l-*-¡ll-¡¿¿o*H-,*EM-"/r.*tl

CÁMINnÀMENTO ELDTROMAGXÉTTCO-PPNTTT, XV
(Boñ¡chr P¡ulba¡ - Jcé Botríficto)

Dbr¡Dci¡ (Detnd)

l'..o-¡ll¡¿/10*H =Mr4/ro.-vl



CAMINHAMENTOELETROMAGNÉTICO-PERFILXVI
(Borrachû Ptullstt - Joßé Bo¡lfáclo)

Itbtåtrcir (riehos)

FMr./to*H;;M"4"r*vl

CÄMINHAMENTOELE TROMAGI\TíTICO-PERFILXVN
(BoErcb¡ P¡ulilts - Josó Bo û¡cio)

DiltåD.iå (m€tns)

| *.iru./lo*H *- E"r-ú*vl

CAMINHA/TO ELETROMAGNETICO.PERFILXVM
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