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RESUMO

As águas subterrâneas da Região Metropolitana da
Grande São Paulo desempenham um papel extremamente importante co-
mo recurso complementar, destacando-se o seu valor sócio-econômi-
co e estratégico.

Na parte central do Município de São Paulo inventa
riamos 475 poços tubulares distribuídos em três zonasr uma de ocu
pação predomì.nantemente residencial e comercial, outra de ocupa-
ção predominantemente industrial e outra mista.

A qualidade técnica construt"iva de 55% dos poços é

boa, enquanto 45% apresentam deficiências técnicas que são extre-
mamente graves, mornente quando o maior volume dp água extraída
se destina ao consumo humano, hospitalar, hoteleiro e indústrjas
a1i-mentícias.

Dentre as deficiências destacam-se: falta de cimel
tação; de 1a je de proteção; cle tanpa; locação junto a clepósitos
de sucatas e produtos quírnicos, cemit6rios e postos de serviÇo,n9
gligêncì"a ou ignorância dos riscos de contarninação decorrentes.

É de vital importância que medidas de ordem ins-
titucional e t6cnica sejanì urgentemente tomadasr com vista ao uso
e preservação da qualidade das águas subterrâneas. Conseqtlentenel
t€, são descritas e analisadas as legislações de alguns paÍses e

do Brasil e apresentaclas sugestões para uma efetiva proteção das
ãguas subterrâneas no rneio urbano.



ABSTRACT

Ground water of the Metropolitan Grande São paulo
Region have an extemely important role as a complementary resour
ce, emphasizing its strategic and econornical-social va1ue.

At São Paulo Município central part we have drawn
up an inventory of 475 wells, situated in three sectors, one
residential and comercial, other industrial and the other mixed.

The construtive technical quality
we11s is good, while 45eo presents technical fault
tremely serious ! mainly when the greatest volume
ter goes itself to the human consunming, hospital
tritive industries.
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Among the deficiencies we can detach: lack of ci-
mentation; plate of cirnentation; lack of cap; area near the junk
yard and chenical products, cemeteries and service station, ne-
gligence or ignorance concerning the contamination dangers.

It is essential that technical and institutional
rules are urgenty taken in order to preserve the ground water
quality. Therefore some countrie's legislations and also Bra-
si1's have been described and analised and suggestions have
been presented in or<ler to protect the ground water in the ur
ban way.
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-2-1. ASPECTOS GERAIS

A Região Metropolitana da Grande são paulo com
.588.439 habitantes (censo do IBGE, 1gg0) , estã centrali zað,a ng
pequena Bacia sedimentar, abrangendo s7 municípios e forman-
o maior centro urbano do paÍs.

I2
ma

do

Este espaço 6 caracterizado por uma
gen comandada pelo rio Tietê em seu alto curso I que
E para lV, recebendo dentro da área urbana da Grande
seus dois principais afluentes, os rios Tamanduateí
os quais se destacam pela extensão e urbani zaçã.o de

rede de drena
se desloca de

São Paulo, os

e Pinheiros,
suas bacias.

A exploração das águas subterrâneas na área 6 tão
antiga quanto o próprio povoamento. O desenvolvi,nento econômico a
celerado e simultaneamente, o crescimento populacional, desencade
aran uma demanda progressiva de ãgua païa consumo dom6stico e in-
clustrial, quer através de poços rasos r quer através de poços tubu
lares. Na problemática do abastecimento, a água subterrânea ten
um alcance social (30% da população terã. que usá-1a de forma per_
nanente) , econômico (trata-se de um recuïso complementar e mais
barato na ã.rea servida pela rede púbtica de abastecimento) e es-
tratégico, isto é, capaz d.e atender ãs necessidades vitais no ca-
so de uma catástrofe nuclear I acidente ou ato de vandalismo que
contamine os mananciais de superfÍcie.

Em 1898, DERBY, chamou a atenção sobre a possibil!
dade de aproveitamento da água subterrânea na região da cidade de
são Paulo, assin como indicou as condições geológicas da bacia,
baseado en furos e sondagens feitos na rua Florêncio de Abrcu (in
LEINZ, 1955a). segundo essa liteïatura, o aproveitamento da água
subterrânea na região da Grande são paulo por neio de poços pro
fundos, teve início no começo do sécu1o. Durante os últimos anos,
este recurso começou a ser utlizado como fonte complementar de
grande importância no sistema de abastecimento de água na região.



Ëstão cadastrados no Departamento de Ãguas e

gia i:1étrica (DALE) mais de 4.000 poços tubulares. Seguncio
l'o(lNA (1979), existem 7.000 poços espalh¿rdos sobre toclos os
feros cìe são Paulo, produzindo rnais de 500 milhões cle r3 de
por' ¿ìno.

-3-
Ener

DI: I,I,A

aqu_í_

água

Assinala-se uma profusa bibliografia tratanclo dos
difcrentes aspcctos hidrogeológicos da Bacia Seclimentar <1e São
Iraulo. destacando-se: LtTINZ (195s, 1955a) , DAVINo (1970) , cHIos
sl (1970, 1974), SILVA G BAGANO (r972), CFITOSSI q HORTI (1973)
I)AËE ( 19 7S) , GIANCURSI G LOPES (19 76) e REBOUÇAS (1980) clentre
out ros .

LOCAI,IZAÇÃO DA ÃRËA DE ESTUDO

A

kn,Z.¡ , unìa clas 11

íìproxinladanìcll tc,
aì¿'1" S (t;igura t)

acima clo nívc1 do

Região Metropolitana da Grancle São paulo( 8.0S0
regiões administrativas clo Estaclo, localiza- se
entrc íts coorclenadas 45o W e 47o W c 23o S c
e conì utna altitude que varia de 720 a I.200 m

nar.

enÌ B distritos
0

e

lvlunicípio de São PauIo (1.S09 kmZ) , se tì.ivicle
o distrito de São Paulo em 4g subdistritos.

A área de estudo, con cerca de 100 krnZ, situada
no ì\iunicípi o de São Pau1o, compreencle 25 dos 48 subclistritos que
f ornam o distrito de são paulo: BEL[],lZINHO, MoÕcA, AL,l'c) DA lvloo-
CA, CONSOLAÇÃ0, BRÃS, VILA GUILFIERIVIE, BELA ViSTA, IPIRANGA, SAN-
TA CECfLIA, PARI, CAMBUCI, SANTANA, CERQUEIRA CÉSAR, BARRA FUN-
DA, ROT,I RETIRO, VILA T{ARIA, SÉ, TUCURUVI , SANTA IFIGÊNIA, TATUA
PÉ, LIBITRDADE, ACLIN4AÇÃ0, CASA VERDE, VILA PRUDENTE, PERDIZES.

0ptou-se por aquela área face a sua grande clensi-
dade de poços tubulares (Figura z) , os quais são explorados para
diversos usos. Ali, o DAEE em rg7s, cadastrou 247 poços, enquan-
tcr o nosso inventário registrou 47s ou se j a, mai s 92o.".
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Consjderando o tipo de ocupação, dÍvide-se a ârea em

tres zonas (zona I, zona II e zona III, Figura 3). A zona I, com
ocupação predominantemente resiclencial e comercial, estende-se da
Avenida Paulista até ao subdistrito de Santanat entre a Avenida
Pacaenbu e o rio Tamanduateí e ao longo da Avenida paes de Bar-
ros; a zona II, com ocupação predominantemente industrial, está
localizada na nrargenì direita dos rios Tamanduateí e Tietê; a Zo-
na III, com ocupação mista, estende-se pelos subdistritos de San-
ta If igônia, Cambuci, Ipiranga, Vila Prudente, Alto cla lutoóca, Moi
câ, Brás, Pari, Belenzinho, Tatuap6, vila Guilherme e vila Maria.

3, OBJET'IVO E METODOLOGIA

O objetivo do presente estudo é, por um lador ana
lisar a situação atual da exploração e uso cias águas strbterrâneas
nLlm contexto urbano-industrial e, por outro 1ado, fornecer subs_í-
dios para a definição de uma política de preservação da qualidade
destes recursos hídricosr os quais constituem uma fonte complemen
tar e estratégica de grande importância.

Este objetiyo insere-se nas preocupações clo pro-
grama IIidrológico Internacional desenvolvido pela United Nations
Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) desde
1976, referente a avaliação da influência das atividades do ho-
mem no Ciclo FIidrológico.

No Brasil não existem programas de proteção das
águas subterrâneas. Verificam-se depredações destes recursos e
não são tomadas nedidas de prevenção e preservação ante a instala
ção de atividades de desenvolvirnento econônico.

0 Município de São Paulo, em particular e a Re-
gião da Grancle São Paulo, em gera1, mostram uma realiclade altamen
te prcocupante no que concerne r por um lado, â €xploração clesen-
freada das águas subterrâneas e, por outro lado, ã negligência na
proteção das captações e aquíferos. Esta situação exige das auto-
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ridades medidas enérgicas at
do a regulamentar a pesquisa
sos hídricos subterrâneos em

ve1 colocar o interesse púbf
de grupos, de rnodo a defende
de viver em condições de ben
nidade do ser humano.
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ravés de legislação adequada, de mo-
, a exploração e proteção dos recur
todo o paÍs. Só assim, será possí-

ico acima dos interesses pessoais ou
r os 1egítinos direitos dos cidadãos
estar social compatíveis com a dig_

;" un invenrãrr:";i:i:rll;rrTïl
conhecirnento geral da realidade

primeira fàse, pel
básico, eue d6, de

hidrogeológica da

a e laboração
irnediato
ârea,

um

Foram visitados I amostrados e analisados os da-
dos t6cnicos sobre as suas características construtivas, o regl
ne de exploração e uso das águas subterrâneas, as condições de
proteção das captações e aquíferos, bem como as condições de a-
bandono e desativação das obras. simultaneanente , fízeram-se fo-
tos de alguns poços para ilustrar os aspectos de construção e
uso qlre podem afetar o poço e aquífero.

Co¡no a legis 1ação é uma ferramenta
para uma correta proteção das águas, 6 descrita e
situação em alguns países e no Brasil.

irnprescindível
analisada a
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INTRODUÇÃO

As condições hidrogeológicas de uma região são de

terminadas, principalnente, por fatores de orden climática e geo
1ógica.

A geologia indica, em geral , a importância e dil
tribuição das estruturas armazenadoras de água subterrânea, en-
quanto o clima fixa a abundância e a variabilidade da sua reali-
mentação no tempo e no espaço.

A combinação destes dois elementos, d-a lugar, nâ
área, de uma maneira g1oba1, a condições hiclrogeolõgicas favorá
veis.

0s fenômenos de urbanizaçao e industrialização a-
través do crescimento, atividade e distribuiÇão, tanb6n constitu
em clados bás icos de grande importância para a compreensão c1o pa-
norama hidrológico da Bacia Sedimentar de São Paulo.

Faremos uma análise dos aspectos fisioclimáticos,
com a finalidade de proporcionar uma visão dos principais fato-
res, que determinam as condições hidrogeolõgicas da área conside
rada.

2. QUADRO CLrMÃTrC0

A ììegião Metropolitana
por una ârea de relevo suave, rodeada

ções representadas a N pelas serras da
pi, a S, do Mar, a Wl SW pelos maciços

de São Paulo estende- se

por um anfiteatro de eleva
Cantareira, a E, de Ita-

de Itapecerica-São Paul"o.

Localízada em um p1ana1to, na latitude do Trópico
de capricórnio, a cidade de são Paulo possui um clina tropical
modificado pela altitude, com características locais acentuadas,
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que se devem, principalmente, ã topografia da região do Alto Ti"
tê e ã sua relativa proximidade do mar (FRANÇA, 1958).

As observações de caráter científico sobre o
clina paulistano datam de 1886, graças a uma estação instalada
na rua da consolação, Dâ residência do naturalista Dr. ALBERT
LOFGREEN, o qua1, juntamente com o Dr. ORVILLE DERBY, foran os
prineiros a se preocuparem com o estudo sistemático do clima
entrc os brasileiros. Essa estação pioneira foi transferida em
1888 para o então Jardim Botânico (hoje Jardim da Luz), ano em
que tambén foi instalada a estação meteorológica da praça da Re
púb1ica, junto ã Escola Normal (in COIJTI , 1g79).

Presentemente, as duas principais entidades que
realizan observações meteorolõgicas sistemáticas na ârea da Gran
de são Paulo, são o rnstituto Astronômico e Geofísico, cuja sé-
rie teve i-nício em 1933 e o 7e Distrito de }4eteorologia do Servi
ço Nacional de lr4eteorologia , através da estação instalada no Mi -
rante de santana, oferecendo dados a partir de 1943.

MATTOS (1918 e 1925) e SETZER (1946), ao estu_
darem os clinas do Estado de São Pau1o, consideraram mais atenta
mente, a região da capital, o primeiro, apesar da aná1ise dos
resultados colhidos pelo antigo Observat6ri.o na Avenida paulis-
ta (até 1923) e pelo posto da praça da República, não chegou a
distinguir um tipo climático particular na região, considerou- a
integrada no chamado "c1ima de p1ana1to", contudo, o trabalho de
llELÌìORT DE MATTOS constitui a primeira tentativa s6ria referen-
te ao estudo do clima de São Pau1o. Ern 6poca rnais recente e dis-
pondo de maior número de dados, SETZER, dedicou especial ate!
ção ã região paulistana, tendo siclo o primeiro a considerá-ta co
mo unidade climática ã parte.

Dois trabalhos cle JUNOT (Lg4Z, lg43), ao laclo
de diversas publicacões de carãter meteorológico, consti tuem fol
tes primárias indispensãveis para documentação sobre o quadro
climãtico da cidade de São pau1o.
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O clima cla Região Paulistana pode ser definido co

mo subtropical úmido con verão noderado. O crescimento urbano e
industrial vem deterninando importantes mudanças climáticas na
Capital, sendo responsáve1 pela desorganízação dos sistemas na-
turais. com efeito, a cobertura vegetal foi removida, o solo foi
coberto pela estrutura urbana, impedindo a infiltração da água
da chuva e a evaporação da água do solo. o escoamento super:f i
cial foi certamente alterado e o comportamento atmosférico foi
modi fi cado .

Cono as chuyas são a princi'pal fonte de recarga
dos aquiferos, faremos uma aná1ise da precipitação m6dia anual
e uma breve referência a outros parârnetros do clima de São paulo

2 ,1 , Parâme tros c1 imát icos

0 conhecimento da
to dos fenômenos pluviométricos é

dos hidrogeológicos. No caso part
tas infornações assumem importânc
grande número de obras que afetam
seqtlentemente, a longevidade dos

ocorrencia e do desenvolvirnen
de vital importância nos estu

icular de centros urbanos, es-
ia transcendente em virtude do
as condições clináticas e con-

aquíferos.

da pluvio
ifesta no

são supe-

O mapa de isoietas (.Figura 4) mostra que a pluvi
osidade m6dia anual (1975) na Bacia do Alto Tietê varia de S,500
a r,200 rnm. Na região do Município de são pau1o, a média anual
e de 1.300 nn.

Observa-se, no plano geral, üil aumento
sidade na direção s e um efeito de altitude, eu€ se man
alto curso do rio Tietê, onde os valores nédios anuais
riores a 1.300 nn.

0 exame das séries dos totais de chuva revela
uma elevação média em São Pau1o. As mais antigas normais pluvio-
métri-cas, ou seja, série de 30 anos consecutivos, são as corres-
pondentes ao período de 1889-191g dos antigos postos pluviomé-
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tricos da Estação da Luz e da Escola Nornal,
1.302 e 1.336 mm (in CONTI, 1979).

respectivanentc

Normais calculadas con os dados do Instituto As-

tronônico e Geofísico referentes ã série 1947-1976, inclicaranì

1.368 nìnì, porém, as inforrnações dos postos pluviométricos do Mi-

rante de Santana e da Estação da Luz , para o mesmo período r reve

1aram, que a nédia pluviornétrica foi respectivanente, de I.422 e

1.391 mm. Portanto, hã um acréscimo de 7eo em relação ao valor
cla Estação da Luz de 58 anos atrás.

A evolução da pluviosiclade nédia e de outros parâ

netros climáticos da cidade de São Paulo pode seï verificada na

Tabela 1.

Tab.1 - Evolução dos Elementos do cli¡na da cidade de são Paulo

Elementos Pluviosidade Temp.média Nevoeiro Návoa Seca

Décadas nédia (nn) (ern O.C') (ne de dias) Úre de dias)
Nebul.l'ledia Evap.

, média(declrnosJ (mm)

1947-1956

195 7-1966

19ó7-r97ó

1.399

1.408

1.459

7e

L7 ,6

18,7

19 ,0

1.021

t,423

r.401

397

550

1.325

ó,9

7,2

7.0

t.833

944

92r

Fo¡rte: Distrito de Meteorologia (Posto do I'lirante de Santana)

Cotejando as informações, constata-se o aumento

progressivo da pluviosidade média de 1,399 mm no decônio 1947-
1956 , para 1.459 mm no decênio 1967 -19 76 , o que d'a um aunento

de 4eo i da temperatura m6dia de 17 ,6oC no decênio 19 47 -1956 , para
19,OoC no decênio 1967-1976, o que corresponde a um aumento de

B%

0s meses de Dezembro, Janeiro, Fevereiro e Março

são os mais quentesr registrando-se as médias rnínimas em Julho.
As temperaturas máximas avizinharn-se de 250 , em m6dia, sendo sLr-

periores a 27o na média do Verão e menores do que 23o na do In
VC In o..
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Os valores t6rmicos são tão instáveis no Inverno,

que levaram JUNOT (I942) , a identificar o clima paulistano como
"marítimo perturbado nos meses frios".

A1ém das manifestações atmosfóricas j6, examina-
das, assunem papel de importância na clinatologia paulistana, â1
guns elementos secundários: o nevoeiro, a n6voa seca e a nebulo-
sidade.

A evaporação, fenômeno físico muito importante no
ciclo hidrológico, deternina a transforrnação da água em vapor. A
aná1ise da Tabela 1 pernite constatar uma diminuição na evapo-
ração média de 1.88S mm na d6cada rg47-1956, para gzr mm na déca
da 1967-1976, dando uma <lirninuição de 51%.

Seria interessante o confronto de dados de evapo-
ração do Mirante de santana e da cidade univers i tãri a , em pos_i_

ções opostas. Isto não é possíve1, visto o centro Tecnológico de
Hidráulica que opera este posto apenas dispor de dados a partir
de 1973, o que impede estabelecer períodos hist6ricos de l0 anos
como os constantes da Tabela 1.

como o potencial hídrico subterrâneo e superfici-
a1 da área é influenciado por todos esses elementos, torna-se
necessário que os mesmos sejarn convenientemente coletados, trata
dos e arquivados.

2.2, Distribuição e Intensidade das chuvas Durante o Ano

com os dados da série rg47-1976, foram elaborados
três pluviogramas (Figura s) que mostram a distribuição das chu
vas durante este período nos postos pluviom6tricos do Institr¡tã
Astronônico e Geofísico (Bairro da Ãgua Funda) , Estação da Luz
(Bairro da Luz) e Mirante de santana (Bairro de santana) , loca-
lizados no Município de São Pau1o. Verifica-se haver uma alter-
nância de valores pluviométricos nos três postos ao longo do pe-
ríodo indicado. As duas rnaiores precipitações foram registradas
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FIG.5 - DADOS PLUVIOMETRICOS DO PERIODO . 1947 - 1976

(Fonte: lnstituto Astronômico e Geof ísico; 7e Distrifo

de Meteorologio; Centro Tecno logico de Hidróulico).



no posto de

(2.I22 ,B nrn)

construída e

zado na zona
hectares.

þli ran te de Santana

, situado na zona
não no Instituto
su1, no centro de

em 19 47 (2 ,092 ,2 mm) e em

norte da cidade, €il plena
Astronôrnico e Geofísico,
uma reserva florestal de
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1976

ã.r ea

loca1i_
527

O ano mais pluvioso foi o de 1976r com uma pre-
cipitação média de 2.024,2 mm e o menos chuvoso o de 1963, corn

urna m6dia de 890,8 nm. Durante aquele ano foram registraclos trg
ze epis6dios de inundações na capital paulista (pAScHoAL,1981).

O ano hidrológico na ã.rea de estudo vai de

dc sctcnbro a 31 de agosto.

Em São Paulo, o períoclo mais chuvoso 6 o que
vai de novembro a nìarÇo (prinavera-verão) . Neste período, âs
chuvas nais intensas produzem-se durante as tardes, após forte
aqLlecimento da superfície, que ocasiona situação favoráve1 a

formação de trovoadas. A produção pluvial de três meses de ve-
rão (2r de dezembro a 20 de março) é superior a mais de metade
do total anual (1'abe1a Z),

Nos di-as de forte calor, a região de São paulo
se divide em núcleos instãveis de temperaturas elevadas, euê
dão lugar a perturbações locais, ern áreas linitadas. como con-
seqtiôncia, em dado instante do dia, passa a existir grande di-
ferença de pluvíosidade entre os pontos da região, com pancaclas
fortes por pequenas ãreas, As cliferenças anotadas nos postos
são sensíveis, como refletem os totais dos pontos operados pelo
centro Tecnológico de Hidráu1ica e constantes da Tabela z.

3. QUAI)RO FrSI0cRÃFrCO

As características fisiográficas con maior in-
teresse na ocorrência das águas são: a vegetação, o so1o, a to-
pografia, a hidrografia e geologia.

01
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Diferença de Pluviosidade na Região de São pauloTah, 2

Postos

San t ana

Luz

Ponte Pequena

Moóca

Total Anual
(nn)

I,364,6

I,340 tZ
1 .389 ,8

|,332 ,4

Total de Verão
(nm)

772,4

823 ,4

792 ,2

770,3

Hidráu1ica r 1980/81

o.o

60

ó1

Ê1

ó0

Fonte: Centro Tecnolõgico de

A qualidade da cobertura vegetal é de grande im_
portância na hidrogeologia e processos hídricos de superfície.Na
realidade, cobertura vegetal e solo constituen os primeiros obs_
táculos encontrados pelas águ.as rnete6ricas. no seu caminho até
os aquíferos. No do¡nínio da Bacia Sedirnentar de São paulo, a
floresta subtropicar de outrora, foi substituída pelo desenvorvi
nento urbano. enquanto os soros são rnuito pobres devido ã tixivi_
ação e apresentan elevado teor de acidez. Na cidade de são paulo
predonilarn os solos associados ãs rochas cristalinas do pranalto
Paulistano (soros de gnaisses e granitos) e ãs rochas sedirnenta-
res da tsacia Sedirnentaï de São paulo (so1os gerados por argilas
arenosas terciárias e sol0s de várzeas), Estes so10s apresentanì
una coloração cínza, arnarela, vermelha e escura.

A análise do quadro norfológico mostra a presen_
ça do rio Tietê e seus principais afluentes, Tarnanduateí e pi_
nheiros e um contrâste entre a nargen esquerda do vale, onde se
escalonan baixos nÍveis terraceados e a margen direita do Tie_
tê, constituída por urna s6¡ie de pequenos outeiros e flancos de
altas colinas.

A influência do relevo é rnuito importante na ca_
racterização das condições de exploração dos aquíferos através
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de poços. Efetivamente, os níveis de água dos aquíferos sedimen-
tares tornam-se profundos (rnais de 100 metros) no domínio das
elevações, e sub-aflorantes nas zonas deprimidas do relevo (me-
nos de 10 metros), Poços rasos abertos nas vârzeas do Tietê re-
velan um nível hidrostático entre 1 a 2 n de profunclidade. Trata
-se de uma água turva, não potável, sendo apenas utilizada no re
gadio de pequenas hortas.

3.1. 0 Tietê na Região de São paulo

O rio Tietê,
dal volumoso, nasce em plena
da Serra do Mar, atravessa o

para NW em uma extensão de 1

rio Paraná, já na fronteira

que em 1íngua indígena significa cau
região cristalinar nos contrafortes
Estado de São Paulo, fluindo de SW

.050 km, at6 encontrar as águas do
com o Estado de Mato Grosso.

0 rio Tietê, após vencer o trecho seïrano orien-
ta1 do Planalto Patrlistano, com seus terrenos cristalinos, pene-
tra na Bacia Sedimentar onde forrna uma larga e extensa planície
aluvial. Seu vale estã linitado ao norte pela Serra da Cantarej-
Ta e seus contrafortes e ao su1 pelas colinas sedimentares sobre
as quais assenta parte da capital paulista.

De seu curso, só nos interessa o Alto Tietê
corr-esponde a unìa parcela reduzida daquele total , mas de
tância notáve1 por ser o rio da metr6pole paulista.

Do ponto de vista geológico, a bacia
na sua grande parte constituída de rochas cristalinas
veis ou semipermeáveis, enquanto que ao longo de seu
encontran camadas de aluvião areno-argiloso.

r QUe

impor

do Tietê e

impermeá
leito, s€

A rede de drenagem do rio Tietê 6 do tipo dendrí_
tico na Bacia Sedinentar. Enquanto os afluentes da margem esquer
da são de grande extensão (Tamanduateí e Pinheiros) , os afluen-
tes da margem ciireita são pequenos.



Na região de São paulo, as caracte
levo fazem com que grande parte da bacia do Alto
nada pelos afluentes da margem esquerda. com efei

')de 3.t237 km' , ou se j a, 81,3% , corresponden a essa
cia, enquanto IB ,7eo , ou se j a, uma área de apenas
drenada pelos afluentes da margem direita (SANTOS

Na região de São pau1o, os
estão Tepresentados pelos rios Tamanduate
cias representam t respectivarnente , II ,4eo

_20 _

rísticas do re-
Tietê seja dre-
to, nada menos
porção da ba-

)
743,65 km' é

, 1958).

principais afluentes
í e Pinheiros, cujas ba
e 45 ,6 eo da área tota1.

a j usante de
e1e corre para
, conduzindo

o rio Tietê é um coletor dos despejos industriais
e residenciais, os quais afetam os aspectos qualitativos de suas
águas. Do ponto de vista hidrológico, seu regime foi arterado pe
lo homem. Assim 6 eue, en uma grande extensão, tem a sua corren-
te invertida, isto é, desde a cidade de parnaíba,
São Pau1o, at6 a conf luência com o rio pinhei.ros,
cima. 0 próprio pinheiros tamb6m f lui ao contrãri.o
as águas do Tietô até a barragern de pedreira, onde 6 recarcado
para a represa Bil1ings, o grande lago artificial de são paulo
como conseqtlência desta interferência humana, á extremamente di-
fíci1 una aná1ise cuidadosa., indispensãve1 na avaliação das ca-
racterísticas hidrol69icas dos aquíferos alinentadores dos es-
coamentos básicos dos rios ,

3 ,2 , Flidrogramas dos Rios

os estudos rerativos ã fuviometria na bacia do
Tietê, tem-se orientado principalmente, para projetos hidráu1i
cos e estudos de cheias. os dados nais cofnuns dizem respeito ãs
vazões e cotas médias diárias, difíceis de registro face ãs reti
ficações do rio e principais afluentes.

O Tietê e seus afluentes são rios perene.s tendo
os seus cleflúvios aumentados nos neses chuvosos. Com efeito,os
hidrogramas da Figura 6 e elaborados com dados fornecidos pelo
centro Tecnológico de Hiclrãu1ica, mostram as características dos
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rios Tietê e Tananduateí na área de estudo. Verifica-se que o pe
ríodo de altas águas estende-se de Novembro a Fevereiro.

Na cidade de São pau1o, as vazões daqueles rios
são tambén devidas às ãguas pluviais da própria cidacle, face ã
impossibilidade das nesrnas se infiltrarern cono conseqlléncia do
desenvolvimento urbano.
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INTRODUÇÃO

Dentre os requisitos necessãrios ã utilização efe
tiva e preservação das águas subterrâneas, o bom conhecirnento da
geologia é extre¡nanente importante.

Assinale-se, que uma extensa bíbliografia tem tra
tado dos diferentes aspectos geológicos da Bacia Sedimentar de
São Paulo e arredores.

0 prirneiro pesquisador a referir_se às carnadas de
São Paulo de forrna sucinta, foi J. MAWE en lgl2. No entanto, os
prirneiros trabalhos geolõgicos são atribuídos a FRANCISco DE AN-
DRADA e seu irmão J.B. ,ANDRADA E SILVA (1803-1805), sonente pu_
blicados en 1864 (in LEINZ, 1990), Assin, a descoberra da Bacia
sedinentar de são pau10 6 atribuída a pISSIS em, 1842 (in AB' sA-
BER, 1957), que foi tanbé¡n o primeiro a reconhecer a sua origen
continental, bern como o autor da idade pliocênica adnitida para
os sedirnentos rnais antigos que preencheïam a bacia. posteriornen
te, o intensivo crescirnento urbano e industrial passou a exigir
rnelhor conhecimento geolõgico da região. Esses conhecirnentos ! en
grande parte apricados ãs obras de engenharia e ao aproveitarnen-
to da ãgua subterrânea, cornpõern hoje urn volune consideráve1.

Alguns dos trabalhos rnais importantes são os de
MORAES REGQ (1933, T935), MORAES REGO & SOUZA SANTOS (1938), MEN
DES (r9s0), FREITAS (19s1), VARGAS (1954), ALMETDA (19ss, 1958 e
1964), LEINZ (1955b), LEINZ ç CARVALHO .(1955, 1957)I AB' SABER
(19s7), WERNTCK (1966), suGUlo Ê TAKAHASHT (1970), SUGUTO (1971),
SUGUIO et atii (1971), SUGUIO et alii (Ig7Z), COZZOLINO (1973 ,
1974) e HASUI et arii (1976), corn caráter mais recente, temos
a referir a carta Tectônica de courrNHo (19g0), na qual se esta-
belecem relações 1itológicas e estruturais da Bacia de são pauro
com o pré-cambriano circunvizinho, e as pesquisas sobre os as_
pectos geolõgicos e geotécnicos da referida bacia.

A Mesa Redonda sobre ASPECTOS GEOLOG]COS E GEO-
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TÉCNICOS DA BACIA SEDIIENTAR DE SÃO PAULO - pronovida pela Asso-
ciação Brasileira de Geologia de Engenharia e Sociedade Brasilei
ra de Geologia (Núc1eo São PauLo) , de 19 a 2I de Maio de 1980
na capital paulista, pernitiu uma revisão dôs conhecimentos e si
mul taneamente , constituiu u¡n incentivo para novas pesquì sas cien
tíf icas.

Conquanto a Bacia Sedi.mentar de São Paulo ocupe
u¡na área de extensão ¡eduzida, o fatÕ de constituir o tocal da
cidade de São Paulo e de várias cidades perif6ricas foi, com
certeza, a razão pela qual diversos pesquisadores se interessa -
ran pelo seu estudo no campo da geornorfologia, sedinentologia,
tectônica, geotecnia e recursos hídricos.

No texto considerar-se-ão os aspectos geonorfoló
gicos, litoestratigráficos e estïuturais, irnportantes no equacio
narnento das condições de exploração e proteção dos aquíferos.

2. GEOMORFOLOGIA

A Bacia Sedimentar de São pauto, local que é da
mais densa ocupação urbana do País, tem rnerecido investigações
em várias frentes r corn o fin de esclarece¡ sua origem e evolu-
ção, quer em superfície, rnediante execução de rnapearnento e aná1i
ses de sedi¡nentos e da geornorfologia r quer ern subsuperfície, a-
través de perfurações, escavações e geofísjca. Embora persistarn
algunas discordâncias, jâ existe esboçado um quadro geral da con
figuração area1, das características do enchi¡nento sedinentar,da
geonetrja da depressão, dos condici.onantes geolõgico-estruturais
e da evolução.

A Bacia de São Paulo, situâ-se na unidade geonor
fo1ógica conhecida no Estado de São paulo cono planalto At1ânti-
co.

Segundo HÁSUI 6 CARNEIRO (1980), a bacia tem
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f orma j.rrcgular, aproximadanentc e1ítica, de 60 x 30 qr-ri1ônlet ros
(eixo maior Jaceguava-Guarulhos, eixo menor Mauá-Lapa), com una
ranlificação da Lapa para Barueri e outra de Itaquaquecetuba para
Poá e l"fogi das cruzes , anbas acompanhando o vale do rio Tietê. R

essa cor-rfiguração se ajusta a rede de drenagem atual de São pau-
1o e adjacências, refletindo um forte controle lito1ógico e es-
t rutural (Figura 7) , de modo que hã precloninância de
NE, N'lV, N-S e E-l¡J. A forna da bacia não é só devida ã

direções
dis tribui

,1;

ção cle blocos de f alha, mas tanbém ã conf iguração clo paleoref 
"ropl i oceno-p1ei s tocênico .

Outro aspecto importante da geologia cla rcgião
paulj.stana que pode ser verificada através da Figura 7, é a qua!
ticlade cle rochas granitõides a w do mericliano 4Bo 30'. os corpo-s
da Cant:rreira, Itaqui. Cotia, Itapecerica, Trôs Lagos e Grr¿rcrlri
aí se localizam.

o rclevo topográfico dentro da Bacia clc são paurlo
é caracterizaclo por uma sL¡cessão dc colinas suaves e cspigões
com ¿rltitude média ã volta de 760 m; o ponto nais baixo da bacia
se encontra na conf1r:ôncia dos rios Tietê e pinheiros, cota 718
m. 0s terrenos cristalinos situaln-se nais altos que os terrenos
sedinìentares. Esta configuração tem grande importância na aná1i
sc dos impactos cia urbanização e inclustri arização no setor
bacia, pois para aí convergern as águas que se escoam pela rede
cle drenagem superficial e subterrânea da ârea circunvizinha.

AB'SABER (195 7) , f oi um dos primeiros qLre aborclou
a geomorfologia daquela -area, tentanclo encontrar explicações pa-
ra a gônese clo relevo. Este autor, admite que o aparecimento da
Sr-iperf ície de São Par-r1o tcria ocorrido no I)l io-pleistoceno e
portanto, após as fases de reativação tectônica terciária que
possibilitaram o desenvolvimento clas camaclas da Formação São puu
lo. A partir daquele período, apõs o final da sedinrentação da
Formac¿i:o são paulo e do aplanamento que levou ao aparecinento da
superfície citada, passou a predominar a erosão cìa bacia. Segun-
rlo AB'SABER (,1957) , isto ó atestado pelos cliversos níveis e depó
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sitos de terraços aí existentes.

0 panorarna geonorfolõgico da região de São paulo
é portanto, uma resultante do processo erosivo e acumulittivo
que teve lugar sobre o quadro geológico, forrnado por rochas
cris ta l inas e sedinentares.

3. LITOESTRATIGRAFIA

En linhas gerais,
rochas crístalinas, netanórficas
zói co (Terciãrio e Quaternário).

Estudos re cente s
contexto do arcabouço tectônico
(AIMEIDA. 1976 e ASMUS & FERRARI

região é representada por
rochas s e dirnent a re s do ceno-

situa¡n a Bacia de São Paulo no
cenozóico do Supeste brasi leiro
, 19 78) (Figura 8).

a

0 relevo do fundo da bacia 6 conhecido graças ao
trabalho de LEINZ q CARVALHO (1955) e dados adicionais de KOL-
LERT & DAVINO (19ó3) e COZZOLIN0 [1973). Con efeito, considera-
ções sobre a topogtafia do ernbasamento do cristalino, pretéri-
ta ã sedinentação, forarn feiras por LEINZ Ê CARVALIIO (1957), a
partir de 200 sondagens fo¡necidas pela Construtoras de poços,
o que tornou possível traçar o relevo do enbasarnento, que se
encontra atualmente encoberto ern grande parte polos sedi,nentos
terciá¡ios da Fornação São Paulo e por sedirnentos aluviais mais
recentes,

As carnadas da Bacia de São paulo se depositararn
em a¡nbiente flúvio racustrino e repousan sobre o ernbasarnento do
complexo cristalino. No ânbito da Grande São paulo, a litologia
característíca do conplexo é a associação de rochas gnaíssicas,
graníticas e xistosas do pré-carnbriano, ocorrendo na área de
trabalho, fundarnentalnente, os gnaisses e granitos.

0s ter¡nos 1itológicos constituintes da Formação
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jão Paulo foran estudados, principalmente, por LEINZ q CARVALHO
(19s7),hTERNICK (1966), COZZOLINO (1973, 1974) e SUGUIO et attii.
(I972), entre outïos. Os atores citados são unânirnes em adTnitir
a predominância de argilas, siltes e areias arg j-1osas finas,sen
do raras as ocorrências de areias grossas e cascalhos finos (Fi
gura 9).

Os sedimentos da Forrnação São paulo são muito po
bres em estruturas sedimentares primárias, devido ao fato de
não ter havido un avançado fracionamento granulonétri.co. Apesar
disso, a1ém de incipiente estratificação plano-paralela horizon
ta1, forarn encontradas estratificações (graded bedding). pelo
tas de argitas, díques cIásticos e raras estratificações cruza
das (StlGUI0 et a1li-i, 1971) . ,As estruturas sedirnentares secundá
rias mais proeninentes sào as crostas I imoníticas descritas poi
WASHBURNE (1930) , MOR.AES REGO (]932) , LEINZ q CARVALHO (1957)
e SUGUIO q BARBOUR (1969), a1én de estruturas rectônicas repre-
sentadas por pequenas falhas (SUGUIO et a11ii., 1971) 

"

Segundo SUGUIO (19i1), esses ,"dir"rrto, são afos
síliferos e não forarn encontrados até ao presente nomento nate
riais datáveis por rnétodos geocronoL6gicos absolutos,de rnoclo
que sua idade ten sido apenas inferida através de correlacões
com outras fornações cenozóicas, porém de idade ígualnente duvi
dosa,

E de se estranhar, que una sedimentação essen_
cialmente pe1ítica (síltico argilosa) , que teve lugar en arnbien
te fluvial de canais e planícies alagadiças, decoïrente de con
dições de difíci1 escoaÌnenro (ALMEIDA, 195S; HASUI et a11ii.
1976 e outros), seja tão pobre em sedirnentos orgânicos. Apenas
raros fragmentos de linhito foram encontrados en perfurações pa
ra água subte¡rânea. Segundo SUGUIO (1971) | talvez a explicação
paÌ'a esta pobreza de nat6ria orgânica esteja relacionada com a
vegetação escassa, refletindo urn clima seni-árido durante a se
dimentação da Fornação São pau1o"

0s sedimentos da Forrnação São paulo que repousan
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sobre o embasanento cristalino, são encimados pelos aluvj-ões qua
ternários, subdivididos por SUGUIO 6 TAKAHASHI (1970), em a1u-
viões antigos e aluviões recentes (Figura 10). Esses sedinentos
dj.stribuem-se ao longo dos vales dos rios Tietê, Pinheiros e Ta-
manduateí, sendo palco de frequentes inundações durante os perío-
dos chuvosos nais intensos.

A partir dos perfís de sondagens elaborados pelas
construtoras de poços, elaboramos um painel estrat ígrâfico da -a-

rea central do Município de São Paulo (Figura 11 - Anexo). Não es
tão representadas as profundidades totais dos poÇos, mas somente
a espessura total dos sedimentos atïavessados, O objetivo cleste
painel é tentar dar uma visão no espaço do possível espess¿Ìmento
dos sedimentos, da possíve1 correlação entre os níveis estr¿tti
gráficos e da configuração geomótrica do aquífero, A sequencta
dos níveis foi estabelecida com base na descrição lito1ógica que
acornpanha os perfís dos poços. A falta de rigor na caïacterização
granulométrica das areias e argilas, levou-nos a representar no
painel em diagrarna apenas as principais camadas sedimentares cja
Bacia de são Pau1o, a argila e a areia. corn efeito, a clescrição
das camadas atravessadas não vai na maioria das vezes além da ar-
gi1a, areia ou argila arenosa.

Enbora seja narcante a forma lenticular das cama
das sedimentares, evidente no painel, adnitirnos a presença de ní
veis aïenosos de espessamento quase uniforme, cono aqueles que o-
corren nos níveis superiores dos poços 54 e 57. Estes níveis que
se comportam como aquíferos podem constituir urn parâmetro de a-
poio a não lenticularidade das areias em deterrninadas porções da
bacia. É adnissíve1 esta configuração, se considerarmos que a re-
ferida lenticularidade é nais evidente na bordadura da bacia.

o painel mostra que a espessura do pâcote sedirnen
tarcresce deNparas (r9z mnopoço3só) ewparaE (154m no
poço 57).Esta espessura 6 variáve1, visto a Formação são paulo
estar em vias de erosão e o embasamento ser rnuito acidentado , COZ
ZOLINO (1973), considerando os pontos rnais alto e mais baixo da
formação, a 831 m no sumar6 e 541 m na Moóca, deduziu ?.g0 n para
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a espessura máxina. Em sondagens os valores variam de 0 a 202 Íì,
este último na Móoca.

Segundo a seção estratigráfica, os níveis argilo
sos podern atingir espessuras superiores a 100 mr constituindo as

argilas isentas de areias bons obstáculos ã contaminação dos a-
quíferos. As camadas arenosas atingen espessuras da ordem dos
60 m. As areias constituem o aquífero mais explorado na Bacia
Sedimentar de São Paulo, dada a ausência de cimento consolidador.

Quanto ã coloração dos sedimentos, através de 6

sondagens que tivemos oportunidade de acompanhar, constatamos ,

que a cor vermelha ocorre sobretudo nas zonas superiores, enquan
to as cores cinza e amarela não apresentarn qualquer preferencial
em profundicLade. LEINZ q CARVALHO (1957), comparando o perfil
de 4I sondagens em que apareciam tais arg,i1as, observaram que
a argila de cor vermelha localizou-se sempre nos níveis superio-
res da sondagem, no máximo at6 14 m de profundì.dade, enquanto
que a cínza apresentou uma distribuição mais arnpla, sendo encon-
trada desde a superfície at6 70 m de profundidade.

Ainda, segundo aque 1es autores , a coloração verrne
tha das argilas 6 secundária, dependeda migração dos óxidos cle

ferro na zona de variação do níve1 estático e que a coloração
prirnária dos sedinentos ê cinza e cinza amarelo.

Quisemos através
a construção civi1, localizar a

Tal tarefa pareceu-nos difíci1.

da observação de escavações para
estratificação dos sedinrentos.

A seqtlência de depósitos sedi¡nentares da Bacia de
são Paulo tem dado lugar a discussões por parte dos especialis
tas. Algumas propostas forarn feitas para a definição de uma colu
na estratigráfica, como aquelas que têrn por base todo o reconhe*
cimento geológico obtido ao longo das linhas N-s e E-w do Metrô.
Parece-nos, com base nos perfís traçados a partir dos ciados de
poços, que aquela coluna tem apenas um significado restrito,isto
é, tanto no sentido vertical como horizontal. E1a representa uma
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estratigrafì.a 1oca1i zada, que não deve ser generali zada se consi
derarnìos as variações faciológicas laterais, que são típicas nes
te tipo de bacias de origem continental.

4, TËCTÔNICA

A Bacia de São Patrlo, 6 uma das bacias tafrogêni-
cas do Sudeste brasileiro, desenvolvida no cenozóicor como culmi
nância de um soerguimento rcgional iniciado no jurássico supe-
rior' (ALNIEIDA, 197ó) . comporta-se, portanto, como um compartimen
to de Planalto nais rebaixado em relação ao conjunto, circundado
por uilt relevo modelado em rochas mais antigas de naturcza graní-
tica, gnaissica ou xistosa, clc onde sobressaen alguns pontos do-
ntittantes, que emolduram a regì"ão urbana de São Pau1o.

À zona da bacia vên ter as f alhas de 'l'axaquara
(ìaucaia, Jaguari, Baquira e Alto da Fartura, cuja reati-vação
rcsponsãve1 pela configuração atual da mesma"

Na Serra da Cantareira foran encontradas evidôn
cias diretas de reativação de falhas antigasr representadas por
estr i¿rs verticais de atrito (ALMEIDA, 1955) e falhas de pequeno
rejeito (menos de 1 n). Foram também observadas en aluviões anti
gos (pleistocênicos) do rio Tietê em Itaquaquecetuba (SUGUIO &

TAKAHASHi, 1970). Essas duas observações sugerem tectonismo a-
tuantc lrpós a sedinentação terciária c mesmo plcistocônica.

I
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1. INVENTÃRIO HIDROGEOLÓGICO BÃSICO

Inpusemo-nos a tarefa da elaboração de um inventá
rio hidrogeolõgico básico para conhecimento do quadro hidrogeoló
gico da 'atea de estudo, €il particular, das vazões, nívei-s piezo-
métricos, regime de exploração, uso e características químicas
da água subterrânea e conseqtlentemente, ajudar a planificar as

atuações futuras do homern sobre os aquíferos.

O inventário, é un m6todo de investigação que peï
nite um conhecimento rápido das características hidrogeológicas
de uma dacla área (pe 1o menos nas prirneiras etapas do estudo) sem

Ìraver necessidade de execução de obras (poços, sondagens geoló-
agicas, piezornetros), cujo custo 6 elevado e a16m disso, requer

muitas vezes um tempo de realizaçáo longo.

Faz-se uma descrição do objetivo, metoc'lologia e

realizaçáo desta investigação e como nais irnportante, os resul-
tados obtidos que perniten compreender a realidade hidrogeológi
ca na cidade de São Paulo.

1.1. 0bjetivo e Metodologia

0 objetivo do inventário foi permitir a ol>tenç:ão
de infornações hidrogeol69icas sobre a área considerada e possi
bilitar algum contributo para uma futura política de uso e pre-
servação dos recursos hídricos subterrâneos da Bacia sedimentar
de São Paulo.

Um inventário hidrogeológico pode ser executado
segunclo dois m6todos, os quais estão em função da urgência dos
problemas a resolver (CASTANY, 19ó8):

inventário sistemático, analítico e detalhado
inventário sintético e sunário.

O inventário sistenático, analítico e detalhado
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requer nuito tempo, vários anos, o que não está de acordo coln
os nossos objetivos atuais. A1én disso, requer una equipe de tra
balho para distribuição de tarefas. Como necessitavamos de ob-
ter os prineiros resultados mais rapidanente r recorretnos ao in-
ventário básico, sintético e sumário I que foi elaborado com ba-
se na docunentação existente e controle sobre o terreno dos pol
tos de água. Futuranente, este inventãrio poderã ser cornplementa
do por un estudo sistenático detalhado. Vale salientar, que a de
norninação de ponto de água se refere a toda e qualquer forrna de
af 1or'ârnento das ãguas subterrâneas. No presente caso esta forna
é basicanente, o poço tubular.

Na elaboração do inventário adotarnos a seguinte
metodologia: uma fase de preparação em gabinete para definir con
precisão os dados a recolher e ¡nodo de apresentação dos mesnos;
uma fase de pesquisa bibliográfica; uma fase de documentação jun
to das entidades oficiais, Departamento de Ãguas e Energia El.6-
trica (DAEE) , Prefeitura do Município de São paulo (pMSp) , das
empresas privadas responsãveis pela perfuração de poços e ou_
tras entidades que, pela índo1e de seu trabalho ou outïas cir-
cunstâncias, pudessem indicar a existência de captações na área
de estudo; controle dos poços sobre o terreno; complementação da
documentação catalogada; análise e tratanento estatístico dos
dados; elaboração dos docurnentos definitivos.

As fases de maior interess'e, visto as lnesmas se-
rem a base do estudo são: a documentação e o cadastto no terreno
dos pontos de água. A documentação, .perrnitiu a coleta e análise
de dados disponíveis nos arquivo's, fichas e perfís ¡eferentes
aos poços da área de estudor enquanto o cad.astro, serviu para o
controle dos pontos de água visando as seguintes informações:con
firmação dos endereços de localizaçã.o; posicionanento do poço em
relação a possíveis fontes de poluição ou contaninação; situação
atual do poço (desativado, em exploração); qualidade técnica da
obra; dados atuais sobre produção (níve1 de água e vazão); regi-
rne de exploração e uso de água; qualidade f,ísico-quínica e bacte
riológica; equipanento de bonbeanento; tipo de manutenção; prote
ção da captação e aquífero.
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Através do cadastIoi os dados coletados junto às.
várias entidades forarn verificados tanto quanto possíve1 e com-
plementados no terreno, quet pela observação direta, queL pela
infornação do proprietário ou do usuário do poço.

1.2, Elementos Constantes do Inventário

, Do inventário hidrogeológico constam os elementos
seguintes:

- Número de ordern do poço cadastrado

- Locali zação Endereço
Subclistrito

- Construtora - Denonin ação

Construção - Ano
- Dadós do Poço profundidade (rn)

Revestirnento interno (8,')

- Caracterís t icas do aquÍfero

Litologia
Tipo de perrneabilidade

Espessura ( rn,; Pc rfurada
iìx¡lorada

Nível estático [),tÌ)) (n)
Níve 1 dinânico (ND) (m)

* Dados de Produção Rebaj,xanento (n)
Yazã.o (n3/h)
Capacidade específica (13/l-tyr)

- Dados de qualidade

- Equipanento - Unidade de bornbearnento

- Uso de água
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- Observações

Todos estes elernentos forarn coletados a partir de
perfís e fichas técnicas elaborados quando da construção dos pg
ços e constantes principalnente. dos arquivos das constlutoLas ,

Exceptuan-se, alguns dados sobre a qualidade da água obtidos jul
to aos proprietãrios de pocos, assin corno todas as inforrnaçõcs
referentes ao equipamento de bornbearnento e ao uso de água, Os

valores de condutividade e1étrica da água foran por nós deterni,
nados e os de pll atualizados, quer através do nétodo colorimétri
co, quer em l aboratõrio.

I . 3. Trabalhos Executados

Foram executados os seguintes trabalhos:

- Catá1ogo de inventário hidrogeolõgico básico.
- Um mapa dos poços inventariados na área cen-

tral do Município de São Paulo (Figura 12 - Anexo).
- Um mapa de classes dos poços en exploração na

área central do Município de São Paulo (Figura 15 - Anexo),
- Três peïfís 1ítoestTatigrãficos segundo as di-

reções N-S, NË-SW e W-E (Figuras 16, 17 e 18).
- Urn mapa com dados de condutividade el6trica da

água subterrânea na área central do MunicÍpio de São paulo (Fi-
guta 27- Anexo).

- Un rnapa con os clados de qualidade da água sub-
terrânea na 'area central do Município de São Paulo (Figu-ra 22 -
Anexo),

1,4 . Resultados Obtidos

As infornações coletadas no inventãrio hidrogeo-
1õgico e através da observação dos poços no tetreno, pernitiram
as seguintes análises:
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Total dos poços inventariados e situação atual.

Tendência anual de construção dos poços.

Características técnicas dos poços.

Caracterís ti cas dos aquÍferos.

Yazão de teste dos poços;

Níve1 estático e nível dinâmico.

Regines de exploração.

Unidade de bornbe arnento ,

Dados de qualidade da água.

Uso das águas subterrâneas.

Estes itens serão analisados en seguida.

1.4.1. Total dos poços inventariados e situação atual

Um poço é urna obra de captação vertical que perrni
te atingir um aquífero para efeitos de exploração do mesmo. De

acordo corn o nétodo de construção, tenos vários tipos de poços.

Na área de estudo, encontran-se dois tipos: os

poços tubulares ou profundos e os poços rasos r t a¡nbérn conhecidos
por escavados, abertos, cacirnbas e orclinários. 0 inventário hi-
drogeológico registra sonente os poços tubulares r porque estes
são o tipo de captação que está hoje sendo utilizado no abasteci
nento urbano e indus tr i a1.

Não obstante, farernos algumas considerações sobre
a situaÇão atual dos poços rasos e ern seguida una análise deta -
thada dos poços tubulares.

Foços Rasos

Inicialmente, os habitantes de São Pau1o, fazian
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uso das águas superficiais que ocorriarn na região. Corno conseqüên
cia da degradação desses rnananciais, tiveram necessidade de â-
guas de melhor qualidade, optando pela construção de poços rasos.

.Este típo de captação foi larganente utilizado nos bairros da ci-
dade de São Paulo,para fazer face ã inexistência, na época, da
rede de abastecinento púb1ico, Esses poços, ern relação aos poços
profundos, oferecian a vantagen de poderen ser construÍd.os na-
nualnente, razão pela qual predorninararn durante algun tenpo.

Baseados na obiervação e diálogo con rnorad.ores e

construtores que participararn na construção de bairros localiza_
dos nos subdistritos de Vila Guilherne, Vila Maria e Tucuruvi (á-
reas intermediárias) , constatamos r que a maioria das f amí1ia.s clue
habitan casas instaladas en terrenos con uma superfície aproxima-)da de 300 rn', possuialn um poço raso e conviverarn durante tempos
con o binônio poço raso-fossa, posicionados a 'poucos netros um

do outro (2 a 4 n) . A elevada densidade de fossas negras, fossas
sépticas e latrinas, a inexistência de norrnas para utilização das
mesnas, associada às condições gerais do terreno, deficiências de
construção e piecaridade sanitária na exploração desses poços, de
terrninou a contaninaçào bacteriorõgica de grande núrnero e conse-
qüentenente, a desativação dos poços quando da instalação da re_
de de abastecirnento púbtì-co. Arguns poços rasos perrnanecern, sendo
alguns, explorados integr'alment'e, por donveniência econôrnica e
outros são utilizados de rnodo estratégico, isto é, quando se veri
ficam quedas no volume ou interrupção no fornecimento de água adu
zida ou ainda, para regadio de hortas de fundo de quintal.

Muitos destes poços rasos, enbora païticulares, e_
ra¡n comunitários, isto é, forarn utilizados por várias famílias.

Posteriornente I concentranos a nossa atençãd nltma
área de 1 knz, situada ap rox imadarnen te entre as Avenidas Julio
Buono e Dra. Diva Chaves de Faria (subdistrito do Tucuruvi). Aqui
inventariarnos 200 poços rasos, dos quais 9s% estão desativados,co
bertos por pesadas placas de cimento ou chapas de ferro. Segundo
informação verbal , 60e, dos poços foram aterrados e alguns deles
entulhados corn rixo e outros convertidos en fossas negras r naque
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las casas que não estão ligadas a rede de esgoto.

Na construção destes poços f orarn utilizados pá e

picareta. Na rernoção do rnaterial escavado utilizava-se sarilho
corn balde e corda., No revestinento foram utilizados ti.jo1os. A

profundidade oscila entre os 3 e 12 In, com diâ¡netros de 1,10 a

3 m. A água era retirada inicialmente I con sarilho, corda e bal
de ou só com corda e balde. Após a chegada da energia, corn bon
ba elétrica. Em geral os poços tê¡n a abertura ao níve1 do solo
e eram ma1 vedados, sujeitos a contarninação através da infiltra-
ção superficial e de resíduos que caíam para o interíor.

Cabe referir, que na ârea industrial de São Pauto,
algurnas enpresas que desativaran seus poços tubulares por pro-
blemas rnecânicos e hidráulicos, construiram poços rasos cujas
águas estão sendo utj"lizadas na atividade industrial. É un pro-
cesso de garantir novas fontes de água e de fazer face aos suces
sivos aumentos de custo de água da rede pública de abastecirnento

Poços tubu l are s

Foran inventariados 475 poços tubulares distribuí
dos por una área de cerca de 100 km2. Val" observar que, segundo
CHAPOND E MoRTIER (1967), num estudo de caráter loca] ou detalha
do (escala de 1:10.000 a 1:25.000), se pode aceitar os valores
de 2.000 - 4.000 poços para 1.000 k¡n2. No nosso estudor na esca
la de I:20,000, atinge-se uma densidade de quase 5,000 poços por

)I.000 kn", portanto, acirna da densidade julgada cono razoáve1.

Do inventário constarn poços en exploração, poços
desativados (poços que forarn explorados por un período de tenpo),
poços abandonados (poços que nunca foram explorados por razões
hidráulicas ou de qualidade da água) , poços não localizados no
terreno, poços cuja observação não foi autorizada (dados não di:
poníveis) e poços não observados. 0 registro de poços desativa -
dos e abandonados é de grande irnportâniia no quadro da pro te
ção dos aquíferos e captações. A negligência na desativação e
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a f alta ou clef iciente acondicionarnento dos poços abandonados, a-
fetam profundanente a qualidade da ãgua subterrânea.

De acordo con o inventário hidrogeológico os

ços são classificados segundo a Tabela 3.

p9

Controlou-se no terreno 396 poços, oLt seja, B3%

dos poços inventariados. En relação a 8 poços (Ze"), não foi per-
rnitida a observação direta e qualquer outra forma de aquisição
de dados. Restaram 83 poços por pesquisar, isto é, 1B% do tota1.
Dispomos, assin, de uma rnaioria de observações, que nos permitem
um real conhecimento da situação hidrogeológica na região urbana
de São Paulo.

Tab. 3 - Situação Atual dos Poços

Situação Atual Nç de Poços

Em exploração
Desativados
Abandonados

Dados não disponíveis
Não localizados
Não observados
Total

180

177

7.7

8

I2
7T

38

37

5

2

3

15

475 100

Os poços inventariados I com

localizados, estão representados em mapa (

bém em mapa estão indicadas as classes clos

gura 13 - Anexo). Estes mapas permitem uma

ção dos poços no espaço e tirar conclusões
densidade dos mesnos.

Os 475 poços inventariados
1os seguintes subdistritos:

exce ção
Figura I
poços em

aná1ise
sobre a

dos poços não
2 - Anexo) .T"[
exploração (Fj
da distr ibtri
locação e

estão distribuídos pe-
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Nl de Poços.

Be lenzinho a aa l a. r a a. a a a t. aa a l a..

Moóca

Brás

Vila Guilherme t l a a. t. a a. ar..t.a.r a a a a ¡

Consolação traaa.aaaa

Alto da Moóca

Vi 1a Maria . a.a a .. i. ti l a a... a

Ipiranga

Pari
Bela Vista .t.aa

Cambuc i
Tucuruvi . a a a a. a t..

Barra Funda
'l'atuapé

Ce rque i ra
Bom Retiro
L i be rdade

Perdizes .....
Total... 475

Há una grande distribuição de poços na ârea de
estudo verificando-se a maior densidade em trôs áreas inclus-
triais (Belenzinho, Moóca e Brás), totalizando 193 captações
ou seja, 39%, o que deixa antever um grande consumo de ãgua suÞ
terrânea neste tipo de atividade. con efeito, em relação aos pg
ços em exploração a maior densidade 6 registïada na zona Leste
da cidade de são Pau1o, isto é, numa 'area de concentração in-
dustrial. Na zona central da cidade a concentração é cle ZBeo dos
poços en exploração.

a.aa.a.laa

. a.l t c.a. t. t a r. a.. a I t a...

César ..r...t... ,....
. t t a r...l t. a i a a a. a r....a i... a a a.l a l a a....

B5

58

40

37

3Z

30

27

I7
1,7

1ó

15

13

I2
I2
11

11

IO

08

07

0ó

04

03

0z

01

01
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1.4,2. Tendência anual de construção dos poços

Com o desenvolvimento do consumo e da demanda
por parte da população e das atividades industriais, ben como
da necessidade de água de ¡nelhor quatidade, coneçou a desenvol -
ver-se, progressivanente, o aproveitamento das águas subterrâ-
neas profundas na região da cidade de São Pau1o.

De acordo corn o inventãrio foi possíve1 nontar-se
um grãfico (Figura 14) corn os poços perfurados de 1950 a 1982.0.b
serva-se, que entre 1950 e 1967 o rnaior núrne¡o de poços foi cons
truído em 1955 e 1962 [12 poços) e 1966 (13 poços) , seguindo- se
uma dinarnização no período 1968/L970 e aþós algunas retrações,ve
rificaram-se tendências crescentes e¡n 1975,Ig78, 1980 e I9g2.

Constatarnos, que algumas unidades industriais, es
pecialmente aquelas que consomern grandes volurnes de água, estão
interessadas na reativação de poços desativados e construção de
novos poços en suas áreas.

Dos 475 poços perfurados não forarn iclentif icaclas
as construtoras de 38 captações. Assirn, en relação a 437 poços,
verifica-se, que 44e" foram construídos pela CORNER SA, Z3% pela
CIA T,JANER COM,IND,, 159 pela AIR LIFT IND.COM.SA e os res
tantes 18? por dezesseis outras construtoras.

1.4,3, Características técnicas dos poços

A construção de urn poço para exploração de água
exige sernpre a elaboração prévia de un projeto, baseado no estg
do hidrogeológico do local onde se pretende instalar esta obra
de captação. Este projeto é fundanental , porque ao consid.erar os
elementos técnicos rnaì.s adequados ã estruturação do poço, ben
como ã seleção dos nateriais a serem utilizados na sua constru-
ção, objetiva un bon funcionanento rnecânico, hidráu1ico de 1on
ga duração e a custos razoáveis.
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Con base nos dados técnicos das fichas de poços e

observação direta das obras no terreno, varnos analisar as seguin
tes caracte¡ísticas técnicas de construção:

Locação.

Métodos de perfuração.

Diâmetro de perfuração.

Revestirnento.

Profundidade.

Filtro e pré-filtro,

A proteção sanitária será analisada no

a. Locação

capítulo
seguinte.

No meio urbano, a locação do poço é em geral de

terninada pelo proprietário, impedindo deste inodo, por razões de

espaço, de Çusto, que o construtor faça urn estudo hidrogeol6gico
de reconhecirnento antes de executar a obra.

Nos casos en que o sondador está farniliarizado
com a geologia da área de trabalho e conhece previarnente onde i-
rá ser encontrada a fornação aquífera, a perfuração é conduzi-
da com certa segurança ! atingindo rapidanente a canada aquífera.

En áreas restritas, como aquelas onde se situarn
os condornínios, os hospitais, hotéis, indústrias e outïos, a 1o,
cação do poço não tem muitas alternativas r porque só pode ser
naquele lugar.

Por outro lado,
água subterrânea é substituÍda
radiestesista r para denarcar o

água".

a investigação da superfície da
f re qtlen t ernente pela presença do

local por onde passa o "filão de
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Tivemos oportunidade de acornpanhar alguns tïaba
thos de radiestesia. O operador possuia vários instrunentos al
deteção do fluxo subterrâneo: forquilha ern madeiÌa, duas hastes
metálicas e urn pêndulo. Discordamos desta prática, porque a mes
ma não ten nenhum fundarnento científico. No entanto, constata-
mos ser uma atividade con larga utili zação na prospecção das â_
guas subterrâneas na cidade de São paulo.

A questão da locação do poço en relação a poss!
veis fontes de poluíção ou contaninação será abordada no prõximo
cap í tuIo.

b. lvlétodos de pe rfuraçãg

Na área de estudo encontran-se ,tipos de poços tu_
bulares que podem ser divididos en dois grupos:

- Poços tubulares não revestidos,

- Poços tubulares dotados de filtro ou tela
níveis arenosos, argilo-arenosos e areno-argilosos.

Na construção destes poços foram utilizados basi_
camente, dois nétodos de perfuração: a percussão (sonda percussg
ra ou de cabo) e o rotativo hidráulico (sonda rotativa) , con cir
culação direta. Nenhum destes nétodos é ¡nelhor em todas as situa
ções. 0 processo a percussão con caçamba é preferido en ,ocf,ã
consistente, con um rendirnento médio de 4 a S m/ð,ia. Al guma s
construtoras utilizam o nétodo a percussão con circulação de 1a-
rna e¡n sedimentos. con Ìendimento nédio de 7 a g n,/dia, dispensan
do o revestimento durante a perfuração. Quando o aquÍfero é ro_
cha fraturada pouco profunda (30 a 40 n) sob un manto de altera_
ção ou sedinentos, é feita uma cravação nestes at6 o topo daque
la forrnação e opera-se con percussora e caçamba.

0 nétodo rotativo com circulação de Iarna (bentoni
ta a base de água) é nais rápido que o da percussão em sedinen _

tos, com rendimento nédio de 50 n,/dia I exceto nos casos en que
se verifica a presença de blocos de cliversos tarnanhos.
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Outro n6todo ainda utilizado com menor freqüência
é a perfuração "Down the Hole", conbinação dos nétodos a percus-
são e rotativo, que permite u¡n rendirnento nédio de lZ0 n/dia.

A Tabela 4 nostra os díferentes nétodos de perfu-
ração e freqtlência utilizados na construção dos poços inventaria
dos.

Tab. 4 - DifeÌentes Métodos de Perfuração

Tipo de Rocha Nlétodo de Pe tfuração

Rocha consistente
Rocha consistente
Se dimentos
Se dinen t os

Se diment os

Sedinentos

Percussão c/caçarnba
Down the H o1e

Rotativo c/Iama
Percussão c/ Iama
Pe rcus s ão c/ c'ravaçáo
Down the Hole

95

5

90

4,5
0,5
5

A decisão na escolha de urn destes nétodos requer
a consideração de vários fatores, sendo os principais, o diâne_
tro, a profundidade do poço e a natureza das formações geológi_
cas que provavelnente serão atravessadas. En relação a algumas
construtoras, existe apenas urn m6todo, a percussão, visto as
mesnas disporen somente de máquinas deste tipo.

Durante a perfuração são feitas coletas de arnos_
tras, que para a1én de identificaren as fornações aquíferas, per
mitern traçar a coluna geológica. Estas anostras que aparecern sob
a forrna de detritos, são renovidas con caçarnba, larna de perfura_
ção e ar comprinido. O nétodo a percussão pernite a obtenção de
anostras que representan ben as forrnações penetradas. Con a son_
da rotativa há nais dificurdades provenientes da 1a¡na e verocida
de de perfuração. Das construtoras contactadas, 50% não fazem
o registro das fornações geolõgicas encontradas na medida do a_
uanço da perfuração e não dispõem de un relatório detalhado com
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ils caÍacterísticas técnicas do poço.

Analisanos 342 colunas geológicas de poços, algg
nas das quais carecem de constância na apresentação de dados téc
nicos: diânetro de perfuração e do revestimento, tipo e cornpri-
mento do filtro, materiat e granulometria do pré-filtro, clados
de produção, saliência do tubo de revestirnento interno, cimenta-
ção e laje de proteção; 133 poços não possuent seção colunar cÕrn

descrição 1itológica e o registro das características técnicas
é precário. Em qualquer dos casos não existem referências sobre
a tarnpa super j.or do tubo de revestimento interno.

A figura 15 nostra duas fichas de infornações, a
título de exernplo, sendo un poço perfurado nos sedinentos e o ou
tÌo no embasamento cristalino.

As anostras coletadas que são acondicionadas em

sacos de plástico não são descritas com rigor, embora saibamos
que tais provas científicas exigern estudos rigorosos que na maio
ria das vezes não estão ao alcance das constïutotas. A descrição
litológica é apenas um t¡abalho que visa a compreensão da geo-
logia em geral . 0 estudo detalhado das amostras seria desejável,
porque pernitiria pÌeparar ou rnelhorar os mapas geológicos, se_
ções geol69icas, perfís estratigrãficos e aprofundar a conpre-
ensão da hidrologia na área urbana de São paulo. Uma seção sedi-
mentar, cono já observamos, nota sonente argila, argila arenosa,
areia, areia argilosa ou argila pouco arenosa, dificultando à
definição precisa da seqi.lência estratigráfica e da identificação
das canadas aquíferas, A inexistência clo estudo seclirnentológico
torna difícil a separação entre o nanto de alteração da rocha
de base e os sedimentos terciários por um lado e a separação en-
tre estes e os sedirnentos quaternários por outro. Isto reftete-
-se na difi.culdade de caracterizaçáo do tipo de aquífero e na de
finição de sua espessura quer perfurada, quer exploracla 

"

c. llíânetro de perf,uração

0 diânetro de urn poço pode ser ou não constante
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des,lc o tôpo atã o fundo. Iniciada a construção com um determina_
do diâmetro, as condições de perfuração e outros elenentos podem
determi-nar reduções da coruna, cornpletando-se o extreno inferior
com um diânetro rnenor,

A anã1ise das colunas técnicas òs poços inventaria
dos perrnitiu elaborar as Tabelas 5 e 6, que nostran respectivamen
te, o núnero de diânetros e os diânetros utilizados na perfuração
destes poços.

'lab. 5 - Nç de Diârnetros Util-izados na perf . dos poços

Número de

Di âne t ros
Número de

Pocos

1

2

3

4

5

Total

78

165

52

23

5

100

)L

51

1ó

7

2

Conforme os dados da Tabela 5, forarn utilizados a_
té 5 diâmetros de perfuração, tendo 16S poços ou seja, 51.% do
total sido construídos corn dois diâmetros, u¡n diânetro inicial
ou de perfuração e un diârnetro finar ou diâmetro útil da câmera
de bornbearnento, Esta atuação operacional foi imposta por dois
fatores: natureza das fornações geológicas atravessadas e impo_
sições de caráter econômico.

0s diâmetros escolhidos obedeceran as segr,rintes
condições: natureza das forrnações geolõgicas i espaço livre para a
instalação da bonba de nodo a garantir urna boa eficiência hitlráu_
1ica.

dosA observação detalh,ada das colunas têcnicas
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Tab. b - Diâmetros Utilizados na Perfuração dos Poços

Se di men tos Rocha Alterada Rocha Consistente

32"
28"
25 r/ 4"
24"
22"
¿0"

l9 "
lg"
17 r/ 2"

L7"
16 "
15"
14"
I3"
r2 I/ 2"
12 r/ 4"
T2"

11 r/2"
10 3/ 4"
10"
9 7 /'8"
B 5/8"
8tt

ótt

16"
15"
13"
r2 r/ z"
12 Il 4"
12"

10"
9 7/8"
g 5/9"
8 I/2"
8tt

7 r/2"
ótt

13"
12 r/4"
r2"
1r If23"
t0 3/4"
10"
9 7/9"
I r/ ?."

I 5/8"
8 L/2"
B 3/9"
Btt

7 r/2"
6 I/2"
6tt

323 poços construídos com mais de 1 diâmetro de perfuração, le
vou-nos a concluir, QUe os diâmetros de maior frequência utiliza
dos para completar a parte inferior destes poços nos sedimentos,
rocha alterada e rocha consistente forma respectivamente, de
11 I/2", de 12" e de ó".
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d. Revest iment o

Segundo a Associação Brasiteira de Normas T6cni
cas (ABNT, 1977), o revestirnento externo (tambem conhecido cono
de serviço, de superfície ou sanitário) é um "tubo de aço ou ou-
tro naterial resistente utilizado provisoriamente durante os ser
viços de perfuração de poços"; revestimento interno é um "tubo de
aço oLt outro material resistente utilizado para permanecer defini
tivamente no poço, estabelecendo ligação entïe a zona de entracla
de água para o poço (filtro) e a superfície".

O tubo de revestimento em poços profundos para cx
ploração de água tem dois objetivos:

-Evitar o desmoronamento do furo.

-Evitar a entrada no poço cie água de sr¡perf ície
oLr de jntiltrações mais rasas, de recles dc esgotos deteriorados c
<le fossas, que possam afetar a qualidade da água de captação.

0s poços perfurados
possuem revestimento a não seT nos
centes de material inconsolidado e

do para evitar o desmoronanento em

em formação consolidadê, não
trechos dos depósitos sobrej a-
em casos restritos , 6 util iz¿t-
profundidade.

A anál ise de colunas
res permitiu elaborar a Tabela T.

tecnicas de 400 poços tubula

Tab. 7 - Ne de Revest.imentos Utilizados nos poços

\[rnero de
Rervestillrentos

Número de
Poç os

Co¡n 1 revestimento
Com 2 reves tirnentos
C<-rnr 3 revcsti-mcntos
Conl 4 revestimentos

13

37r
14

2

3

93

3

1

'l'ota1 - 400 100



Conforme os dados da Tabela referida,
ços foram construídos com 1 revestimento , 93eo com 2,

Ieo con 4. Enquanto em 13 poços o revestimento tem a

ser de serviço perrnanente, 387 captações apresentam
mento externo e um interno, que aloj a o equiparnento
to.

Em relação a poços corn mai
Tabela 8 ilustra alguns dados referentes
maior.
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3eo dos po-
3eo com 3 e

função de

um revesti-
de bombeamen

0 revestimento externo é uma tubulação de aço pre
to, dc espessura 3/16" ou l/4", colocada até diferentes profundi
dades. A tubulação de revestimento interno 6 em aço preto ou gal
vanizado, cla Norma DIN 2440 ou Schedulle 20/40 e são fornecidos
pelos fabricantes em comprimentos que variam entre 4 e 10 me-

tros. O apoio consiste na cravação do tubo na rocha dura, de a1-
guns centímetros a I metro,

As Figuras 1ó,17 e 18 ilustram alguns aspectos re
:ferentes ao número de revestimentos utilizados na construção do

poço, assim como a profundidade dos mesmos.

a

e

s

a

de 1 revestimento,
profundidade menor

lab.8 - Dados Referentes a Profundidade do Revestimento dos Poços

Revestiilìento Profundidade
menor

Profundi dade

mai or

exte rno
in te rno

6,00
59,00

45,00
206 ,50

m

m

m

m

No revestimento in
dos tubos de aço preto em B0% das
'LtJoa. 0 comprimento das tubulações

poços foram utili za

s e galvanizados em

da espessura do so1o.

terno dos

captaçõe
depende







_ó0_

Irstcs tubos são eÌetricamente soldados e raramente rosqueados.Al
gLrns poços construídos durante os anos quarenta e cinqucnta fo-
ram revestidos internamente em concreto, como consequência da cli
ficulcladc de aquisição de mat6ria prima para a confecção das tu-
bulações. Nesse concreto eram colocados pequenos filtros de por-
ce lana.

No projeto de revestlmento de urn poço hã dois
aspectos importantes que devem ser considerados: o diâmetro do
tubo e a espessura da parede.

Quanto ao diâmetro e por razões econômicas e con
veniente utilizarem-se valores que não encareçam a obra, tnas que
garantam um processo construtivo eficiente e um bom funcionamen
to c1o poço.

As Tabelas 9 e 10 documentam respectivamente, os
diânetros dos rcvestirnentos e os cliânetros clo revest inrento in-
terno nos 400 poços.

A aná1ise da Tabela l0 permite verificar que os
diâmetros do revestimento interno de maior freqtlência sao os de
6" e 8", respecti.vamente, em 2I0 e 1S3 poços t ou se j a , STeo e

-r3%.

0 diâmetro do tubo de revestimento interno é fun
ção do diâmetro <je perfuração, do diâmetro da carcaça da bomba
e do caudal previsto.

Ê' de dois t ipos o cli ânetro r-rtr I cla câmera cle bonr

bearnento dos poços locados na ã.rea de estudo (Tabela 1ll .

Con s i de ranclo a s potenc i a1 idacie s

área ( 10 a 20 ,n37rr¡ , o, cliâmetros utitizados são
dos.

dos aquíferos da

supe rdimen s i on a

Quanto a espessura clo revest imento interno ì e

rntti t-o inportante , que a mesma obedeca a dinensões míninas dc mo-
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'lab.9 - Diânetro dos Revesttmentos dos poços

{-on I
Reve s t rme nt o

ls"
14 "
r3"

rz L/4"
10"

5tt

Com 2

Revestinentos

14" + ó"
16" + ó,'
15" + ó"
18" + ó"
20" + órr

2U,'+Ull
8" + 6r'

IZ" + $"
25 r/4" + lr L/¿tt
25 L/2 + 8"
16" + 8"
1.4" + 8"
19" + 8"
25 I/4" + 6"
15" + 8t'
I2" + 4"
18" + 8"
r2" + 8"
25" + g"

zs,' + 6 ir

Com 3

Revestinentos
Com 4

Reve s t imen to s

12" + 8" + 6rr + 4'r
5.8"+25"+19'r+8tt

20" + $" a 6tt
ló" +14"+6"
¿5" +20"+ó,'
ló" + 8" + 6"
20"+ló"+8"
18" + l6t' + 6"
'¿S l/4" + 10" + ó,,
25 L/4r' + 12" * 6,'
25" +20"+8"



tab. 10 - Diânetros do Revestirnento Interno dos Poços

Diânetros do Revestimento Ne de Poços o¡

0

0

0

1

10

1

33

5Z

I
z

100

lnterno

15 "

14"

12 r/ 4"
IT I/ 2"
10 "

6"
5"
4"

1

1

I
2

38

)

r33
2r0

4

8

Total - 400

Tal¡. l1 - Diâmetro Úti1 da B onrbe arnen t o clos PoçosCâmera de

Diâmetro útil Polegadas
(nm)

6 1s0

8 200

Vazáo Ext'raída
3,.m /n

aré 45 ,00
até ó1,00
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do a conferir ã col.una a necessária resistência mecãnica I vtsto
estar exposta durante a sua instalação e serviço do poço ao seu
próprio peso e aos empuxos laterais e hidrostáticos. Os tubos
de aço do revestirnento interno dos poços tên fundanentatrnente
dois tipos de espessura (Tabel-a 12).

Tab. l2 - Espessura do Revestinento Interno dos Poços

Diânetro Interno Polegadas
(nm)

ó 150

8 200

Segundo a ABNT (1g77), estes
uma espessura rníníma de 7 nm,

Espessura
(nn)

4,50
ó,30

tubos de vern ter

No que concerne a saliência do tubo do revesti-
nento interno, esta característica técnica será analisada pos-
te r i ormen te ,

e. profund idade

A definição de profundidade de un poço deve ser
fixada pelo perfil de urna perfuração de reconhecirnento, at.rav6s
de dados colhidos no inventãrio hidrogeológioo da área ou pel.os
dados colhidos durante a perfuração.

As dificuldades ern fazer perfurações-teste, a
inexistência de urn inventário corteto que pernitisse a elabora-
ção de un projeto de construção e conseqüentenente, a possí-
vel localização da zona de captação, deu lugar a que rnuitos po-
ços fossem perfurados através <ie tentativas, até encontrar o
aquífero a daí o rnau aproveitanento deste.

De acordo com os dados extraídos do inventári.o
elaborou-se a TabeIa 13.



Tab. 13 - Classes de Profundidade dos Poços

C/Profundidade (n) Ne

< 100

100 - 200

201 - 300

50r - 400
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.Ô

1)

7Z

14

2

100

tôn profundi dade s

t ê¡n p ro f undi dacle s

Total -

de Poços

sz
3r3

59

7

431

Segundo a Tabela, 72% dos poços
que vão dos 100 aos 200 m, enquanto apenas Zeo

de 301 a 400 rn"

As profundidades rnínimas e rnáxif¡ras atingidas pe-
1as perfurações nas décadas de 1950, 1960, 1970 e nos dois pri-
neiros anos de 1980, estão ilustradas no grãfico da Figura 19.

0bserva-se I que as profundidades mínirnas forant
as mesnas nas três décadas (1950, 1960, lg70), tendo aurnentado
de 20% nos dois prirneiros anos de 1980.

As profundidades rnáxinas variaram da seguinte na
neira: redução de cerca ð.e 7od da década de l9S0 para a década de
19ó0, aumento de cerca de 7eo da década de 19.60 para a década de
1970 e de 25eo da década de 1970 para os dois prineiros anos de
1980. 0 aunento das profundidades nínirna e rnáxina nos prirneiros
anos da década de oitenta pode ser interpretado de duas nanei-
ras: a crença de quanto rnaior for a profundidade do poço rnaior
a vazã.o; a pesquisa de aquíferos ¡nelhor protegidos dos elernen-
tos contaninantes.

f. Fi1 é-filtro

0 f iltro
ção de água por un poço
rial não consolidado, O

ou tela é urn elenento víta1 na produ-
tubular instalado en aquífero de nate-
filtro ten a função de suportar a pres-



Profsnd¡dqdes
otingidas

400

350

300

2ffi

æo

r50

roo

50

FIG. 19 - PROFUNDIDADES MíNIMAS

[iìT uáxrmo

MAXIMAS DOS POÇOS
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são exercida pelas canadas circundantes I permitir a nãxina en-
trada de água e proporcionar neios que inpeçan a passagen peïma-
nente de areia para o interior do poço. Con s e qüen tenente r algu
rnas medidas devem ser tonadas na sua escolha.

A durabilidade 6 un fator que deve ser considera-
do na seleção de um filtro para poço, una vez que a substitui-
ção do rnesmo é dífíciI ou impraticável. A sua destruição inpli-
cará no fin da vida útil do poço. Devido ao fato de que a rnaio-
ria das ãguas subterrâneas ou são corrosivas ou incrustantes, a
escolha do naterial a utilizar na contrução do filtro é nuito
importante para a sua durabilidade.

A análise de perfis técnicos e o diálogo com os
proprietários dos poços perrnitiu el-aborar a Tabela 14, onde es_
tão indicados os tipos de filtros, os rnateriais de fabricação,
a freqtlência e a porcentagem ocorrente na área de estudo.

Tab. 14 -

Tipo de Fi lt ro

R¿nhura contínua

Ranhura contínua
Ranhura descontínua

Ranhura descontínua

Improvisado

Porcelana

Material de Fabricação Ne

aço inoxidáve I
aço galvani zado
aço preto
aço galvani z ado
tubo ou chapa de aço
porce lana

Tota] -

Tipos de Filtros e Material de Fabricação

de Poç os

50

58

151
', '7

24

6

316

90

1ó

19

48

I
7

z

100

A Tabela nostra que 17g poços; ou seja, 56% fo
ram construídos co¡n filtros de ranhura descontínua (4g% en tu_
bo c1e aço preto e 8% en tubo de aço galvanizado); 10g poços, ou
seja, 35% foram construídos com filtros de ranhura contínua(16%
en aço inoxidável e 19% en aço galvanizado); 30 poços, ou seja,
9% foram construídos con outros tipos de filtros.
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De uma maneira gera1, enbora as construtoras indi'
quem o filtro rnais adequado para este ou aquele poço, a escolha
da tela cabe ao proprietário e quase senpre baseada ern crité-
rios econônicos. Daí a razão pela qual 63% dos poços apresentan
filtros de qualidade inferior. Aqui não conputanos os 2% referen
tes aos filtros de porcelanar que só foran utilizados durante o

período de escassez da natéria prima indisperisáve1 ã confecção
dos filtros metãlícos. Conseqtlentenente, três tipos de problemas
afetam os poços: necânicos, hidrãulicos e físico-quínicos.

Par.a que aquela deterioração dos poços se.ja evita
da torna-se necessário conscienti zat os proprietários r que o uso
de um filtro adequado é um fator preponderante para o êxito de
u¡n poço. Uma tubulação sirnplesnente perfurada pode ser barata,
nas isto não cornpensa ante as desvantagens qug irão onerar os
gastos de rnanutenção. Filtros inadequados encarecem o custo de
água, porque red.uzem a eficiência do poço e aumentan os gastos
con a energia, enquanto que os filttos de boas características
técnicas (naterial , diânetro, cornprirnento e abertura das ranhu
ras) garantern a eficiõncia e prolongan â vida útil- do poço.

0s filtros normalnente utilizados têm os seus
diânetros em função dos diânetros dos tubos de revestimento in-
terno, com conprimento variável (peças de 1, 1,5, Z, 2,5, 3, 4,
4,5, 5 e 6 netros) e aberturas que varian de 0,25 a 4 m¡n. Duas
peças ou mais forarn justapostas para fornar un filtro nais lon-
go! sernpre que isso foi necessário.

Na colocação de filtros foran utilizados doi s

nétodos: 1) o tel-escópico, que consiste na introdução do filtro
no interior do revestirnento com posterior extração i Z) o filtro
e o revestinento foram aooplados (soldados ou rosqueados) nu¡na
única coluna e introduzidos no furo. Embora o nétodo telescópico
tenha a vantagen de pernitÍr a retirada e a reinstalação do fi!
tro quando necessário e alén disso, evitar apoiar o peso de urna
extensa coluna de revestirnento sobre o filtro, o segundo método
foi o nais utilizado. De urna maneira geral , os poços apïeselttan
uma coluna de revestirnento alternando co¡n filtros, de nodo a a-

l
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proveitar una sucessão de aquíferos separados por níveis argilo_
sos. Este aspecto está ilustrado nas Figuras 16, l7 e tg.

Quanto ao pré-fi1tro, visto o material aquífcro
natural da Bacia sedimentar de são pau10 não conter matcrial
grosseiro que possibilíte a fornação de um envoltório natural de
cascal'ho ou pedregurho en torno do filtro, o encascarhamento ar-
tificia] 6 recomendável, Este encascalhamento pernite que a zo_
na contígua ao redo¡ do filtro se torne rnais porosa e permeáve1
através da rernoção do rnaterial mais fino e substituição por ma_
terial arredondado por processos de trabalharnento fluvial,

Enquanto as aberturas das ranhuras do filtro são
função da granuronetria do pr6-fi1tro, a granulornetria deste man
tón uma relação definida com a granulometria da areia do aquífe
ro.

A análise das colunas técnicas dos poços e as in_
formações verbais dos técnicos das construtoïas, perrnitem con-
cluir, que as captações possuen um envoltõrio artificial que
preenche o espaço anul.ar em torno do filtro e do revestinento. A
cspessura do pré-filtro está compreendida entre 70 e 150 mm e a
altura do espaço anulâr é variáve1,

Como material do pr6_filtro começaram a ser utili
zados recentenìente dois tipos de areia: areias com granulonetria
de 2 a 3 mm (da região de Jacarei, no vaLe do paraíba) em 90%
dos poços e areias do tipo péro1a (oriundas do Rio de Janeiro)
cor.n grãos bem arredondados, granulometria de 0,5 â 1mÍìr em I0eo
dos poços. Equivale dizer, que não foi utilizado nenhum naterj-al
sintético.

0 nenor uso das areias do tipo péro1a se deve ao
fato de serem nais caras que as areias de Jacareí

1.4 ,4. Caracteristicas dos Âquíferos

Con base na anã1ise das colunas geolõgicas <1os
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poços perfurados e toJnando como parâmetros o níve1 estático, o

posicionanento dos filtros e profundidade das fendas, tentamos
definir as características dos aquíferos, litologia, tì,po de per
meabilidade i espessura perfurada e explorada.

No caso do aquífero sedinentar livre, considera-
rnos a espessura perfurada aquela que vai da superfície do solo
ã base dos sedinentos, Nesta espessuïa está ínc1uído o aquífero
potencial (acima do níve1 estático) e o aquífero saturado. A es-
pessura explorada é dada pelo posicionamento do fj. ltro na cama-
da aquífera.

Na rocha alterada, a espessura perfurada é a altu
ra total da canada alterada, correspondendo a espessura explora
da também ao posicionamento do filtro.

En relação ã rocha dura
ra perfurada aquela que vai do topo da

ção; a espessura explor:ada corresponde
água definida pela zona de fendas.

, consideramos a espessu
rocha ã base da perflrra-
ã extensão de entrada de

Conseqtlêntemente, foranindividualizadás duas
unidades aquíferas regionais de grande inportância: o aquÍfero
sedimentar, representado pelos aluviões e pelos sedinentos terci
ários da Bacia de São Paulo e o aquífero cristalino, representa-
do pelo conjunto das rochas alteradas e duras aflorantes ao re-
dor da bacia,

As fontes de recarga dos aquíferos são as precipi
tações e os vazamentos das redes de distribuição de água e esgo-
tos.

a. Aquífero Sedinentar

0s aluviões e os sedirnentos terciários que preen_
chern a bacia, cobrern urna área de S,000 kn'. A espessura total
destes sedimentos (terciários e quaternários) pode chegar a nais
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Je 200 n en contacto ou não con a rocha dura.

0s aluviões ocorren nas partes mais baíxas da de
pressão, ao longo das principaís linhas de drenagem. A não pota-
bilidade da água, levâ-nos a concluir que a nesna ten sonente
interesse para consutno local , isto é, regadio e lavagen.

As carnadas te¡ciárias ou Fornação São paulo cons-
tituen a principal fonte de água na bacia principalrnente, porque
os poços aí instalados produzem rnais água que os poços no crista
lino. Co¡n efeito, com base no inventário hidrogeol69ico, verifi-
camos, que 69? dos poços construídos na área de estudo captan
água dos sedinentos terciãrios, e 15% de aquíferos nistos ( Z"u

dos sedinentos e da rocha cristalina fendilhada e 1i% dos sedi-
mentos e da rocha cristalina alterada) . As camadas nais permeá -
veis são as unidades de areia, intercaladas por níveis argilo-a-
renosos ou argilosos. As argilas poden atingir espessuras superi
ores a 50 ¡n.

A espessura individual das carnadas aquíferas are_
nosas varia de I até 80 m. Tonando a espessura das carnadas a¡eno
das obtída pela sorna de várias canadas produtoras de un poço,
cons tatanos a espessura náxina de 120 n.

De acordo con as colunas geológicas analisadas
51% dos poços captarn água em aquÍferos arenosos, 4% en aquíferos
argilo-arenosos e 30% sinultaneamente en aquíferos arenosos e

arg i 1o - arenos os .

Quanto ao conporta:nento hidrológico, a água suì¡_
terrânea conti.da nos sedirnentos terciários ocorre ern interstí -
cios, sendo o glau de porosidade total nas areias de até 30% e

nas argilas de 35% a 40% (LËINZ E CARVALHO i I9S7). Corno ã permea
bilídade das argilas é baixo,'são as areias nais grosseiras os
níveis aquíferos nais produtivos.
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b. Aquífero Cristalino

As rochas cristalinas que constituen o e¡nbasamen
to das rochas sedinentares, afloram e¡n redor da bacia, assirn co
mo em vários pontos da sua área. A produtividade aquífera é fun
ção da presença de fendas e do rnanto de alteração ïesultante da
meteorização daquelas rochas.

As rochas cristalinas que ocorrem na área de estu
do são fundarnentalnente, o granito de cor cinza e rósea e o
gnaisse leucocrático e nelanocrãtico, No irrventário hidrogeológi
co, face a falta de rigor na car'acterizaçã,o destas rochas ! opta
mos por designá-1as apenas por rocha cristatina corn fendas ou al
terada, Na Bacia de São paulo, estas rochas ocorreln em níveis
que vão de I a mais de 200 n de profundidade, ,con reflexos nega_
tivos na circulação das águas. As principais entradas da ãgua
situam-se entre os 40 e 185 n de profundidade e as fendas mais
inferiores foram localizadas a 247 m.

De acordo corn o inventário hidrogeológico, consta
ta-se, que 16% dos poços construídos na área captan água da ro_
cha cristalina (13% da rocha fendirhada, 1% da rocha fenc{irhada
e alterada e 2oa da rocha alterada),

A diferenciação macroscópia entre os secline.litos
terciários e o nanto de alteração das rochas cristalinas é difí
ci1. Conseqtlentemente, se corre o risco, na definição destes a-
quíferos, se considerar cono terciário o manto de alteração e vi
ce-versa. Salvaguardada esta possibilidade, as colunas geológi_
cas mostram que as rochas sedinentares c1ásticas repousam direta
nente sob¡e o complexo cristalino ou sobre o rnanto de alteração
destas rochas, A espessura deste rnanto é variável. Segundo as
sondagens, o valor rnenor é da o¡dem de 1 m e a máxima de 241 n

Este nanto de al.teração que se conpoïta como sedi
mento inconsolidado face a sua porosidade e permeabilidade, cons
titui-se urn produtor de água.
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I . 4. 5 , Vazão de tes te dos poços

Com base nos dados ðe vazão de teste dos poços ob-
tidos pelo método volum6trico, corn cronôrnetro e recepiente aferi.-
do e constantes do inventárío hidrogeol6gico, foi elaborado o grá
frco da Fì-gura 20 que mostra a evolução da vazão minima e máxima
e o conportanento da vazão média ao longo dos anos cínquenta,scs
sent¿ì, setenta e oitenta (dois primeiros anos). Observa-se um de-
créscimo na vazão mínima de 75"." d.os anos cinquenta païa os anos
sessenta e setenta e um aunento de 200e" para os dois primeiïos a_
nos de oitenta. A vazão máxirna experímentou uma queda de 29e" clos
anos cinquenta para os anos sessenta e u¡n acréscino de 27so ðos a-
nos sessenta para os anos setenta e uln aumento de 20% dos anos
setenta para os dois prineiTos anos de oitenta. A vazão média ex_
pcrinentoì.1 um decréscimo de 34% dos anos cinquenta para os auos
sessenta, uma queda de I3"." dos anos sessenta para os anos setenta
e uma descida de 1% dos anos setenta para os dois pri.meiros anos
de oi tenta.

A tendência crescente das vazões nínima e máxima
á partir dos anos sessenta e a recuperação da vazão nédia nos
dois prineiros anos de oitentar parecen constituir prova eviden-
te que não existe esgotanento dos recursos hídricos subterrãneos
na área, pelo contrário! uma recuperação gracìativa dos nesmos co-
mo conseqllência de urna redução na perfuração indisciplinada de
poços.

Segundo o gráfico da Figura 20, para um perÍodo de
32 anos (1950 a 1982) ten-se os seguintes resultados:

vazão mínina..".. 0,20 m3/h
vazão mãxima, . ,. " 61,00 m3lh
vazão méð,ia s3,93 m3lh

A vazão minina foi registrada nos poços ne 144 e

3ô6 localizados respectivanente, nos subdistïitos do Doln Ret j.ro
o Santana e a vazáo náxina no poço nç 244 situaclo no sLrbdistri-
to do llelenzi.nho.
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A quantidade de água fornecida pelos poços instala.
dos nos sedimentos terciários e de acordo com os dados do teste
de vazão varia de 0,ZO m3/h até 61,00 n3lh; na rocha cristali-
na fendÍ1hada varia de 0,60 r3,zh até 28,80 n3lh, situando-se as
vazões mais comuns entre 4,00 e 10,00 m3/tr; na rocha cristalina
alterada varia de 0,20 n3 /h até 7,s4 rx3/h.

1.4,6. Nível estático e níve1 dinânico

Nas figuras 16, 17 e 18 encontTa-se representado o
nível estático de vários poços en relação à altitude da boca dos
mesnos. Não existe unâ constância no acompanhanento deste níve1
em relação à topografia da superfície do solo. Observa-se, en ge-
ral, que a profundidade do níve1 estãtico en relação ã superfí
cie tem a tendência de ser rnaior quanto rnais alta for a topogïa -
fia, situada entre as altitudes de 730 e 740 m (Figuras 16 e 17).
A causa palece residir na tendência de escoarnento da água para as
partes baixas da bacia. Na Figura 18 as ¡naiores profundidades ve-
rÍfica¡r-se nas nenoïes altitudes, entre 655 e 670 n. A razão de-
ve estar no fato destes poços se situaren nurna área de grande den
sidade de furos, sujeita a intenso regine de exploração ou ser
conseqtlência de defeitos construtivos ou de desenvolvinento ou de
deterioração da obra.

De acordo con os dados do inventário hidrogeológi-
co ten-se para o nível estático os resultados da Tabela IS.

Tab. 15 - Profundidades do Níve1 Estãtico

Profundidade
(m)

< 10

r0-50
51-100
> 100

N? de Poços

44

zt6
107

r3
380

't ')

57

28

3

100Total
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Segundo a tab.IS, 57e" rlos.poços têm o níve1 está_
tico a una profundidade de l0 a 50 n, enquanto apenas 3% dos po_
ços tên o níve1 a urna profundidade naior que 100 ¡n.

A nenor profundidade do níve1 estático en relação
a boca do poço 6 de 0,S0 rn e a naior é de 133 n.

Quanto ao níve1 dinânico e de acordo co¡n o inven_
tãrio hidrogeológico tem-se os dados da Tabela 16.

Tab. 16 - Profundidades do Nivel Dinânico

Profundidade Ne
( ¡n)

10-50
51-100

>100

de Poç os

70
114

80

6

I9
60

2I
100Total - 378

Verifica-se , que 79eo dos poços tên o nível dinân_i_
co a uma profundidade de l0 a 100 rn, enquanto 21% dos poços têm
o nível a urna profundidade superior a 100 n.

A rnenor profundidade do nÍve1 dinânico em ¡e1a_
ção ã boca do poço é de 16 rn e a naior de 160 m.

En relação ao nível estático e dinânico as profun
didades são variáveis e estas dependen dos aquíferos e da quali_
dade construtiva dos poços.

Não se dispõe de dados suficientes para se ava_
liar o níve1 de exploração da água na área, de nodo a pernitlr
uma análise concreta sobre as flutuações. Raros são os poços que
possuen dispositivo para medições freqüentes do níve1 de água.A
ausência de uma rnanutenção preventiva dificultou este estud.o na
medida em que ficarnos privados dos necessários elementos.
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De acordo con os dados do inventário hidrogeológi-
co, o rebaixanento (ND-NE) do níve1 de ãgua nos poços varia de
2 até I53 rn, situando-se os valores nais freqtlentes entre 10 e

70 m.

Seria desejáve1, através de medições periódicas rco
nhecer-se as variações anuais conforne as épocas de estiagen e de
chuvas e em função do regine de exploração.

Cabe referirr que na área de estudo, nas irnedia-
ções de alguns poços se notan abatinentos do solo. Este problerna,
face ã pequena extensão dos abatinentos, parece-nos não estar 1i-
gado à queda do nível de água, rnas sim ao carreanento da areia
pelo bonbeanento.

L,4.7 . Regine de exploração

A pesquisa junto aos proprietários ou úsuários so
bre o regine de exploração dos poços pernitiu elaborar a Tabela
17.

Tab. 17 - Regine de Exploração lliária dos Poços

Ne de HoÌås
Diáriâs

Ne de Poços

56 89

3 t4

24 Total

ó8 152

d5 Ì00

l2

tó

I4

tì L2 l4 15 t8 z0

tro32973

ró216s2

26

14

A anãlise da Tabela pernite constatar, para AS

várias modalidades de consu¡no, os seguintes regimes de exploração:
45% dos poços são operados continuanente durante 24 hs/dia; 5S%

são operados sonente algunas horas por dia, sendo o tenpo rnáxino
de exploraçáo de 20 hs/dia (3 poços) e o tempo nínino de S0 minu-
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tos (1 poço).

Cono 10 poços não são bornbeados de modo contÍlìuo
ou apresentan alternâncias horá¡ias na exploração, nontou-se a
Tabela 18, que nostra o núrnero de horas rnensais de bornbeanento
des tes poç os .

Tab. 18 - Regine de Exploração Mensal dos poços

Nc de Ho ras
lvfensais

Ne de Poços

oa

2010101010

60

1010

1ó

1010

48 64 180 352 480 58tì Total

10

r00

Há que acrescentar, que 18 poços são de uso even
tuaL Destes, 8 são bonbeados para efeitos de ¡nanutenção segun_
do o esquena:

2 poços
3 poços
1 poço

1 poço
1 poço

1,4.8. Unidade de bombe ament o

15 en 15 di as

peri odi canente
2 horas di ári as

2 horas s emanai s
16 horas/l ve z/ senana

0 equipanento de bonbeanento é um sistena im_
prescindíve1 na exploração de poços profundos não artesianos. A
través de1e, a âgua é geralnente bo¡nbeada para reservatórios a
poiados e depois recal-cada para depósitos elevados para ser con
sumida por gravidade.

A se1.eção e instalação do equipanento de bombea-
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mento é una taïefa de grande irnportância na const.r.ução de urn po-
ço. A escorha criteriosa de uma bonba depende do diâ¡netro útir do
poço, do afinhamento do furo, da quantidade de água a ser bombea_
da e da natureza da força notriz disponível.

Bomba subme rs a

São bonbas centrífugas acopladas a un notor e1étri
co capaz de funcionar subrnerso na água, que possuern cono caracte_
rística principar , a razão inversa existente entre a vazão e a
altura manumétrica, isto 6, quando una aumenta a outra dininuÍ e
vice -ve rs a.

¡. -elnp¡ç¡_:pf (Ar Conprinido)

Consiste na injeção de ar conprinido no poço atra_
vés de una tubulação nergulhada na água. Corn a redução do peso es
pecífico da coluna líquida devido a ernulsão do ar, esta se "f"uãaté a superfície pelo diferencial de pressão provocado, atravós
de um outro tubo de naior bitola. O diârnetro do tubo de ar e do
tubo da água é função da vazão bonbeada.

c. Bornb a inj etora

Esta bonba é constituída por urn efeito conseguido
com una bonba centrífuga, onde a vazão é fornada peta água de
recirculação da pr6pria bo¡nba e pela água que provérn do poço.

Foran verificados 190 equiparnentos de poços
exploração cujos resultados consta¡n .da Tabela I9.

Ve¡ifica-se, que 6S9 do equipanento de bonbearnento
utilizado na exploração de água subterrânea na área são bombas
submersas, 36% conpressores e 1? bonbas injetoras.

pesquisa sobre a relação tipo de equipanento de.
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Tab. 19 - Equipanento dos Poços em Exploração

Equipanento

B ornb a subrne rs a
Compressor (Ar comprinido)
Bonba inj e tora

Total -

bonbeamento e vazão, con base nos dados
elaborar a Tabela 20.

180 100

do invent ário , pernitiu

Ne de Poços eo

113 63

66 36

11

Tab. 20 - Relação Equipanento de Bombeamento /Yazão

Vazões Bonb a
7

m /n Subme rs a
Ar Comprinido90

I7
23

2Z

9o

4

18

l5

37

Bo¡nb a

Injetora

< ,o

6-15
> 15

Total

30

47

38

109

8

77

26

66

Constata-se I que o rnaior núrnero de bombas submer_
sas e cornpressores foram utilizados para vazões de 6 a 15 ^3/ h
nuna ordem de 23e" e 18,r respectivanente..En relação a vazões su_
periores a l5 ns/h as porcentagens foran as seguinte s: ZZ1" para
as bombas subrnersas e I5% para os compressores.

0 uso generalízado da bomba subnersa não é ape_
nas una função da quantidade de ãgua a ser bombeada, Outros fa_
tores intervêrn na sua escolha: grandes rebaixamentos; não conta_
rninação da água i menoï consuno de energiaì menores comprinentos
de tubos dentro do poço; economia corn dispensa de abrigos para a
bomba.
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0 bonbeamento por ar comprinido apresenta cono
grande desvantagern a possibílidade de contaninação da água bom-
beada por õleo. 0 f¿to de 37ot de conpressores estaren sendo uti
lj-zados no bonbeamento de poçosr se deve praticamente ã presen-
ça de turbi ðez na ãgua. Este sisterna é larganente utilizado no
desenvolvimento de poços e testes de vazão,

Na cidade de São Paulo, onde a expl-oração do
poço é em geral depredatória, especialmente nos meios industri-
ais, constata-se I que a necessidade de maiores volunes de água
leva o usuário a instalar en poços corn elevado teor de sõlidos
em suspensão ou vazões baixas, urna bornba. sub¡nersa, visto e6ta
permitir una exploração superior en S09o en relação ao conpres -
sor. Como conseqtlência, ten-se a avaria rnecânica da bomba ou
colapso do poço, resultando na desativação definitiva ou ternpo-
rãria da captação, por irnpossibilidade econô¡nica do proprietá *
rio no sentido de pronover a recuperação do equipanento de
bornbearnento, Este conportanento ilustra o espírito inecliatista
e irresponsável do usuãrio do poço cujo pensarnento é este: "o
poço interessa enquanto der água""

1.4.9. Dados de qualidade da água

A água a ser usada nurn suprirnento público, seja
qual for a sua origern, deve ser potável. A potabilidade é fixa_
da por nétodos de análise que se tornan rnais rigorosos com o
passar dos anos, acornpanhando o desenvolvimento t6cnico do tra-
tarnento e do crescente padrão de conforto requerido pelo ser hu
rnano. Na definição de potabilidade existen Nornas e padrões in
ternacionais r rnas de uma rnaneira gera1, cada país possui a sua
prõpria legi s lação de águas,

Con base no Decreto nç 79.367, de 9 de Março de
1977, o Ministério da Saúde da República Federativa do Brasil,a
t¡avés da Portaria ne 56/Bsb de 14 de Março de 1977, elabororr
Norrnas e o Padrão de potabilidade da água a serem observados ern

todo o território nacional . Foram adotadas definições entre as



quais destacanos:

Ãgua Potável -
quada ao consumo humano, Isto
inofensiva a saúde , agradável
domésticos,
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E aquela cuja qualidade a torna ade
quer dizer, que a água deve ser
aos sentidos e adequada aos usos

Valor Mãxino Desejável (VMD) - Valor de qualquer
característica de qualidade de água potável, acirna do qual a ãgua
tende a ser menos aceitáve1 pelo consumidor.

Valor Máxirno Permissíve1 (WfP) - Valor de qualquer
característica de água, acirna do qual a âgua não é considerada po
táve1.

Conseql.lentemente, a poluição da's ãguas não inpli-
ca obrigatoria¡nente na sua contaninação, De acordo com FAIR et
a1. (1966), a poluição da água é "a introdução de substâncias que
prejudican a sua utili zação, tornando-a desagradáve1 à vista, pa-
ladar ou oIfato".

De acordo con a definição dada pela Organização
I,lundial da Saúde (WHO, 1972), a "água considera-se poluída quan-
do a sua cornposição ou o seu estado tenharn sido alterados por for
na a que se torne nenos adequada para algunas ou todas as utiliza
ções para que poderia servir no estado natura1". Esta definição
abrange a nodificação das propriedades físicas, quínicas e bioló-
gicas da água.

A ABNT (1978), no sub-ite¡n 3.1,227, define polui-
ção corno sendo: "Qualquer interferência prejudici¿l aos usos pre-
ponderantes das águas, do ar e do solo previalnente estabelecidos".

Corn base naquel-as definições conceítuamos r que una
água está poluÍda, quando qualquer valor de características de
qualidade ultrapassar o VMD e contarnindada, quando qualquer va-
lor de características de qualidade ultrapassar o \&lP.
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As considerações que acabamos de fazer são extre-
manente importantes na precisão do conceito de potabilidade, po
luição e contaninação de urna água.

A qualidade da água subterrânea depende da 1itolo
gia do aquífero, da velocidade de circulação, da qualidade da
água de infiltração e da relação com outÌas águas ou aquíferos .

Na cidade de São Paulo, o grande de s envo lvi¡nent o urbano e indus-
trial deu lugar a nodificações no regine hidráulico do fluxo suÞ_

terrâneo e propiciou o aparecirnento de fontes de poluição ou con
tamì.nação cujos efeitos desconhecenos, A construção do Metrô é
um exernplo das conseqtlências nefastas do desenvolvinento urbano
sobre a integridade dos aquíferos. Alguns poços que tinhan va-
zões relativanente boas e cuja água era potável, ap6s a constïu
ção deste rneio de transporte foran serianente afetados na produ-
ção e qualidade.

Urn diagnõstico do quadro geral da qualidade da
água subterrânea na Grande São Paulo, foi feito pelo DAEE (1975)
en 100 poços. Concluiu, que a qualidade da água subterrânea é
em geral boa no aquífero sedirnentar e cristalino, sendo na maio
rj-a dos casos, a ãgua na sua origen adequada para consuno do¡nés-
tico, indus trial e agrícola.

ROSS (1981), realizou um estudo sobre a " qualida
de" das águas subterrâneas no espaço urbano da Grande São paulo"
baseando-se sobre as análises químicas de água efetuadas a pedi-
do dos proprietários de poços pelo Instituto Adolfo Lutz, õrgão
ligado ã Secretaria de Estado da Saúde. Chegou ã conclusão, que
a primeira çausa da "não potabilidade" destas águas era o teor
excessivo de ferto e a segunda o teor excessivo de nitratos ou
de Co 1i forme s .

PARIS0T (1983), estudou as ',características quími
cas das águas subterrâneas no centro-oeste do Município de São
Paulo", concluindo r que as mesmas apresenta¡n qualidade quínica
satisfat6Tia para o consuno hu¡nano.
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Quiseramos estabelecer uln prograna de anostragens
de poços tubulares corn coluna geológica conhecida para análise e

caracterização da qualidade da ãgua subterrânea na área de estu
do e estabelecer possíveis correlações corn fontes de poluição ou
contaninação. Dificuldades de várias ,ordens inpediram tal tare-
fa, Cons e qtlent enen te r por sel' um nétodo simples, rápido e econô-
rnico, determinarnos alguns dados sobre a condutividade elétrica
das águas subterrâneas da área de estudo e procuramos valo¡izar
este trabalho atrav6s da discussão dos dados de qualidade e defi
nição da classificação quínica com base en dados disponÍveis.

a. Condutividade Elétrica (o)

De una naneira geral , das anáIises físico- quírni-
cas solicitadas pelos proprietários e construtoras de poços aos
laboratórios não consta una característica fÍsica, a condutivida
de e16trica, A determinação desta característica 6 inportante no
quadro da proteção das obras de captação e sistemas de abasteci-
nento.

Com base nas técnicas de estudo conhecidas deter-
rninanos os dados de condutividade elétrica da água de B9 poços
instalados nos aquíferos sedirnentar e cristalino, Os valores fo
rarn registrados no inventário hidrogeológico (deste consta igual
mente a nédia das condutividades de 3 poços) e colocados sobre
un nìapa, pernitindo o esboço de um desenho de zonas de condutiv_i-
dade e1étrica não linitadas segundo o critério estabelecido e
constante da legenda (Figura 21 - Anexo).

As condutividades abaixo de 100 unhos/cn fora¡n de
terminadas,em gera1, en ãgua de poços localizados em áreas et.l
vadas corno, os subdistritos da Bela Vista, Cerqueira C6sar Con
solação, Santa Cecília, Sé e Alto da Moóca. Aqui, existern decli
vidades acentuadas o que nos leva a adnitir i que as águas infil-
tradas de origern atmosférica ou provenientes de fugas através da
rede pública de abastecirnento sofrem escoamento rãpido para zo
nas mais baixas da bacia, o que deterrnina rnenor tenpo de conta-
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to com o solo e portanto I menor minerali zaçã.o destas águas. No'

que concerne a água com condutividades acina de 100 pmhos/cm, os
poços estão geralmente localizados en áreas baixas, de possíve1
retenção, de escoamento difícil, o que dá lugar a um maior conta-
to da água com o solo e consequente enriquecimento em minerais
di ssolvidos .

Apenas I poço apresenta condutividade acima de
1000 pmhos/cm. Esta captação, a16m de apresentar graves deficiên-
cias de construção, situa-se nas proximidades do rio Tamanduateí.
Parece-nos, haver contaminação do aquífero a partir desta linha
de drenagern, atrav6s de uma exproração excessiva, o que pode de-
terminar aquela condutividade.

Parece não haver nenhuma relação entre a conduti-
vidade e o tipo de aquífero. 0s poços de maior condutividade ca
racterizam-se por problemas técnicos de construção, localizaçáo
em áreas baixas inundáveis e prõximas de linhas de drenagem. pode

mos admitir um contributo de efluentes industriais e outros ele-
mentos no acréscimo da minerali zaçá,o da água subterrânea em áreas
específicas.

Em relação aos 92 poços, 19% têm uma condutivida-
de inferior a 100 pmhos /cm, 7Teo de 100 a s00 pmhos /cm, 8% de s01
a 1000 pmhos/cm e Leo acima de 1000 prnhos / cm, De acordo com alguns
valores de condutividade das ãguas (CASTANY, 196B), 80% da água
subterrânea captada naqueles poços e com condutividade de 100 a

rnais de 1000 umhos/cm pode ser considerada como potáve1.

A avaliação dos sólidos totais dissolvidos (STD)
cujos valores constam do Inventário hidrogeol69ico foi feita mu1-
tiplicando a condutividade el6trica por 0,7,

b. Parâmetros Quíni.co_s

Do inventário hidrogeológico constam os seguintes
parânetros quínicos:
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Cá1cio, varia de 1,60 a 370 ,00 mg/1

Magnés io , varia de 4 ,70 a 204 ,00 mg/ 1

Sódio, varia de 4 ,70 a 204 ,00 *g/L
Potássio, varia de 1,90 a 19,ó0 mg/1

Cloretos, varia de 0,50 a 102.00 *g/t
Sulfatos, varia de 0,000 a 492,00 ng/t
Bicarbonatos, varia de 10,00 a 210,00 ng/t
Resíduo seco, varia de 25,00 a 905,00 ng/I
Dureza tota1, varia de 6,00 a 460,00 nS/t
Nitrito, varia de 0,00 a ó,50 ng/t
Nitrato, varia de 0,00 a 0,20 nrg/I
Dióxido de carbono, varia de 0,00 a 115,00 mg/1

Ferro, varia de 0 ,00 a 7 ,20 ng/t
pH, varia de 5,00 a 8,90

c. Discussão dos dados de qualidade da água

Para fazermos algumas considerações sobre a quali
dade da água subterrânea na â.rea de estudo r restou-nos urna única
possibilidade, os dados de análise quínìica e bacteriológica dis-
poníveis no DAEE, nas construtoras e junto dos proprietários dos
poços

Na pesquisa encontramos 1B análises de potabilida
de no DAEE, 70 nas construtoras e apenas 6 anâlises foram cecli
das diretamente pelos proprietários. Estes dados que dizem res-
peito a elementos maiores e menores foram retirados de fichas de

aná1ises elaboradas pelos laboratórios e registrados no inventá-
rio hidrogeológico.

ram amostrados
23 poços, isto

ços (27 e") f oi
69 poços (73e")

Aquelas aná1ises
de 1960 a 1982.
é, 24qo do total.

Segundo o laudo
considerada como

foi considerada

correspondem a 94 poços que fo-
De 19,80 a 1982 foram amostrados

dos laboratórios, a água de 25 po

não potável, enquanto a água de

como potáve1.
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Vanos analisar as características responsáveis pSi

1a não potabilidade da água dos poços mencionados, com base nos
padrões dç qualidade da TabeIa 2I. Estes padrões são recomendados
pelo serviço de saúde Pública dos Estados unidos, a organi zaçã,o
Mundial da Saúde (Referência: 1) World Health Organization Inter-
national standards for Drinking water, 196s; 2) u.s. F\¡blic Healt|
Service Drinking lVater Standards, 1962; 3) American lVater Associa
tion Quality Goals for Potal¡1e Water, 1968 e Ministério da Saúcle
do Brasil, 1977.

Tab.21 - Padrões de Qualidade da Ã.gua para uso Doméstico

Características

Bacteriológica:

Coliformes NMP/100 ml

Físico-Químicas

Ferro , mg/I, P

Cloretos, mg/1, C1

Sulfatos, ng/t, S04

Dureza, ng/I, CaCO,

Resíduo seco, mg/I
N0Z + N03, mg,/1, N

Cobrc, mg/1, Cu

Chunbo , mg/I, Pb

Padrão Adotado
Faixa ou linite superior

<2

0,3 - 1,0
?,00 - ó00

250

100 - s00

250 - 500

10

0,2 - 1,0
0,05- 0,1

- Características bacteriológicas

Dos 94 poços cuja ã,gua foi analisada, 8 não atende
ram ao limite de 2 < NMP/100 nl para Coliformes. A mais elevada
contagem foi de 31. Exatamente, 75eo da ãgua contaminada era do a-
quífero sedimentar e 25% do aquífero cristalino fendilhado.

Quanto a possíveis causas de contaninação bacteric
1ógica, chegamos as seguintes conclusões:,
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- poÇos mal locados e conseqtlenternente, sujeitos
a açáo de fontes de contaninação direta;

- poços na1 construídos o que permite infiltra-
ções diretas através da boca, do espaço anular e ao longo da pa
rede do revestinento externo;

- ausência de preocupações higiênicas durante
perfuração, operação, manutenção e exploração dos poços.

da através
siderar a

cas ca lho ,

dos estes
duzidos no

Vale salientar, quando a contaminação e deteta-
de amostras coletadas após a perfuração, se deve con

falta de medidas higiênicas com a lama de perfuração,
revestimento e bonbas como a grande responsável. To-
elementos devern ser desinfetados antes de serem intro
poço.

- Características químicas

- Ferro

As amostras de âgua de 15 poços apresentam con-
centrações de fe,rro acina de 0,3 ng/t. De acordo com a Tabela
2I, a água de 9 poços deve ser considerada apenas menos aceitá-
ve1, enquanto a água de outros 6 poços deve ser classificada co
mo não potáve1.

0 limite de 0,3 mg/ I não deve ser ultrapassado
no consumo domiciliar. Para fins industriais, o teor de ferro 6

limitado entre 0,1 e 0,5 ng/r, face a alguns inconvenientes co-
mo incrustações no sistema hidráulico, de refrigeração, de in-
cêndio, em caldeiras e lavagem de tecidos. Alguns processos in-
dustriais requerem água desprovida de ferro I como por exemplo ,

bebidas, alimentos, lavanderia e indústrias têxteis. Algumas in
dústrias procedem ao tratamento da água ferruginosa,
outras utilizam-na somente para lavagens de pisos.

enquant o



-88-

O excesso de ferro na água não é só prejudicial ao
consunidor, também afeta as obras de captação. Constatou-se I que

a queda de produção de alguns poços subnetidos a serviço de nanu
tenção, era devida a incrustações de ferro nos filtros e nas tubu
1ações.

Na área de estudo. considerando as análises de fer
ro correspondentes a água de 78 poços, 21% apresentan concelttra
ções de 0,3 mgl1, t0% têm mais de 0,3 mg/1 e 9% nais de 1,0 rngl1.
lsto quer dizer, que 19% dos poços apresentarn concentrações de

ferro acirna do VMD, Apenas em 4% dos poços não foi detectado fer-
ro. Em 56% o ferro está abaixo de 0 3.

Exatamente, I poços estão instalados no aquÍfero
sedirnentar, 3 no aquÍfero cristalino fendilhado, 2 no aquífero
misto (sedinentaï e cristalino alterado) e I no aquífero cristali
no alterado. Em reÌação a 1poço desconhecemos o tipo de aquífe-
ro.

As causas da presença do ferro na água dos poços
parecem-nos ser de orden individual e nista: contato da água com

o filtro, a tubulação e a canal ízaçáo; dissolução do ferro do so-
1o, ajudada pela presença de ácidos resultantes da decomposi.ção
da matéria orgânica; locação de poços em antigâs áreas pantanosas
e posteriornente aterradas; poços rnal construídos, onde a exposi
ção dos tubos de revestinento ãs condições atnosféricas provocan-
do a deterioração dos mesrnos, con a queda de lascas de ferro no
in terior do poço.

O pH e o dióxido de carbono são provavelmente tam-
bén responsáveis pela corrosão da estt:utura do poço e encanamen -
tos. O registro de dados de qualidade de água no inventário hidro
geológico, nostra un poço con urna concentração de ferro de 6,4
ng/I e valores para o dióxido de carbono de 110 rng/I e pata o pH
de 5 . ó .

o

no

ferro presente na água extraída dos poços pode
sistena de abastecinento sob a forma de un barroscr observado
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canali zações e rese rvató -

- Cloretos

A ocorrência de cloretos
indicar contaminação através de esgotos
dustriais em áreas urbanas.

na âgua sub terrânea pode

sanitários ou despejos in

As águas na área de estudo contêm, en gera1, baixo
teor de cloretos. Ën relação a âgua de 93 poços, 72 têrn rnenos de
ZS ng/I e apenas 1 concentração igual a 102 ng/I, portanto, in-
ferior a 200 ng/I. Há quem recomende o teor máxino de 100 rng/l.

- Dureza total

A dureza das ãguas analisadas é causada por bicar-
bonatos de cá1cio e magnésio, Exatanente, 83 poços apresentam du-
reza abaixo de 100 nC/1 de CaCOr, l- con 100 ng/l de CaCO, e 9

no intervalo entre I00 e 500 ng,/1 de CaC0r. A água destes 9 poços
deverá ser consíderada co¡no rnenos aceitáve1.

- Su 1fa t os

Para suprirnento de água potáve1, os sulfatos não
devem exceder os 250 Íìg/1. A água subterrânea na área de estudo
revela-se con concentrações de sulfato nenores que 250 ng/1. Ape-
nas 2 poços têm teores acima do padrão reconendado. Não foram i-
dentificados sulfatos en 13 poços.

Resíduo seco

Dã-nos a nineralização total de urna água, que é

expressa pela sona dos elernentos e das conbinações quínicas que
ela contém. 0 resíduo seco obtém-se depois da evaporação da água
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a temperaturas de 1050 ou 1100.

Na área de estudo, 67 poços apresentam resíduo se
co inferior a 250 ng/|, 16 entre 250 e 500 mg/l e 2 acima de 500

mg/1. A água de 16 poços pode ser considerada como nenos aceitá-
vel e a água de 2 poços cono não potável.

- Ní tri to e Ni trato

As amostras de água,de 4 poços for¿ur considerados
mo não potãveis devj.do a excesso de N0, (acima de 6,00 mg/I)
devido a excesso de N0, (acírna de 0,00 r(lg/f).

A concentração total daqueles elementos (N0Z+N03)
expressa em N e que não deve exceder 10 rng/l, não foi Ìegistrada
en nenhurn dos poços analisados.

As análises cedidas pelos proprietários dos poços
e pelas construtoras não conside¡am as substãncias tóxicas, cuja
presença é de adnitir em quantidades progressivas na água subte¡
rânea da região de São Paulo, cono conseqilência da atividade ur-
bana e industrial. Segundo o DAEE (1975), não foram encontradas
concentrações significativas de cromo e chumbo ern nenhuma água
de poço na Grande São Paulo. Sonente 1 poço apresenta conteúdo
excessivo de cobre 2,7 e I,8 rng/1 para testes realizados, €D-
quanto outros 2 revelaram quantidades de cobre de 0,6 e 0,5mg/l .

Uma anãlise a que tivemos acesso (datada de Abril de 1982) e re-
ferente a 1 poço situado na área industrial paulistana. subdis-
trito do Belenzinhor acusou na água a presença de chumbo com
u¡na concentração de 0,3 ng/I, de cobre com un teor de lZ ng/I e

de graxa acima de 1;0 ng/1, Segunclo as Normas de potabilidade da
Organização Mundial da Saúde (O.lvf .S., 196S), este valor é o lini
te mínrmo a partir do qual há contaninação. Este quadro nostra
que, ã medida que se expande a deterioração ambiental , os riscos
da presença de elnentos tõxicos na água subterrânea são maiores,

co

e/

A conposição quírnica da água en cada poço está re



-91-

presentada no mapa de qualidade (Figura 22-Anexo). A cada poço
amostrado e analisado foi associado um simbolo ou diagrama, ten-
do sido utilízadas como cifras as concentrações de cations (Ca,
Mg, Na, K), de anions (S04, C1, HCO3), os valores do resíduo se-
co, dureza total, ferro e dióxido de carbono. Em poços muito pró
ximos e por questão de facilidade de colocação do símbo1o sobre
o plano ! desenhamos um só diagrama com as médias das concentra-
ções das características indicadas. Esta representação pernite
visuarizar no espaço a composição quimica pontual da água subter
rânea na ârea de estudo. A análise do mapa parece não indicar ng
nlruma ârea particular onde ocorra poluição ou contaminação da á,-
gua através dos parâmetros indicados! exceptuanclo o ferro, cujas
maiores concentrações se situam nos subdistritos do Pari, Belen-
zinho e Tatuap6.

d. Classificação quínica das águaå

Para obtermos
mica das águas subterrâneas
pos de classificação:

informações sobre a composição quí-
na ãrea de estudo adotamos dois ti.-

clure za

- Classificação sinples

Com base nas variações do resÍduo seco
total e pH, tem-se:

a) Para o residuo seco

1. 100% da água é doce

b) Para a dureza total

1. 9leo da água
2, 6eo da água

3. 3qo da água

c) Para o pH

branda e algo dura
dura
rnui to dura

e

e

e

B0% da água tem tendência ácida (pH.7)
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20"d da água tem tendência alcalina (pH>7)

- Class i fic ação de piper

com base en 32 an'a,7ises completas expressas em
ng/1, Tabel a 22, através de um progïana de cornputação do IG-USp,
as quantidades em reação foram convertidas em meq/1, Tabela 23
e porcentagen de milequivalente, Tabela 24,

Sobre dois triângulos equiláteros foran plotadas
as concentr"ações dos ions, isto é, sobre urn primeiro triângu1o
estão tepresentados os anions S04, IlC03 + C03 e C1 (Figura Z3)
e sobre um segundo os três principais cations Mg, Ca e Na + K
(Figura 24) .

A posição dos pontos representativos dos anÍons
e dos cations sobre os diagrarnas triangurares, pernite classifi
car o tipo de água representado, Delimitando os dois tríângu_
los em setores, verífica-se, que os anions e os cations se si_
tuam respectivamente, no setor bicarbonatado e misto. Logo, âs
águas subterrâneas na área de estudo são do tipo bicarbonataclo
misto.

1. 4. 10 . Uso ãgua subterrânea

0 abastecirnento de água potável ã cidade de São
Paulo é feito através de recursos hídricos superficiais, comple_
mentado pela exploração de ãgua subterrânea por poços tubular,es
a níve1 particular.

A pesquisa sobre o

revela! que a complementação pode

- Exploração para
púbtica, sem mistrura (35e").

atual da água subte rrâne a

as s irn esque¡natizada:

uso paralelo cotn a água da rede

uso
SET

- Exploração paîa uso corn mistura da água da rede
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Tab, 22 - Daclos de Qualidade em (ngll) e (umhos/cm)

¡¡sr t Loc D¡r¡ I arlf¡sr ¡r q3 f ct s0. r0r lrcot r0! orÍr fac

,l ¿ ctR0:5 r/rj o. {.0 ... q.o rc.o o.o
6 ? corfor 0/rt ..0 s.o !r. ,., ?0.6 o.o to.o o.ô

.¡ ¿ d00c. 0¡16¡ o. 0.0 í.r 4e.o ¡.0 l.¡l l!.6 c.c t5.c 60.0 o¡o ¿6.. o.o ¡(.o o.o
¡6 ? Sf¡Ct¡ 0/t0 o. 0.0 5.2 5?.0 tt.a t.5 ¡1., l.f ?.0 2r, o.o 16.o o.o ,aio oro
a¿ ¿.rroJc o/rt 0. o.o 6.2 5;.o ,.É ¡.! 6.0 t., o¡0 to.o o.o t..o o.o
(6 ¿ lllxo)c o/¡e o. 5,¿ r.i t.o r0.( o.0 ¿{.0 o.o r(¡o o.o
6l ? vcut!fi n/¡t o. ¡to,c r.t 6i¡0 Á.¡ r.{ 6.0 ¿.' o.o ¿5.0 o.o ¡o.o o.o
tt ¿ x0o.. ottt 0' 

"'ô 
5.t ,2.0 2r.o r.b 2s.o re.É ¿.0 ¿¿to oto 14.c o.o !0.G o.o

60 ¿ r¡s(R0 o/¡5 0. rt.. r., ,., ,o.o o.o ri.o o.o ¡6.0 o.o
{{ 2 V6nlL{ Otto o. tt?.f t.o 9t.o (,0 ¡.t t,o !.J o.o 5r.o 0.0
¿¿ ¿ c0¡¡r0! 6.r rr.o ?o.o r.r ..e 2.6 5.C 5.2 0.0 ¿..! o.c 22.0 oro
.e ¿ c^x8J: C¡lr0 c. o.c o.ù er.0 t(.0 ¡¡.¡ (,.\ 2.,

ljz 2 À¡,rco: 0/¡0 o. ¡¡,0 ¿o.¿ tr,l 6.( ..0 ¡l.o o.o
!lr z c¡htrc o/t9 o. o.c ò.r ror.0 í.0 t,, r!.2 ;.¡ (.0 â0,! o.o r0.0 o.o a.o o.o
tl ? fucutu 0/ ! o. o.o ú.5 t¡¿.0 to.o t,-5 2?.6 6.' t0.0 {.0 o¡o rz.c o.o ,¿.0 o.o
{t 2 v€t lt{ 0/.0 o. J0:.t 5.0 tr5.o â.0 t., a.9 ?.! ô.0 .t.6 0.0 Jz.a o.o ro.ô o.o

l¿6 z à¡¡t 0/rt o. o.o a.9 tt0.o rå.0 t5.! ¡.? l.t {.0 ,., o.o ao.o o.o tú.0 0.0
0/¡t o. ?16.t 5.t rte.ô !.0 trt rt.( !.. t?.0 l¿.!

,16 2 VÈrA¡. O/¿' !. ?¿0.! ß., tzr.o d.c t.! rt.r ,.9 ¿6.0 o.o l2.o o.o



RCA RIIG

0-20 0-11
0.20 0-4t
0.t 5 0-0I
t.0 7 0.4 5
0. r 0 0.5 5
0.50 0.28
0- 3 0 0.28
1.40 0-t l
0- 50 0-56
0-20 0-14
1.00 0-11
0.¿0 0.96
0.¡0 1.66
0-J0 0-l4
r.5 0 7-52
0.a0 0-l4
0-80 l-l€
0-40 0-14
0.(0 0-¿f
0-98 0.(4
1.50 0-55
0-80 0.a2
t - 00 0.69
l-00 ?-a4
0.8c 0-07
2-45 g-25
3.0I 1- ?.4
L-t6 0.15
J-09 0-96
z-55 0.0 ¿
o-f6 0_41

18.4 6 6-Zz

RNA RK

0 -49 J-07
O-if 0-r0
0-59 0.oo
0-60 0.09
0-l¡ 0.0/
0-¿t 0.02
0-¿f 0.05
l-09 0.5c
0 -58 0-10
0.29 0.09
o-21 0-07
c.28 0 -of
0 -r5 0_ 16
o-f 9 0-¡6
0-98 0.L7
0 -J9 0- 06
0.1I 0-0e
0.50 0. 07
0 -51 0. c7
0.65 0- 1¡
o.?6 0.06
0 -23 0.07
0 -45 0.05
0 -50 I-ae
0 .98 C.4 I
2.44 0.1J
5-55 c.19
J-00 ù.16
8.3¡ o-47
o.¡t 0-11
¡.30 0.00
l-lt 0.t7

Tab.23 - Daclos de nual i dade em mec/1

RCL RSO¿

0.ll o-ì0
0. ¡z o. ot
0- 1¿ r. 25
0.c6 0-ù6
0.lz 0.03
0.08 0.21
0. 17 0. 05
0.06 0.4 6
0-?l 0- 22
c.08 0.07
0-14 0-li
0.08 c.04
0- 11 0.65
0- l I 1.6f
0.8 5 0.03
o-23 0. 9l
0.1I 0.03
0.J4 0.?t
0.08 0.2?
0.11 0.0.'ì
o.20 0. te
?. ð8 0- 08
0. (s 0-03
0-14 0.0¿
0.17 0.0t
0.85 0.31
0.58 2- 4?
1. lC 0.56
1-14 7-50
0.96 0.f ¿
l. 35 0- 0ó
l. tJ 10.?4

1c0t aH:03

0.0c J. t6
0.00 c.JJ
c.00 0.43
J- 00 Ð.26
e.{J0 0.49
9. C0 0- 19
c-cc c.4l
0-0c 0-56
c- 00 0. 62
0-00 L.02
0.0c t.l5
0.0c l-05
0.00 0.96
'i-0C 1.15
0.00 0.e0
0.00 Ð.52
0-cD 1-51
0.00 t.61
0- 00 t.¿5
0.0c 0- B2
0.00 1.Jl
c.0c 0-J3
0-00 1-43
0- 00 I .1t
0- c0 0.59
0. 00 3 .02
0.00 t.44
0. 00 t. z5
0. 00 2.3 9
c.c0 Ð.43
0.ú0 0-46
0.00 1.90

fiN0 I RC Ar

c- ct 0.9cC.0rl ¡-0I
c. 00 c.82
c.0c z.zl
0.0 0 t. lo
c- 0c ¡- 08
c.00 0- 9c
0- cc 3- l?
0-01 1-t4
c.00 0- ?2
0.o9 1.4?
0-0t 2.01
c. cc 3.28
c- 0c l. 19
0.0 t 4- tl0.00 c.9¿
c- c0 2-57
c.0, l-ll
0.0c t-Za
c-0¿ 2-le
o-ct 2.3t
0- 00 1.5¿
0. 0t 2.19
0.o0 3-9¿
0-00 2-2t
c- 0c 5-2e
0.00 10- 37
0. 0 t s.26
c.00 t 3.40
c- 0ô 3.4¿
c. c0 2. s0
c.00 26. l8

Ê¡rü orl ERR0

0-38 -0-52 -¿o-a9
0.57 -0-51 -lt-0E
2. t0 t-27 43-61
0-38 -I-83 -70.67
o-74 -O.55 -22-t6
0 - 69 -0 - l9 -2Z.ttt
0.é5 -0-25 -t6-r0
I .07 -2.05 -(E-84
l - 06 -c- 66 -2{.2S
t.tf 0.{5 23_68
1.10 -0.02 -o-Ì4
l. t3 - 0.84 -26.29
t.J 4 -t-5t -30-s8
2-93 l. 54 l5- 68
r.tl -l-05 -5¿.50
I . é6 0. 67 25.46
l -50 -t-0t -?6-30
2-2t, 1- lq J3.95
r.55 0.29 l0-46
l-c¿ -l-1q -15.15
l. 6l -0.7 5 -t&.32
t-29 L.t6 J6- 69
r.99 -C-20 -4.85
r .59 -2-3( -4?..41
0 - ìt -1.50 -{9- 32
4.20 -1.05 -1I.25
4-q4 -5-91 -4C.09
2-91 -2-36 -ZE. Af

t1-01 -2.3t -9.71
?-tt -t.31 -23.69
1.e8 -c.62 -14.23

tJ.?7 -12-91 -3?-71

I
(o
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Tab. 24 - Dados de Qualidade en porcentagem de meq/1

PCL

¿i.95

29.9t

zo .16

t{. ¡ì8

l?.lJ

5 .2',

0.0 c

0.00

0.00

0.00

0.cc

c,c0

0.00

0.0(

0. c0

0.00

0.oc

0. cc

c.0 c

0.cc

0.0 0

0.0 c

0.cc

0.0 c

0.0 r

0.cc

0.0c

0.0 c

c. c0

c. cc

0.0 c

0.0 0

c.0 c

c.oc

0.0c

0,0c

PNOI

0.00

0.00

0.00

0.c0

0-00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c.00

c.o0

0.00

0,00

0.00

0.0 0

c,00

c,0r)

0.0c

c,00

0.c0

0.0c

c.00

0.0 0

0.00

c.00

4,00

lr.1?

PCo J pHC03

t5.t¡ 5(.J9 t.tt
58.22 J J. 96 I .2t

9.9 ,) I t.ga C.00

¿ 0.51 zt.d? 4.0 6

42.5t 28.86 5.5 J

¿5.91 ¿r.ot 6.É5

J ¡.1ó Jû.06 5.1¿

\. z? 14,8ð t 6.0¿

lz.lt ll.5J 5.59

l9.aó J9.95 12.6r

9.36 l;.C{ 4,69

4 7.19 ll.ôJ 1.6ô

50, ¿ I 2?,9t 5. q0

r0.06 57.03 1t.25

16,( 6 2t.56 4. ¡ I

l (.19 19.lü 5.9 f
51.¡t tz.tf 3.0e

I 2.61 14.AZ 6.t t

¿t.st 40,ó0 5.92

20.!)z 29. f7 5.05

'¿ !.2 9 1C.E5 ?.i1

27,i 6 15.44 1.5 q
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.4guas no Diagrana de piper . Concentra
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yrúlrlica ¡a5%)

- Ëxploração para uso alternaclo com a água da re-
tlc pribi ica tl0%).

- tJso exclusivo cle água de poço (10%).

N¿r írea cle S¿ro Paulo, entrc os collsumi dorcs
tiurut sulttcrt'ânc¿¡ clcstilcant-se os condonínios resiclenciais c conrc.r
ciais, os Ìrospitais, os hotéis, as indústrias, os clubes recrea-
t ivos, os balneários , as escolas municipais, as repartições pú-
blicas e oLltros.

Os consumiclores lto uso dos recursos hídricos sub-
terrâneos através de poços tubulares empregam comumente sistenas
clc ¡rbastecimento com as seguintes unidades: captação, adução, re
scrv¿rtõrio e distribuição. A ágr-ra e captada através clc bomba suÞ-

rrìr'rs¡ì ou (ìonìpressor e aclrrzicla rlescle a captação at6 ¿ro local dc
corlsLrmo. Nestc trajeto ã -agua é armazenada em reservatórios a-
poiados (ao níve1 do teïreno, enterrados ou semi-enterrados) e

c lcvados (torres de água e reservatórios coloca<los no topo clos e

dif ícios).

No uso da água subterrânea para complenentação da
ãgLrtr cla rede púb1.ica a rnistrrra ten lugar nos reservatórios apoia
clos oll elevados. No uso paralelo t sem mistura, as ãguas são lan-
ç-ltci lts cnì reservatórios scparados, scndo na mai.oria cl os casos, ¿ìs

ágLras subterrâneas canalizadas para o reservatório central e a

água da rede púbtica 1ançada em reservatórios apoiaclos de pequg
lì¿l ¿tltura oIl ltonlteacla diretanrente païa os potìtos cl c Lìonsuno. No

Llso c-'xc ì.tlsivo da ãgua subtcrrânea, o sistema de abastecime¡to é
nìotìopolj zacl o para este consuno.

Concluinclo, a água subterrânca ó enì geral bonibca
tllt píìl'a o reservatório apoiado e clcpois rccalcada para o rcserva
t.ór'jo clc','aclo e claqui acirrzid¿r por gravicìade para os por-ttos clc

collsLlmo atr¿rvés de ì.lma recle de distribuição, cotìsistindo esta,ll¡
rìríì trrbulac-¿ìo trorrco c tubul ações secundirrias.

clc
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a. Tj-pos de tratamento

São poucos os sistenas de abastecimento cle águasubterrânea con tratanento, Soment e a âgua de 15 poços ou seja,7%
dos que estão en expl0ração possuen alguma forrna de tratanento rvisando a etininação de impurezas, a desinfecção da água e a corre_
ção da cor, odor, sabor, dureza e ferro, As preocupações corn otratamento da água subterrânea consunid.a são freqrentes sobretudo
nas indústrias a1i¡nentares, de bebidas e têxteis.

É opinião geral dos usuários, quanclo a ã.gua de po_
ço é nristurada a água cla rede púbticar que o cl0ro residual destaé suf ici.ente para eliminar qualquer contaminação l¡acter:io1õgica
que possa ocorrer na água de poço. Consequentemente, isto dispen_sa qualquer tratamento prévio da água subterrânea. porém, se con_siderarnos que em nuitos casos aquela nistura é da ordem de g|"d
de ãgua de poço e l0% de 'agua d,a rede pública, face a esta des_proporção porcentual, parece_nos, que o cloro residual não é suficietìte para eliminar una contarninação da ãgua de poço. At",_rd";;;
às deficiências de construção dos poços, locação ern meio insalu_bre e ausência de una manutenção preventiva, a ãgua de poço deveser subrnetida a uma desinfecção antes do consuno.

Num sisterna de abastecinento é extrenanente inpor_tante a limpeza dos reservatórios. Na área de estudo, por t.Legli-gência ou dificuldades de operação, os reservatórios não são lim_pos con freqtlencia o que deterrnina por vezes a contaminação bacteriológica da água que está sendo bornbeada do poço. Na nossa ,;;:quisa constatamos, que 25? dos reservatõrios instalados no sÍste
nla de abastecirnento atrav6s de água subterrânea são limpos d;seis en se j.s rneses, 30? de ano a âno e 45% de dois en dois anos.Verifica-se um tenpo mínimo de seis meses e um máximo de dois a_nos de intervalo na línpeza dos reservat6rios, As unidades industriais são as menos preocupadas com este tipo de linpeza, ,"br;;;do, quando a âgua não se destina ao consuno hunano.
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b. TÞg:-4s--!.:-e-

No que concerne ao uso de água subterrânea na re_
gião de são Paulo e de acordo coÌn a atividade do usuário estabe-
lecenos os seguintes tipos:

- Uso domiciliar ou donéstico

Bebida

Cul inári a

Higiene (banhos e descarga de aparelhos sanitá -
rios)

Lavagen de itstalações
Rega de j ardirn
Lavagern de roupa
Lavagern de ve ícu 1o

- Uso púb lico

Clubes recreativos (piscinas)
Saunas e outras formas de lazer
Fontes e lagos ornanent ai s

I rrigação de j ardins

- lJs o conlerc i a 1

Escritórios, estabelecirnentos bancários e de
ensino
Jornais, hotéis e hospitais
Mercados e armazéns
Postos de serviço (lavagen e lubrificação)

- Uso industrial

Ãgua para uso pessoal
Ãgua como matéïia prima
,Ãgua para us o geral
Ãgua usada no proces s anent o
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Naquela classificação, o uso do¡niciliar da ãgua-
através da bebida, na higiene, lavagern de instalações, rega de
jardim e lavagen de veÍcuros está presente em nraior ou rnenor grau
nos outros tipos de uso.

Na área de estudo, inicialnente, o consumo da
gua subterrânea deveu-se a trôs razões:

1e. Demanda de grandes volurnes de água,
2ç. Conveniência econômica.
3ç. Possibilidade de usar água de rnelho¡ qualida_

de,

Há uns anos atrás, a rede de abastecinento públi
co não servia todos os subdistritos da região de São paulo, levan
do os condomínios, as indústrias e outros a fazer uso de água d;
poço. Naquelas áreas servidas pela rede os volunes aduzidos eram
pequenos, o que determinou ã atividade industrial que necessitava
de mais água, o recurso ãs águas subter¡âneas païa cornplementar a
água da rede pública.

Atualnente, face aos custos elevados do metro cú
bico de ãgua d.a rede pública, as razões do consuno da água subter
rânea são:

1ç. Conveniência econônica.
2ç. Demanda de grandes volunes de água,
5ç. Possibilidade de usar água de nelhor qualida-

de.

Nos condornínios residenciais e conerciais, na ati
vidade hospítarar e nas indústrias de alinentos e bebidas as ra-
zões do consuno poden ser assim enumeradas:

1s. Possibilidade de usar água de rnelhor qualida-
de.

2ç. ConveniêncÍa econônica.

?
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Naqueles lugares onde se verifica o consumo dd
água subterrãnea,q¡6¡ misturada com a água da rede púbtica, quer
excrusivamente, procurarnos definir os valores "per capita" basea-
dos nas pesquisas que f orarn feitas junto dos usuãrios dos poços
Tem-se:

Uso do¡néstico.... .,.,(r0 a 100 litros
Uso conercial - industrial........Z0 a 50 Iítros
Uso púb1ico ..,.20 a 25 titros

Vários fatores afetan o consuno de água na cidade
de são Patrlo, destacarnos o clirna e os hábitos higiênicos, Na esta
ção f.ria há uma queda no consuno, o que não sucede quando u a*rpã
ratura é maj.s elevada. Aquele quadro mostra para cada uso uma fai
xa que engloba as variações do consuno de acordo con as estações
do ano e segundo os costunes hígiênicos,

Em relação aos
os volunes de ãgua subterrânea
sos podem ser descrininados de

162 poços ern exploração pernanente,
consu¡nidos nos vários tipos de u-
acordo con a Tabela 25.

Água Subterrânea ConsurnidosTab, 25 -

Uso

Domicíliar
Público
Comercial.
Industrial
Total

Volunes de

Y azáo
3.m Lano

856.094
550.800
904.052

5.830.106
8.141.052

Ne de

poços

18

15

z9

100

162

6

11

I
I8
62

100

A Tabela nostra um consuno anual de oito ni_
thões de metros públicos de água dos quais 3gs" ê para uso do¡nici_
liar, público e conerc ial e 6Zs" para uso industrial,

0 consuno de ãgua na atividade industrial cresce
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dia¡iamente, o que leva as indústrias a procuraren novas fontes
de água e a custos baixos, Corn efeito, algumas unidades inclus-
triais na cidade de São Paulo dispõem de três fontes de água: a
água da rede pública de abastecimento, a ãgua de poço tubuLar e
a água de rios e córregos. Esta ú1ti¡na fonte é sonente utilizada
no pTocessamento.

Na área de estudo a âgua subterrânea é usada nos
seguintes tipos de indústrias:

- Alimentícias
- Bebida
- Textil
- Metalúrgica
- Pneus

- Produtos vários (balanças e rochas metá1icas)
- Açucar e caf 6

- Tinturaria e Lar¡ande ri a

- Vi dre i ra
- Motores e turb inas
- Fotográfi ca

- Ivfóveis metálicos
- Equipanento para veículos a notor

No uso industrial , a âgua subterrânea complemen_
tando a água da rede púb1ica cle abastecinento funciona cono rnaté
ria prima,isto 6, aparece no produto final (biscoitos, leite, cer
veja, refrigerantes e vermutes), no uso geral (refrigeração de
máquinas, produção de vapor, sisterna de incêndio, uso pessoal,hi
giene e cozinha) e no processanento (fiação, tinturaria, galvano
plastia, banho de metais, revelação de fil-mes fotográficos, pre-
paração de fumo, unidificação do café, fundição, laminação e ou
tlos).

0 volurne de água consurnido por aqueles tipos de
j.ndústrias é variáve1. Quisernos elaborar urna relação completa
dos consumos de ãgua, mas isso não foi possÍve1 por clì.f iculrlades
encontradas na pesquísa, Dispornos somente de dados relativos a
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quatro t ipos de indústrias:

- Lavanderias ....I00 n3 por tonelada de roupa
- Cervej aria. . . . , ,t tl por 200 _garrafas de 600 n1

- Leite ,,,,,2 n'por 1 m" do produto
- Texteis .,1000 13 por tonelada de tecido

De acordo con o quadro as indústrias texteis são
aquelas que consomem naiores volurnes de água.
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Antes
que precisar

de entrar ao assunto que
três conceitos: prevenção
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nos propomos abor-
, proteção e con-clar, há

tro1e.

A prevenção
ação geradora de poluição ou

tar os seus efeitos.

consiste em tornar inoperante uma

de contaminação ou pelo menos limi-

A proteção
polucnte ou contaninante,
tro definido, onde as qual
são cle conservaï,

- cot'ìsiste em impedir que um elemetrto
se produza ou se propague nun perÍme-
idades naturais da água sulrterrânea

0 controle - consiste
lcvant amento das características da

em aná1ises de rotina para
água.

Reconciliar o desenvolvinento con o meio ambien-
tc é ntostrar que os investimentos em proteção têm ïetorno ga¡an-
titlo. Lsta tcnì sido uma <las preocupações constantes clo progr¿nr:r
,-las Nações Unidas para o Meio Ambiente - PNUMA-.

Para a maior parte das nações, a necessiclade mais
imediata é o desenvolvimento econôrnico e industrial, a fim de

tirar suas populações da pobreza. A contaminação e os danos ao
neio anbiente parecem ser uma conseqilência inevitáve1 d¿r luta
por una vida melhor. Assim, investir na proteção do rneio anbien
te pode parecer uma extravagância e algo inúti1.

0 relatório do PNUN{A (in Revista Engenharia sani-
tária, 1981) rejeita tais pontos de vista. ,,0 custo clas medidas
cle proteção ao ambiente é mais do que ressarcido pelos benefí
cios" * afirma o relatório. Em un capítu1o especialmente dedica-
do às causas econômicas clo meio ambiente, o relatório ¿tclvc r t- e
(ßrc 0 cLrsto do controlc da poluição e da proteção cias fontes na_
trrrars, õ bem menor que os danos causados ã economia pela polui
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ç:ão e pcrdas de fontes naturais. Segundo este relatório, nos paí.
ses desenvolvidos, os custos das medidas de proteção ar,rbierìta1
es tão es timados entre 1 a 2oo do seu Produto Interno llruto (PIB) .

A naior parte deste dinheiro 6 gasto no controle da poluição e

na proteção das fontes naturais.

Alguns dos atentados contra o meio anbiente são

dramáticos, como por exernplo, a contaminação das mananciais su-
perficiais. Um outro problerna que ven sendo negligenciado é o

das águas subterrâneas, o mais rico reservatório hídrico doce do

Itlunclo, Em termos de volume , r€presentam 9 7 ,8% do total de água
1íquicia doce existente na crosta terrestre, contra 2,2od clj.stri-
buída pelos r1os, lagos e pântanos. Aquele volume é tão conside-
ráve1, que seu esgotamento é praticamente impossíve1. No entan-
to, 6 facílimo contaminá-1o e tornã-1o inutilizáve1.

0 subsolo foi transformado num receptácu1o para
todo o refugo da sociedade humana, desde os dejetos caseiros,até
aos efluentes industriais. Instalações de depósitos de produtos
tóxicos estão sendo autorizados nas formações geológicas, enquan
to escavações subterrâneas são feitas com explosivos nucleares ,

contaminando deste modo os recursos hídricos subterrâneos. Consg
qtlentemente, este patrimônio hidrológico corre o risco de uma

redução do seu volume, sobretudo devido a uma dininuição de sua
qualidade. Con efeito, uma vez contaminadas, as águas subterrâ-
nas podem estar permanentemente perdidas, pelo menos a curto e

médio prazos. Quando identificada a contaminação subterrânea, gg

ralmente, é tarde para adotar medidas com possibilidade de óxi
to. Como é mais fáci1 e econônico prevenir do que remediar, é

aqui que intervém a função do hidrogeol69ico: propôr meclidas cle

proteção clas obras de captação e de controle das características
cla ágr-ra e dos aquíf eros.

Nos países onde se pratica uma atividade hidrogeo
lógica estratégica, onde a pesquisa é um fator dominante, isto
é, as preocupações com a localização, as t6cnicas de constrtrcão,
os serviços de manutenção, os perímetros de proteção de poços,a:
sim como a gestão e regulamentação das explorações, são muito
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No caso específico da cidade de São Pau1o,
existem progranas de prevenção, proteção e controle das
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não

águas

não
pre

e

nos

subterrâneas, visando medidas anticontaminação. Isto é especial-
nente importante para aquíferos e captações que seïvem para abas
tecimento domiciliar, comercial e púbrico, a fim de evitar que
os diferentes contaminantes alcancem a água em exploração. Na â.-

rea de estudo estamos em face de uma atividade extrativa, onde o

objetivo é a venda comercial do poço e a exploração do mesmo até
a exaustão.

No caso de um acidente nuclear ou de um ato de
sabotagenr as águas subterrâneas seriam o manancial clisponíve1
para suprir as necessidades básicas da cidade, at6 que se consi-
ga una alteïnativa de abastecimento, Além de complementarem a

água cl¿r rede púb1ica, constituem um recurso estratégico de vital
importância, donde, a proteção 6 uma tarefa imprescindíve1 e ina
diáve1.

Abordaremos aqui a necessidade da proteção sani-
tária, os aspectos construtivos e as questões referentes ao aban
dono, desativação e manutenção de poços.

2. NECESSIDADE DA PROTEÇÃO SANITÃRIA

Um plane j amento de uso das águas subterranc-as
poderã ser posto em prática, se não forem tomadas medidas de
venção e controle dos recursos disponíveis. Feita a prevenção
o controle, teremos a preservação ou proteção do aquífero
seus aspectos quantitativos e qualitativos.

A contaminação de um aquífero f.az-se de modo di-
reto ou indireto. A nossa atenção incidiu sobre as causas res-
ponsáveis pela contaminação direta, isto é, sobre aquelas decor-
rentes das deficiências de construção dos poços.
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Dos poços controlados no terreno, constatamos rque'
55% estão bem construídos e 45% apresentan deficiências téclricas
que são extremamente graves, sobretudo, quando o volume de água
extraída se destina ao consumo humano, hospitalar, hoteleiro e
ãs indústrias alinentícias e de bebidas. No que concerne ao pïi-
meiro grupo de poços, 100? não possuen uma laje de proteção se-
gunclo as especificações da ABNT (1977), isto é, ,'a laje de pïo-
tcção deverá ter uma ãrea não inferior a 3 m2, distribuída sine-
tricamente em torno do poço e uma espessura mínima de l0 crn".

Dentre as deficiências técnicas destacanos aque_
1as que foram observadas no terreno: falta de cimentação (se1o
de vedação ou sanitário), de laje de proteção e de tanpa. Estas
características são necessárias num projeto de construção de un
poço tubular para captação de água subterrânea. Formam no conjun
to a proteção sanitária que irnpede, que o poço seja urn veículo
de contaminação direta do aquífero através da penetração de á_
guas superficiais contarninadas ou de infiltrações nos terrenos
con níve 1 estático raso.

3. ASPECTOS CONSTRUTIVOS PARA UMA BOA PROTEçÃO SANITÃRIA

Dentre os aspectos construtivos responsáveis por
una boa proteção sanitária vamos analisar a locação, a cinenta _

ção, a laje de proteção e a tampa, pondo en evidência e ilustran
do-se através de fotografias, as deficiências que podem afetar a
qualidade da água subterrânea na área de estudo, em particular ,

e na Região lr,fetropolitana da Grande São paulo, en geral .

3. 1. Loc ação

De

(I977) , a locação

çõe s nrínimas:

acordo con as condições específicas da ¡.BNT

de um poço deve obedecer as seguintes condi-

Distância de prédios e estruturas en geral , es-
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cavações, galerias e canais: S n.

- Distância de fossas s6pticas, canalizações de
esgoto, unidade para tratamento de esgoto: l5 n.

- Distância de privadas secas, fossas negras, 1i_
nhas de irrigação, subsuperficial , lagos e valos de oxidação, es
te rque i ra : 30 n.

En São paulo, a locação de um poço rtif icil¡nente
pode atender aquelas condições preconizadas pela ABNT (1977), fa
ce ao caõtico desenvolvinento urbano e industrial . consequente -
nente. é cornurn a construção de poços en áreas onde se situarn fon
tes potenciais de poluição, O mapa da Figura 2S_Anexo, pernite
vi'suali zar a regíáo da cidade de são paulo onde estão locados
os poços inventariados (exceptuando os poços não observados e
não localizados) e aquelas fontes (cenit6rios, postos de servi
ço, indústrias, terrenos de inundações, 1ixões e linhas de d."_
nagern-córregos e os rios I.ietê e TarnanduateÍ).

Não se dispõen de elenentos que atestem uma polui
ção ou contaninação efetiva da água subterrânea a partiï daque
1as fontes. Face a ausência de medidas protetoras das captações
e aquiferos, admitimos r que a qualidade da ãgua subte¡rânea na
área de estudo corre se-rios riscos,

Duas fontes potenciais de poluição devem rnerecer
toda a atenção, visto as nesnas nunca teren sido consicleradas
nas polÍticas de planej anento anbiental , referirno_nos aos postos
de serviço e aos cenitérios. Estes dois tipos de construção, du_
rante o período de utilização podem constituir un sério proble_
ma anbiental, visto não existir legislação que regulamente a
construção dessas estruturas no que concerne ã proteção das ã_
gua s subterrâneas.

- Postos de Se rvi ço

O mapa da Figura 25-Anexo, registra na ârea <ie
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cstudo 185 postos de serviço (este número deve ser superior a

200, considerando os postos não cadastrados e aqueles que são
propriedade de órgãos oficiaís) , o que dã aproximadamente, 2 pos

1tos por km'e l posto por cada poço en exploração. Segundo AL-
BINET (1965), 1 litro de gasolina contanina I a 5 m3 cle água. Se

considerarmos, que os tanques de gasolina e diesel col.ocados em

buracos de 3 nl de profundidade abaixo do pavirnentÕ do posto, es
tão em contato direto com o solo ou o níve1 freátíco. os pïoces
sos de corrosão são inevitáveis, deterrninando fugas atrav6s das
ãreas afetadas. Por outro lado, os vazamelltos provenientes do
ench jne¡rto dos tanques dos veícuIos são canali zados para a rede
pluvial e daí passam paÌa o solo atrav6s de pontos de rutura.Con
seqüentenente, é de adnitir, ao longo do tempo, uma propagação
vertlcal até ao nível f reát j-co e posteriormente, un desLocanento
segundo o fluxo da água subterrânea.

As .fugas de combustíveis liquicios a partir de de-
pósìtos enterrados para a1ém de consti.tuirem um problema de saú-
dc e segurança, visto que ocorren junto a zonas habitadas, são
una das principais causas de contarninação das águas subterrâneas
nas cidades europ6ias e norte-anericanas.

- Ceni térios

Na área de estudo e de acordo com o mapa da Figu-
ra 25-Anexo, estão registrados 4 cenitérios. Estas cstruturas
perÌìanentes estão hoje envolvidas pela cidade, algunas das quais
se situan na zona central da cidade. Centenas de milhares de pes
soas vivem nas suas imediações, sendo obrigadas a presenciar dia
riamente estes lugares que exercem sobre elas inpactos f ísi.cos e

psi.colõgicos,

O impacto físico nais inportante é a possíve1 con
taninação da água subterrânea por bactérias e virus piitogôni.cus
proveni.e ntes da putrefação da rnatéria orgânica. A aná1ise da Fi-
eura 25, permite constatar a Iocalização de poços ( construídos
p o s t e r i. o rne n t e ) nas proxinidades dessas estruturas, alguns dos
quais estão sendo utilizados na exploração da água para consumo
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hunano.

Segundo os higienistas franceses, nulterosas cida-
des em França devern sua endemia de febre tifóide ã posição de
scus cemítérios em relação às águas de alinentação (PERSON,l979).

Apesar dos cenitérios representados no napa da
Ir.igurrr 25-Anexo, possuiren construções funerárias abaixo da su-
perficie do solo em concreto, as fraturas produzidas por al>ati -
nento do solo e as sepultutas ern ruína poden constituir uma fon-
te de contaminação dos mananciais subterrâneos, visto as mesmas
ficarem expostas a infiltrações ou inundações do próprio níve1
frcãtico ou das águas superficiais,

Vejarnos a locação dos poços nos condomÍnios e uni
cìades industriais, que está sujeita ãs circunstâncias locais,
que muitas vezes não são propícias a proteção da captação e clos
recLìrsos hídricos subterrâneos.

- Nos condonínios doniciliares e conerciais

0s poços estão instalados em áreas ajardinaclas ou
nas garâgens con o tubo de revestinento acina ou abaixo clo níve1
do solo ou do pavirnento. Aqui, quando não devidamente construí.
cìos, estão expostos a contaminação por derivados de petró1eo(pro
vellientes dos veícu1os aí estacionados) e de detergentes l.rào
biodegradáveÍs, que impregnam ás águas utilizadas nas lavagens
dos pl.sos.

- Nas unidades industriais

A limitação de espaço deterninou: a construção de
poços em áreas descobertas, térreas ou pavinentadas (con tubo cle

revestinento acima da superfície do solo) , onde são acurnulados
1ixos, sucatãs e embalagens de produtos químicos (Foto ne t) ; a
construção de poços e¡n áreas cÕbeïtas, pavirnentadas, por onde
transitam permanentenente pessoas e veícu1os com carga <live rsa,
Aqui, para um rnelhor aproveitamento de espaço, os poços situam -



Foto rte 1 - Poço locado
indus trial .

xos, sucatas
fica-se uma

numa area nao
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pavinentada de uma unidade
do poço são acumulados li

de produtos químicos. Veri-
laje de proteção.
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s() cìnl cíìixíìs collstrr-líclas abaixo cl o pavitnento, as quais cstão ¿t-

1)crtas, fechadas ou parcialmente fechadas pot'placas cle cime¡rto
oLr de ferro, raranente vedaclas. As def iciências de construção cia
r:a ix¿r e do poço cxpõem o aquífero a todo o t ipo de polui ção ou
contaminação direta. Tivemos oportunidade de ver algumas caixas
cllcias de água escura, oleosa, que exalava mau cheiro, provenien
tc clc L'scorrônci as superf iciai s (ãguas <le chuv¿r c cle lavagem clc
i, ci¡u1os.) , submergindo totalmente o poço. A fal ta de dreno
c.¿rrx¿r possibilita este acúrnu1o de água estagnada.

na

0 quadro traçado
br-c ir rìccessidade da proteção <.lo

tamento da formação aquífera no
conrcr-ciaI e incltrstrial.

mostra a falta de consciência so
poço, visando, o nelhor aprovci

suprimento dornéstico, público,

.5. ¿ " (iimentação

A cimentação e um dispositivo de construção quc
garante uma boa proteção sanitária. A1ém de impedir infiltrações
sul)cIficìais ao 10ngo do espaço anular ou da parte exterior do
tubo clc revLìstinento, isola aquíferos conì água de má qualicìacle
c protege o revestimento da corrosão e das presscjes externas.

Segundo a ABNT (I977) a ciment ar;ão 6 um ,'processo
quc cons iste ern envolver qualqueï espaço anular en torno do tu_
llo clc rcvcstintento, conì argamassa ou pasta de cimento con a f ina
Lr cladc dc evitar a passagem de água indese jáve_l ou cle proteger o
ttrl'lo contra a corrosão".

A Foto ¡e 2, ilustra a situação de nuitos poços
na ãrera cle estudo no que concerne a ausôncia de cimentação erÌtre
os tutros de revestirnento externo e interno, permitinclo a contani
nrição direta do poço e aquífero por águas superficiais ¿ltr.av6s
do espa({o anular. Estamos en face de um poço tecnicamente ma1
L:onstruído onde aquele dispositivo de proteção não foi considera
do.

Nos poç-os com selo sanitário, a1ém clo cirnento,oLr-



-115*

Foto ¡e 2 - Poço sem cimentação entre os tubos de revestimento ex
terno e interno, com este rebaixado de 10 cm no inte-
rior daquele.'fambén se verifica urna cìeficiência na
laje de proteção e una ausência de tatnpa.
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tro material foi utili zado na vedação, a areia nédia a grossa.Es'
te elemento foi colocado no espaço anular desde o topo do pré-
filtro até a superfície ou par.a preencher o trecho superior ine-
diatamente acima do isolamento de cirnento colocado nurn trecho
inferior. Esta vedação não irnperneabilizada não é suficiente pa-
ra evitar a entrada de águas superficiais ou de subsuperfície,

3. 3. Proteção Super ior

Como elernentos de proteção superior de uma capta-
ção destacamos: o tubo de revestinento interno, a laje de ptote
ção e a tampa, Estas características técnicas são deficientes em

45% dos poços locatizados na ãrea de estudo.

Reves timento inte rno

A foto ne 2, nostra tanbén uma deficiência técni-
ca quanto ao revestimentÕ interno, que se apresenta rebaixado no
interior do revestirnento externo ceÌca de 10 cn, Segundo uma aná
lise estatística, em 70eo dos poços, o tubo de revestimento inteï
no têm a saliêncía abaixo da especificação da AIJNT (1977) e 30q",

acina.

- Laje de proteção

Todo o poço deve possuir urna laje de proteção em

concreto envolvendo os tubos de revestimento, Esta Iaje define
uma área de segurança em volta do poço contra inundações, águas
de escorrência superficial ou estagnadas. A laje de proteção dos
poços situados na área de trabalho não obedece a especificação
da ABNT (f977), De uma maneira geralr o cimento é colocado irre-
glllarmente sobre o tubo de revestitnento externo e envolvendo o

revestinento interno ou os dois revestimento r com una espessrlra
inferior a 5 crn. Esta capa de cinento 6 facilrnente clesagregáve1
e removível pela chuva. Na Foto ne 1, esta situação está perfei-
tâmente ilustrada. Urna laje de proteção deficiente envolvendo o

tubo de revestinento externo, está ern fase de desaparecimento.
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Na Foto ne 2, existe ã volta da captação um fundo
cimentado que não deve constituir uma laje de proteção efetiva ,

visto a mes¡na não obedecer ãs normas técnicas de construção e

constituiT neste caso urn receptácu1o de águas sujas, isto é, um

neio de contarninação direta do poço e aquífero, cuja penetração é

facilitada pela ausência de cimentação no espaço anular e da sa-
i icnc io do tuho de revestimento interno,

- Tampa

Depois de instalado o equiparnento de bornbeamento, a
boca do poço deve ser fechada con una tarnpa de ferro, que pode

ser fixada por diversos processos. Esta tanpa serve para irnpedir
a pcnetração no interior do poço de corpos sólidos ou de águas

contaminadas de origern superficial . Efetivanen¡e, 40% dos poços
não tem tarnpa (Fotos ns 2 e 3) e 60%, têm tanpa mal fixada ou des
locada (Foto nç 4), A J-ocalízaçáo destas captações cm caixas abai
<o Jl supcrfície do pavimcnto, proporcìona ncstas r a concentração
de águas sujas de ori.gern superficial , que atingem facilnente o

ìr'ìterior do poço através da boca, afetando a qual.idade da ãgua

ern.exploração,

4. POÇOS ABANDONADOS E DESATIVADOS

Os poços que não estão em exploração foram dividi-
dos ern dois grupos:

- poços abandonados - aqueles que após a perfura-
ção não foranl utilizados para exploração por teren sido conside-
rados sen água ou com vazáo horária não cornpatíve1 com os interes
ses do proprietário,

- poços desativados
dLrr¿rnte certo perÍodo de tempo.

aqueles que foran exp 1o ra do s

0 registro destes poços não deve ser negligenciaclo
O nesno é extremamente importante na definição de una política de
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[ìo to I] e 4 - Poço cotlt tanìpa rnal f ixada e parci alnent e des locada. A

saliência do tubo de revestimento interno não obede
ce ãs especificações da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NOR

MAS TÉCNTCAS (r977).
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conservação qualitativa dos recursos hídricos subter¡âneos da Re-'

gíão Metropolitana da Grande São Paulo. Conseqtlenternente, do in-
ventário hidrogeolõgico constan 27 poços abandonados e 177 desati
vados, que foran registrados na área de estudo.

0 processo inadequado de abandono e desativação da

queles poços constitui sério problerna no que concelne a proteção
das captações e aquíferos. Nos limitarernos a apresentar a realida
de através de algunas fotos r sern considerarmos os processos téc-
nic os referentes ã vedação.

- Poços ab andonados

A Foto ne 5, mostra um poço abandonado, não vedado,.

isto é, nen aterrado e nern selado na bocaì de 4odo a prevenir
qualquer contarninação do ¡nanancial subterrâneo e qualquer possibi
lidade de acidente físico. Exatanente, 40% dos poços abandonados
e observados I apresentan este tipo de problena, quando seria acon
selhável o proprietário solicitar a colaboração de urna Constïuto
ra para efetuar a vedação do poço de forrna apropriada.

- Poços des ativados

A desativação dos poços registrados deve-se a cau-
sas dive¡sas (Tabela 26) . Verifica-se I que 48% dos poços foran de

sativados por queda de vazão, 27eo pol avarias no equipamento de
bombeamento e penetração de areia no poço e 14% por problemas fí-
sico-quínicos e bacteriol6gicos. En relação a 119 dos poços, a de
sativação deveu-se ã transferência da fábrica par:a outro loca1, ã

falência do proprietário e ã substituição do consurno de água de
poço pela âgua da rede de abastecinento público. Exatamente , 70"."

forarn desativados con os revestimentos e equipanìento de bornbeanen
to (bomba subrnersa ou encanamentos) e 30% con os revestinentos e

sern o equipanento. Quando os poços são desativados, quer os reves
timentos, quer os filtros, sofrem un processo de corrosão conpor-
tando-se como condutores de contaninação para os aquíferos. A pre
sença da unidade de bonbea¡nento no interior do poçor para alén



Foto ¡e 5 - Poço abandonado sen a

tubo de revestimento e

adequada vedação
selo na boca do

-t2r-

(enchimento do

poço).

\
(

þ



.122 -'

cle deteriorar a.nesnar afeta a qualidade da água subterrânea de-.
sencadeando problenas de ferretização.

Tab, 26 - Causas Responsáveis pela Desativação dos Poços

Caus as

Problemas mecânic os

Problernas hidrául-icos
Ìvlã qual idade da água
Outros prob lernas

Total

Ne de Poços

48

84

25

z0

177

7

27

48

14

11
'l 00

A Foto nç 6 (.4 e B), rnostra dois aspectos de in-
terior de um barracão onde funcionava una tinduraria. Neste bar-
racão localiza-se un poço tubular desativado (corn revestinento e

sem o equipanento de bombeamento) en condições inadequadas, eX-
posto a lixo de natureza variada e constituindo urn risco real
(Foto nç 6-A). Nas imediações do poço situa-se uma rnancha de ó-
leo perfeitanente visíve1 na Foto nç 6-8, proveniente da desnon-
tâgem de rnáquinas e que ameaça conta¡ninar o poço e o aquífero.

Corno a rnaioria dos poços desativados no Município
de São Paulo constituen un foco de contaminação dos acluÍferos,
faz-se absolutarnente necessáïio e urgente nedidas l.egais que re-
gulamentem a operação de desativação, cono garantia de u¡na pto-
teção eficaz dos nananciais subterrâneos.

MANUTENÇÃo DOS P0ç0S

Dentro do quadro de proteção dos poços e aquífe -
ros, a nanutenção sistenática e bern planejada, alérn de assegurar
urn bon funcionamento r garante a boa qualidade da água en explora
ção, Com efeito, a ausência de nanutenção preventiva do poço de-
sencadeia un pÌocesso progressivo de deterioração da estrutuïa ,

destacando entre outr'os problenas r a corrosão da tubulação rnui-



Iroto ¡e ô - (A) poço desativado em

to ao lixo superficial
co real; (B) Mancha de

e que ameaça contaminar

condições inadequadas,
e constituindo um risco
ó1eo nas imediações do
diretamente o aquífero
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tas vezes responsável pela m-a qualidade da âgua do poço e do

f'c ro. Por outro lado, a operação de coleta da água dentro
serrriço de nanutenção permite o controle das características
co-cluírnicas e bacteriológicas.
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Existem presentemente no Estado de São Paulo pro-
gr'¿ìnas de rnanutenção de poços visando a melhor eficiência dos sis
temas de exploração de águas subterrâneas. Na -area de estudo, por
clcsconhecirnento ou espírito de economia, poucos proprietários de

poços põem em prãtica tais programas. As construtoras possuen a1

gunìa responsabilidade nesta situação, na medida em que não menta-
I i z¿rn os usuários para a importância da manutenção adequada
seLrs poços.

A Tabela 27, ilustra os tipos de manutenção dos
poços na ârea de estudo.

Tab. 27 - Tipos de Manutenção dos Poços

Manutenção

Prevent iva
Co rre t iva
Não faz
Tota 1

Ne de

15

r55

10

Poços

B

8ó

6

180 100

Verifica-se, eu€ a prática da manutenção do ti-
po corretivo é aquela que vigora, dando-se atenção somente as
av¿rrias mecânicas dos equipamentos de bombeamento" No que concer-
ne à manutenção' prevent j-va, que é feita anlralmente, visa a cletec-
çào e elLminação de problemas de carâ.ter mecânico, hidrãulico e

cle clual iclade de água. A loca rízação de 10 poços em porões e ou-
tra áreas inacessÍveis ao equipamento de serviço, é a grande res-
ponsáve1 pela fatta de manutenção destas captações.



CAPf TULO VI

LEGISLAçÕES RELATIVAS À,S ÃGUAS SUBTERRÂNEAS
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L TNTRODUÇÃO

Nos capítulos anteriores caracterizarnos os proble
nas da construção dos poços, uso das águas subterrâneas e prote
ção das captações e aquÍferos.

A principal finalidade
a legislação brasileira sobre recursos
águas subterrâneas ern particulaïr nos
tes con respeito ao uso e preservação.
mos referências às situações em outros
tração 

"

deste capítu1o é analisar
hídricos ern geral e das

seus aspectos rnais relevan
Conconitantenente, fare-
paises a títu1o cle ilus-

0 crit6rio de seleção dos países assentou funda_
mentalnente, na nodernidade das suas legislaçõés e nas soluções
que apresentan para urna eficaz proteção dos mananciais subterrâ-
neos. A urgência para utna tornada de inedidas neste canpo d.ecorre
da importância que assunen os recursos subterrâneos nos pïoces_
sos de desenvolvinento urbano e industrial noderno e do fato das
contaminações dos aquíferos serem praticamente irreversíveis a
Lul LO e meoto plazos.

Ao terrninar o capítu1o extraen_se recomenclações
para a regulanentação da proteção das captações e ãguas subterrâ
neas no Brasil.

Corno são os problemas de qualidade os mais preocu
pantes em conseqüência do desenvolvirnento urbano e industrial,os
aspectos relativos a coltservação (prevenção, proteção e colìtro_
le) das águas subterrâneas são aqueles cuja análise nos interes_
sa, De uma rnaneira geral, apesar da interdependência dos aspec_
tos de qualidacle e quantidade dos recursos hÍdricos, são os
meios relativos ao controle da poluíção e contaninação que tôm
s.i do motj vo de revisões nai s freqüentes.

2, Brì¡VE AN,4LTSE HrsToRrcA DA LEGTSLAÇÃO DE ,4.GUAS

2.I. Bras i 1
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Os primeiros diplomas legislativos a respeito do
rìso clas águas no Brasil datam do Imp6rio e nestes as águas subter
râne¿r.s não eram sequer referidas.

Trabalhos publicados no início do sécu1o parecem
colìstituir início efetivo dos estudos sobre o regime jurÍdico das
águas no Brasil, con ênfase especial dos sistemas hidrográficos.

Posteriormente, surge o Código Civil, criado, pe-
la l,ei ¡e 3.07r, de 01 de Janeiro de 191ó , eue passa a ïegular a
Ittatória no que diz respeito aos direitos do Estado sobre os cor-
pos de água continentais.

A necessidade de dotar o país com uma legislação
adequada levou a criação do código de Ã.guas, atrav6s do Decreto
ne 24.643, de 10 de julho de 1934, que veio regular de forma mais
anrpla. questões que constituiam objeto de alguns dispositivos do
código civi1, mas referentes ao direito de posse para o uso. Aque
Ie cõcligo previu através de vários dispositivos a proteção dos
recursos hídricos com vistas ã salubridade púbtica e ã proteção
r,l¿r f lora e fauna aquáticas.

0 Código Penal vigente, aprovado pelo Decreto-Lei
ne 2,848, de 7 de Dezembro de 1940, prevê apenas a proteção das
fontes de água potáve1.

0 Código Nacional cle Saúde regulamentado pelo De-
creto ne 49.974-4, de zr de janeiro de 19ó1, tratou a nat6ria de
proteção contra a poluição das fontes dos recursos hídricos que
se desti,navam ao abastecimento.

A Lei- ne 4.089,
tacla pelo Decreto ¡e 1.487, de
partalne¡rto Nacional de Obras e

controlar a poluição dos corpos

de 13 de julho de 1962, regulamen
7 de novembro de 1962, deu ao De-
Saneamento (DNOS) competência para
de ã,gua superf iciais.

corn o objetivo de rever e atuaLizar o vigente c6-
tli¡¿<r cle Ãguas Ce 1934 e conseqtientemente, o regime jurídico disci
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Ìrlinador do uso e conservação das águas, através do Decreto ne,
62,529, de L6 de abril de 1968, O Ministro do Estado das Minas e
Energia foi incunbido de formar uma Cornissão de Alto Nível para
ta1 fin.

A entrada em vigor do novo C6digo de Àtineração,
criado pelo Decreto nç 227, de 2g de Fevereiro de 19ó7, passou a
considerar as águas subterrâneas cono jazið,as rninerais incluidas
no conceito de propriedade distinta da do solo, sujeita a adninis
tração federal e a sua captação e uso regidos por 1ei especial ,

pelo Decreto nç 7S.030 , de
foi criada a Secretaria Especial do Meio
incumbência de, entre outras atividades,
padrões relativos aos recutsos hídricos.

30 de Outubro de 1973,
Anbiente (SEMA) c orn a

de estabelecer normas e

0 II plano Nacional de Desenvolvirne¡rto, aprovado
pela Lei nç 6.151 , de 24 de Dezernbro de I974, destaca o controle
da p ol ui ção.

O Decreto nç I.413, de 14 de agosto de 1975, deter
ninou que as indústrias instaladas ou a serern instaladas en ter-ritório nacional são obrigadas a prevenir ou corrigir os inconve-
nientes e prejuízos da contaminação do meio ambiente.

0 anteprojeto do Código de .4guas elaborado pela Conissão de Alto Níve1 6 posteriornente, nodificado na parte .ef"]
rente ãs águas subterrâneas pela conissão Interninisterial , cri.a
da pela Portaria nc 0195, d.e 26 de rnaío d.e 1977, assinada p"fos
Ministros de Estado das Minas e Energia e do Interio¡. Esta ¡nat6-ria encontra-se ainda en aná1ise, aguardando_se para breve urn instrunento legal de efetiva pr.oteção das águas subterrâneas,

A Associação Brasileira de Norrnas T6cnicas (ABNT)
publicou en junho de 1977, o projeto NB-S8g de poços tubutrares
profundos para captação de água subterrâneas. cono esta entidade
tem vínculos com o Ministério da Indústria e Comércio, as nornas
técnicas têrn caráter federal . Cabe referir, que a Lei ne 4.150,de
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21 de Novembro de 1962, publicada no Diário Oficiar da união do
dia 11 de Janeiro de 1963. Seção I, parte I, institui o regime o
brigatório de observância das nornas técnicas nas obras e servi-
ços executados, dirigidos ou fiscalizados por quaisqueï repaïti_
ções federais ou órgãos paraestatais.

Con base no
I977, o Ministério da Saúde
cle Março de 1977, elaborou
água a serern observados em

Decreto nç 79.367, de 9 de Março de

, através da Portaria nc 56/Bsb de l4
Nornas e o Padrão de potabilidade da
todo o território nacional.

A Portaria ministerial
baÍxa norrna tocante ã prevenção

724, de 20 de Agosto de
pol-ui ção hídric a.

nP

de19 80 ,

1981,
ente,

Através de Decreto ns g6.02g, de 27 d,e Maío de
foi instituído oficialmente no país a Senana do Meio Ambi_

A Lei do Meio Anbiente ne 6.9S8, de SI de Agosto
de 1981, que dispõe sobre a política Nacionar do Meio Anbiente,
foi posteriormente, regulanentada pelo Decreto nç gg.351, de
01 de Junho de 1983.

2.2. Estado de São paulo

0 Decreto-lei nç 195_A, de 19 de Feverei¡o de
1970, disciplinou a proteção dos recursos hídricos do Estado de
São Paulo contra agentes poluidores, passando a sua execução, de
acordo com a Lei nç 118, de 29 de junho de l973r para a Compa
nhia de Tecnologia de Saneanento Anbiental (CETESBI .

De acordo con a autorizaçã.o contida na Lei_ esta
dual nç 119, de 29 de Junho de I9Zj, foi criada a Conpanhia de
saneanenro Básico do Estado de são pau10 (sABESp) para cuidar
dos serviços de adução, tratanento e distribuição de água e da
coletar tratamerìto e destino final de esgotos, ern todo o territó
ri.o do Estado
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A Lei conptenentar estadual nç 94, de 29 de naio
de L974, considerou corno serviço de interesse netTopolitano o
cont role da poluição anbiental.

De acordo corn o Decreto ne 6.997, de 06 de Noven_
b¡o de 1975, o Departanento de Ãguas e Energia Elétrica (DAEE)au
tarquia estadual criada pela Lei nç 1,350, de 12 de Dezenbro de
1951, passou a cuidar, a16m das questões ligadas ã po1ícia da
quantì-dade das águas públicas, tanbén das ligadas à polícia da
qualidade.

Pela Lei nç 898, de 1g de Dezembro de 1975, foi
disciplinado o.so do solo, tamb6n ern vista ã proteção dos recur
sos hidricos na Região Metropolitana da Grande São paulo.

Atravõs do Decreto nç 12.342, de 27 de Sete¡rbro
de 1978, foi criado o código sanitârio que regura a qualidacre
das águas no canpo da conpetência da secretaria de Estado da sa¡l
de.

pelo Decreto estadual ne 20,903, de 26 de Abril
de 1983, foi criado o conselho Estadual do Meio Anbiente, coûl a
atribuição de propor e aconpanhar a política do Estado na área
de preservação e nelhoria do rneio a¡nbiente, entre outras.

3. A LEGISLAÇÃO EM DIFERENTES PAfSES

A cornparação da legislação das águas subterrâneas
em diferentes paÍses 6 de grande inportância para utna boa compre
ensão do assunto, no direito brasileiro.

como salienra GRETELLA JUNI0R (in poMpEU, 1976)
"o direito cornparado, além de servir para esclarecer os pontos
duvidosos dos institutos de vãrios sisternas particulares, contri
bui, pela observação do que ocorre en outros sisternas jurídicos,
para a melhoria do prõprio direito nacional',.



131-

Corn esse objetivo, o presente capítulo focalizará
as legislações da FRANÇA, SUIç4, INGLATERRA e ESTADOS UNIDOS DA

AMERICA DO NORTE,

3.1, Legislação na França

A Lei de 1.5 de Fevereiro de 1902, arrigo l, foi a
primeira legislação francesa a instituir um perímetro de prote_
ção contra a poluição das águas subterrâneas ou superficiais, ou
cr.rrsos destinados ao abastecimento púb1ico, proibindo o lançameg
to sobre os terïenos conpreendidos nesse perírnetro, de cle jetos
hunanos, orgânicos ou quínicos ou abrir poços sern autorização do
Prefeito.

O Decteto de 04 de Maio de 1937i previu que a per
furação de poços estava sujeita ã autorização do prefeito, deven_
do taL ato inpor as condições técnicas necessãrias para assegu_
rar a proteção das águas subterrâneas I quer durante a execução
quer quando da exploração da obra. Nos casos de obstrução dos
poços de sondagen e em casos de acidentes que pudessern apresen_
tar risco de poluição, o usuãrio deveria obedecer ãs instruções
dadas pelo Engenheiro Chefe de Minas,

A ineficácia da legislação vigente para resolver
os problemas decorrentes da utili zação da ãgua levou ã publica _

ção da Lei de l9ó4, que veio preencher lacunas na regularnentação
ânterior. Esta Lei, que diz respeíto tanto ãs águas superficiais
como subterrâneas e que constitui atualrnente o diplona fundanen-
tal da legislação francesa, regula.mentou aspectos específicos re
lativos ao controle da poluição das águas.

Embora a legistação francesa seja cornplexa, ela
dispõe de regulamentos que perniten proteger as águas subterrâ _

neas. Destacanos as principai s :

- Circular de 24 de Maio de 1963

- código de Saúde pública de 1964
- Decreto nc 67-1.093 de l-5 de Dezenbro de 1967
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- Ci.rcular lntermini ster ia1 de 10 de De zembro cle

1968

- Cödigo Mine i ro
- Código de Urb an i srno

Vej amos os aspectos rnais inportantes destas tegis
1ações concernentes às águas subterrâneas.

3.1.1. Circular de 24 de Maio de 1963, relativa ao regu_
lanento s ani tário clepartamental

0 artigo 78, prevê, que os depósitos de estrume
não devem cm cilcunstância nenhuma ser colocados sobre os terre-
nos compreendidos no perírnet_ro de proteção das fontes e das cap_
tações de água ou nas proximidades do litoral marítimo, a nenos
de 20 n dos aquedutos utilizados no transporte de água potávc1
c r mcnos dc .j5 m rlos loÇos c cistcrnas.

Por f or'ça da segunda a1ínea do artigo 79, a im_
plantação de instalações de qualquer natureza não deve ser auto_
rizada no interior dos perímetros de pÍoteção imecliata e aproxi_
mada das fontes e das captações de água, Fora clos perímetros, a
imp.l.antação não deve ser autorìzada a nenos de 3S m dos aquedu_
tos, dos poços e das cisternas,

Segundo a alínea três do artigo anterior, a dcpu_
ração de águas residuárias está interditada nos perírnetros de
proteção imediata e aproximada das fontes e captações. Fora dos
perírnetros, a depuração está interditada a menÕs de 35 n dos
aquedutos, dos poços e cisternas.

3,I.2. Código de Saúde púb1ica de 19ó4

0 artigo L-20, foi substituído pelo artigo 7 da
Lei de 1964 que, a fim de assegurar a proteção da qualidade das
águas destinadas ao consuno das coletividades hurnanas, prevê, a
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fíxação à volta do ponto de captação, de um perímetro de lr.otc-
ção imediata, onde os terrenos são adqui rídos pela Administração;
de um perímetro de proteção aproximada, no interior do qual po,
dem ser proibidas ou regularnentadas todas as atividades e a loca
Iízação de depósitos ou instalações que prejudiquem direta ou in-
diretamente, a qualídade das águas; de urn perínetro de proteção
afastada, no interior do qual podern ser regularnentadas as ativida
des, instalações e depósitos.

Um decreto ern Conselho de Estado determina as con
dições de aplicação da alínea anterior.

O artigo L-20, foi substituÍdo pelo artigo 8 da
1ei de 19b4 que, prevê, que as indenizações que podem ser dev.iclas
aos proprietários ou ocupantes dos terrenos compreendidos num
perímetro de proteção de captação de água destinado ao consumo
das coletividades humanas, são fixadas por regïas aplicáveis à
matéri a de expropri ação.

0 artigo L-40, da Lei de 1964, prevê, quen quer
quer por negligência ou incúria, deixar introduzir excrenentos ou
outro elemento susceptíve1 de prejudicar a qualidade da água de
fontes, dos poços, das cisternas, aquedutos e dos reservatórios,
que se destina ao consumo público, serã punido con penas constan
tes dos artigos 479 e 480 do Cõdigo penal .

3,1.3. Decreto nç 67-1093 de lS de Dezembro de 19ó7

Regulanenta a aplicação rlo artigo L-20 ð,o Cócligo
de Saúde Pública, ¡nodificado pelo aïtigo I d.a Lei de 1964.

O ârtigo 41 , prevê! que os perírnetros de prote_
ção irnediata, aproxirnada e afastada a fixar ã volta dos pontos
de captação de águas de fontes e águas subterrâneas, assirn cono
os perÍmetros de proteção inediata e aproxirnada das águas superfi
ciais, são definídos con base no relatõrio do geológico.
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0s terrenos situados no perínetro de proteção j,me

diata devem ser adquiridos pela Adninistração e sempre que possi
ve1, cercados. Todas as atividades ficarn aí interditadas, excep
to as que fora¡n autorizadas no ato de declaração de utiliclade pú
bIica.

hlo interior do perÍnetro de proteção aproxinada
p ociem ser interditados:

-. Perfuração dc poços, exploração de pedreiras
céu aberto, a abertura e o entulharnento de escavacões.

- Depõsitos de Iixões, elenentos radioativos
produtos susceptíveis de alterar a qualidade das águas,

- Instalação de canalizações, reservatórios ou
depósitos de hiclrocarbonotos 1íquiclos ou gasosos, de pïodutos quí-
micos e águas usadas cÌe todo o tipo.

- Uso de estrumes, adubos orgânicos ou químicos
e de todos os produtos destinados ã feïtilização dos solos ou ã
Iuta contra as pragas que afetarn as culturas, assim cono a pas_
tagem de anirnais e de tudo que possa direta ou indiretâmente pïe
judicar a qualidade da água.

No interior do perínetro de pïoteção afastada po_
dern ser regulamentadas as atividades, instalações e depõsitos a_
trás ¡nencionados e especialrnente, a instalação de canalizações ,

reservatõrios ou depósitos de hidrocarbonetos 1íquidos ou gaso_
sos, de produtos radioativos, de produtos quírnicos e águas usa-
das de todo o tipo.

3,I,4" Circular Interministerial de 10 de Dezenbro
19ó 8

Esta circular é relativa ao perímetro de proteção
dos pontos de captação de ãgua destinada ao consuno das coletivi

de
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dades humanas.

A presente instrução tern por objetivo principal, e
videnciar o princípio funda¡nental da dete¡rninação dos perírnetros
de proteção e especizrlnente, precisar a função do geórogo incurnbi
do desta tarela,

Do ponto de vista ¡urídico, a fixação dos limites
dos perÍrnetros de proteção estã na dependência do ato contendo a
declaração de utilidade púb1ica das captações das águas.

O processo aplicáveI na determinação do perÍmetro
percorre toda una tramitação legal denorada.

0s perínetros de proteção são definidos pelo geóIo
go oficial, cuja tarefa na construção dos projetos de captação de
água foi introduzida pela circurar Ministerial de 10 de Dezenbro
de 1900 e posteriornente, confirmada várias vezes.

0 relatório geolõgico elaborado pelo geõ1ogo ofi_
cial constitui um docunento fundanental do processo que será sub-
metido aos serviços interessados.

De acordo com as instruções gerais, o geõlogo de_
verã indicar no seu relatório a natureza das camadas atravessadas
pelas águas subterrâneas no seu percurso até a obra de captação
projetada e relatar as constataçðes feitas quando da sua visita
ao 1oca1.

Ao ge6logo oficial compete especia.lrnente, es tudar :

a) A origern das águas a captar.
b) 0s riscos de contaninação da água destinada ao

consumo humano.

c) As nedidas de proteção a adotar para prevenir a
contaminação conforne prevê o artigo L-20 do Código de Saúde pú_
b1ica,
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Do ponto de vista t6cnico, cabe salientar, que na,

definição do perímetro de proteção, o que interessa é a natureza
do terreno e sua perneabilidade, isto 6, as relações hidrogeológi
cas entre a zona ou zonas de infiltração e o ponto de captação a
proteger.

3.1.5. Código Mineiro

O Código Míneiro francês manifesta pr.eocr"rpações
concernentes à proteção do rneio ambiente.

Segundo o artigo 109-1 (Lei nç 77_620 de t6 <ìe ju
nho de 1977) , quando urn aquífero for reconhecido no local de uma
pedreira e o mesno estiver em condições de aproveitanento para sa
tisfazer as necessid.ades da coletividade púb1ica en. água, é 

"rtu_belecido na zona considerada urn esquelna de exploração coordenada.

3.1.6. Código de Urbanismo

Este Código, através de leis datadas de 1976/77,
tanbém concorre para a proteção das águas subterrâneas através da
regulamentação do uso dos so1os,

3,I.7. Circular de 09 de agosto de 1978

Esta circular revisa o regulamento sanitário defi
nido pela Circular de 24 de naio de 1963.

No que concerne aos poços, o artigo 10, prevê,que
todo o projeto de construção de un poço ou de una sondagern näo san
cionado por un processo de autorização deve ser objeto de declara
ção à autoridade sanitári¿i.

Na falta de distribuição pública de água potável,
o uso de água dos poços públicos ou particulares para alinentação
hunana, só é auto¡ízada, se a água for potável e se todas as pre_
cauções forern tonadas para prevenir contra a contaninação.
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A abertura dos poços deve ser protegida por un.
dispositivo vedante para inpedir a penetração de corpos estra
nhos. As paredes do poço deven estar isoladas na parte não cap.

tante e a saliência do tubo de revesti¡nento deve estar 50 cm, no
nínimo, acina da superfície do solo ou do nível rnais alto das â

guas de inundação,

Nurn raio de 2 n, no rnínimo, ã volta do poço, o

solo deve ser irnperneãvet de nodo a assegurar uma proteção con-
tra as infí1traçþes superficiais e apresentar una inclinação pa-
ra o exteri or.

O conjunto da obra deve ser nantido em bon esta-
do de manutenção e en estado de limpeza. A operação de l:i.rnpeza
e desinfecção processa-se por ordern expressa do Prefeito, a pedi
do e sob controle da autoridade sanitãria. A cäptação cuja utili
zaçáo lor considerada perigosa para a alimentação humana, será
referenciada por uma inscrição "Ãgua perigosa para beber" e por
um sinal cracterístico. A des¿rtivação ou entulhanento definiti
vos do poço são deterrninados pelo Prefeito, se estas nedidas fo
rern consideradas necessãrias pela autoridade sanitária,

Ern nenhun caso, o poço desativado deve ser utili
zado cono receptáculo de 1ançarnento de elementos sõ1idos ou fí-
quidos.

A a1ínea 2 do artigo 93, prevêr que os elementos
suceptíveis de fernentação não devern ser colocados ern pedreiras
ou escavações , nen a nenos de 35 n dos poços , fontes, cursos de
água, praiast terrenos para a prãtica de esportes ou de canpismo.

0 artigo 98, interdita a colocação de cadãveres
de aninais sobre a via pública ou nos lixos donésticos, assin co
no lançá-los no mar, rios, buracos ou enterrá-los a menos de 3s
n das habitações, dos poços, das fontes e nos perínetros de pro
teção das obras de captação de água potável.



3.1.8. Outras leis

A legis 1ação francesa contérn
mentares pa'ra fazer face à proteção das águas
con ce rne :
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outros neios regula-
subterrâneas no que

a) Ãs condições de construção, transferência e am
pliação dos cinitérios.

b) À, estocagern subterrânea de gás cornbustíve1.
c) ¡. estocagem de hidrocarbonetos 1íquidos.
d) Às fossas sépticas ou dispositivos depuradores

de seus efluentes.
e) À estocagen subterrânea de produtos

para fins industriais.
f) Ao lançamento de detergentes.
g) À evacuação e ao tïataÌnento dos resíduos urba-

nos.

f) Aos rejeitos de efluentes radioativos 1íquidos
prevenientes de instalações nucleares,

i) Ao lançanento de óleos e lubrificantes.

3.1.9. Estrutura de gestão das águas

A coordenação interninisterial no doninio da água
compete ao Ministro da Cultura e do Anbiente, sendo as decisões
essenciais a nível interninisterial to¡nadas pela co¡nissão Internl
nisterial para o Arnbiente I composta pelos ninistros cuja conpetên
cia está relacionada cotn os problenas do anbiente.

Os Prefeitos, representantes da Ad¡ninistração Cen
tral a nÍve1 dos departarnentos, são internediários entre os minis
tros e os serviços técnicos, cabendo-lhes fiscalizar a aplicação
da lei no que concerne a conservação dos recursos hídricos.

Os Serviços do Ministério da Agricultura são
que intervên no expediente de declaração de utilidade púb1ica
águas subterrâneas; o Serviço de Minas é o que informa sobre

qur-nìr.cos
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intervêm os Serviços de
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de exploração dirigidos ao Prefeito, as-
proteção das águas subterrâneas; t amb6n
Saúde e alguns outros.

lista,
nio dos

Legi s 1ação na Suiça

A Suiça caracteriz¿l-se por uÌta estrutura federa-
na qual tudo que não é atribuído ã Confederação, 6 do doní

can tõe s ,

As águas superficiais e subterrâneas, correntes
ou dormentes, não pertencen a Confederação, mas aos cantões. SaL-
vo aÌgumas exceções, apenas os pequenos cursos de água e os nanan
cials subterrâneos de pecluena inportância são privados.

Uma alteração na Constituição Federal em 1954,deu
lugar a uma modificação na lcgislação suiça no que conccrnc à pg
luição das águas. Consequentemente, o Governo Federal ficou habi-
litado a tomar medidas para a prevenção da poluição das águas su-
perficiais e subterrâneas. Ern virtude desta alteração, o Governo
Federal prornulgou, en 1955, a 1ei sobre proteção das águas contra
a poluição.

En 08 de outubro de 1971, foi promulgada outra
1eí federal para controlar a poluição das águas e rnelhorar a sr¡a
qualidade de modo a assegurar: que seja protegida a saúde dos ho-
nens e anirnais; que o abastecinento de água para alinentação huma
na e para fins industriais seja feito pelo uso das águas subter
râneas, de fontes e pelo tratamento das ãguas de superfície; que
a ãgua possa ser utilizada para a irrigação ou rega; que a ãgua
possâ ser usada para ba¡rhos; que as águas ern que habitam peixes
sejan resguardadas; que as constTuções não sejan prejudicadas e

que a paisagern não seja desfigurada. Segundo a tei, deverá ser
considerada poluição qualquer outra deterioração das propriedades
físicas, quíni cas ou biol6gicas.

De acordo con a lei acima citada, os cantões deve
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rão dividir o seu território em setores de ptoteção das águas,.
assirn como estabelecer áreas de proteção en volta dos pontos de
captação de água.

A Ordenaça de 19 de junho de 1972 sobre a prore
ção das águas contra a poluição causada por líquidos capazes de
provocar a deterioração da sua qualidatre, determinou a divisão dos
cantões em quatro zonas I S, A, B e C, segundo o grau e a necessi_
dade de se protegeï as águas de superfícies e subterrâneas e as
condições naturais que contribuem para a proteção das águas.

Nas zonas A,B e C, são perrnitidas as construções
e instalações de estabelecimentos con restrições en ordern decres-
cente. Na zona S, é interditada a instalação de qualquer tipo de
e s t abe 1e cirnent o .

Segundo a Iegislação dos cantões, são interdita
dos despejos nas águas sem prévio tratamento, dependendo! toda a
descarga de efluentes de autori zação da respectiva autoridade,

3,2,I. Estrutura de gestão das.águas

Conpete ã Confederação coordenar as ¡nedidas tona
das pelos cantões e no caso destes não tonarem decisões efetivas
sobre a natéria, o Conselho Federal poderá, após prévia notifica_
ção, toná-Ias en lugar dos cantões, ficando as despesas por conta
dos orgãos ou pessoas a quen tais obrigações caberian.

3. 3. Legislação na Inglaterra

De acordo com o relatório da 0rganização Mundial
da Saúde (OMS, 1967), a lei inglesa mais antiga sobre poluição
das ãguas data de 1388, que proibia o lança¡nento d.e excrenentos ,1ixo, detritos e outros, en fossas, rios e outras águas.

E¡n 1945, surgiu o Water Act que, nas seções lg
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quer de superfÍcie, quer subterrâneas.
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ágrras,

A Lei de 1963 (Water Resources Act), a1én de inte_
grar a luta contra a poluição das águas na gestão global dos re_
cursos hídricos, considerou, pela prineira vez, a defesa da quali
dade das águas subterrâneas, Com efeito, a 1ei passou a exigir au
torização para a rejeição de efluentes industriais ou domésti co-s
ou de quaisquer nateriais poluentes nos aquíferos situados na á._
rea de jurisdição. de qualquer atividade fluvial.

Em 18 de Junho de 1973 foi aprovado pelo parlainen_
to, o Water Act 1973r que estabeleceu a política de águas ¿ttu¿rl_
mente em vigor. Esta lei reconhece a inportância de uma gestão
integrada de todos os aspectos de ciclo hidrolõgico.

Duâs outras medidas legislativa,s tiveram uma influência importante sobre a pesquisa hidrogeol6gica, a Lei d;
1972 (Deposit of poisonous water Act) e a Lei de r974 (contror ofPollution Act). Esta legisração resurtpu de uma tomada d.e consci_
êncj.a sobre o problema da poluição de neio arnbiente e particular_
nente. das águas subterrâneas, Os parágrafos do Control of potlu_
tion Act concernentes à hidrogeologia trata da estocagen dos de_
-ietos sobre o solo e da descarga de efluentes nas águas subterrâ_
neas.

3,3.1. Estrutura de gestão das ãguas

A Lei de I973, o rnais irnportante
vo da Inglaterra, criou o Conselho Nacional da
ter Council), qqe desempenha função consultiva
Central, principal responsãve1 pela po1ítica de
a níve1 nacional.

d ip l orna legislati
Ãgua (National t{a -
junto ao Governo
gestão das ãguas

A reorganização que resultou da entrada em vigordaquela lei conduziu à criação de entidades cono o Centro de In_vestigação da Ãgua, que é urn organisno independente no qual o go_verno está representado com os setores públicos 
" 

priu"jo, liga_
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dos aos problemas da água e o Centro de Recolha de Dados, que
responsáve1 pela recolha e divulgação de infornações relativas
todos os aspectos dos recursos hídricos,

3.4, Legislação nos Estados Unidos da An6rica clo Norte

0 território anericano apresenta, em termos g1o_
bais, características fisiográficas e cr-ináticas rerativamente di
ferentes nas duas. partes em que o divide o rio Mississipi. Estas
condíções naturais contribuiran païa que r na parte oriental , com
relativa abundância de água e onde se estabereceran os primeiros
Estados da federação norte-anericana, a água fosse utilizada, des
de longa data, de acordo corn a doutrina dos direitos ribeirinhos,
enquanto na parte ocidental , devido a escassez da água, prevale_
cia a doutrina da apropriação prévia.

Estas duas doutrinas relativas ã propriedade da
água, referen-se a ãgua de superfície. Ern relação a água subterrâ
nea, o r:egime de propriedade é nais conplexo. Assin, em diferen_
tes Estados são utilizados quatro doutrinas diferentes; a da pro_
priedade absoluta, a da utirização razoâvei, a dos direitos corre
Iativos e a de apropriação,

A doutrina da propriedade absoluta, estabelece,que
o proprietãrio da terra pode captar ãgua de furos ou poços aber_
tos no seu terreno, sen qualquer linitação.

A doutrina da utilização razoãve1, que pretende re
duzir os inconvenientes da propriedade absoluta, estabelece, que
os proprietários das terras se d.evem limitar a un uso razoãvel
das suas águas, de forrna a serem tidos em conta os direitos de ou
tros utilizadores.

A doutrina dos dirèitos correlativos, é urn aperfei
çoamento da doutrina da utili zação razoâve1 e foi estabelecida e
iniciada na Calif6rnia, Esta doutrina aceita a da utilização ra_
zoâvel enquanto a ãgua é suficiente païa os diversos hbastecinen_

e

a
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tos, nas, quando se verifica insuficiência devida ao esgotanento
ou abaixarnento dos níveis freáticos estabelece, que cada proprigtário de terras apenas te¡n direito a una quantidade de água pro_porcional à área do seu terreno sobrejacente ao aquífero.

A doutrina da apropriação,
aquisição do direito de propriedade sobre
de água, desde que o utilizador satisfaça
requisitos legais que o habilitan a obter
lização da água..

aceita o princípio da
uma certa quant idade
um ce rto núne ro de
urna licença para a uti

A Lei de 1899 (Rivers and Harbours Act) , que proj-bia a descarga de dejetos e outros efluentes 1íquidos, provenientes das ruas e dos esgotos, nas águas navegáveis ! marca o srrgi_nento da legislação federal sobre poluição das águas.

Sonente após a publicação da Lei de 1965 (lVater
Resources Planning Act) iniciou a tomada de nedidas adequadas para conbater a poluição das águas. Esta lei criou o conserho deRecursos Hídricos (Water Resources Council), as Comissões de Bacia (River Basin connissions) e a Assistência Financ"iru uo, ¡rltados, com o objetivo de incentivar a participação destes no p.[a
nej anento nacional

En 1969 foi promulgada lei de proteção ao meio anbiente (Natíonal Environmental policy Act), con o objetivo d;"fazet con que o hornen e a natureza possam coexistir ern produti_va harmonia e preencher as necessidades sociais, econômicas e outras, das gerações americanas. atuais e futuras,,

A rnesma lei criou o Conselho de Qrralidade do MeioAmbiente (Council on Environrnental Quality), que ten por objeti_vo desenvolver e teconendar ao presidente, planos de ação visando a rnelhoria da qualidade ambiental.

A 1ei de 1972 (Watet pollutíon Control Act), relativa ao controle da poluição das ãguas anulou praticamente tod;a legislação federar antes aplicáve1 ao controre da poluição das
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águas.. O objetivo da 1ei é regenerar e manteï a puïeza clas águas,
nos aspectos químico, fisico e biológico.

No ânbito federal, a Lei ð.e 1972 reconhece, pre
serva e protege a responsabilidade prinária e o direito dos Esta_
dos no sentido de prevenir, reduzir e eliminar a poluição, planejar o desenvolvinento e o uso do solo e dos recursos hÍtrrícos,
consurtando a Agência de proteção do Meio Anbiente (Environnental
Protection Agency - EpA), naquilo que for de sua competência.

AIén da ajuda financeira aos Fstados e ãs ¡nunici_
palidades ' a rei em apreço criou um orgão para efetuaÌ investirnen
to no canpo do saneanento do rneio anbiente (Environnental rinai
cing Authority),

A lei constitui u¡n extenso documento, extremamen_
te circlrnstanciado, eln que se definen as ¡nedidas da po1ítica a a
dotar para se atingiren os objetivos fixados.

A preocupação das autoridades norte_aÌnericanas noque concerne ã conservação qualitativa das águas subterrâneas, incide na definição de urna po1ítica de prevenção da contaninzrção,
que passa pe10 controle do uso do solo, linitando a fabricação,
armazenanento, transporte e disposição de materiais perigosos naárea de recarga dos aquíferos.

Corno a legislação estadual 6 nuito variada, fazendo os Estados uso de seu direito de legislar sobre ãguas 
" .on]trole de poluição, o exame da legislação foi dirigido, principal_

nente, ãs leis federais,

3. 4 . 1. Estrutura de ges tão das águas

Dado o sistema federal dos Estados Unidos, a polÍtica de águas é executada a nivel federal , estadual e local, de
sernpenhando certas empïesas privadas algurnas funções e serviços
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específ icos.

Ao Governo Federal cabem conpetências específìcas
diretas sob¡e os recursos hÍdricos, estando a etaboração e a realização da rnaior parte dos programas a cargo dos Departar"nto, dãlnterior, da Agricultura e do Exército.

A par destes três Ilepartamentos,
responsabilidades rnenores no domínio dos rccursos

outros partilharn
hÍdricos.

pode ainda referir_se, ao níve1 do Governo Feclerale como agência autónona na dependência direta do presidente, a jãcitada Agência de proteção do Meio Anbiente (EpA) que é a autoridade ao nais alto nivel ern matéria de controle da poluição d", á;;;;.

Na cúpu1a da estrutura de gestão das ãguas encontra-se o conserho dos Recursos Hídricos (water Resources corrr.irrlcujas atribuições f ora¡n fixadas pela Lei Federal de 19ó5. Este conselho é constituído pelo Secretário do Interior, qu" pr"rid" ; ;Ëlos Secretários da Agricultura, do Ex6rcito, da Saúde, Educação eBem-Estar, dos Transportes e da Energia, na qualídade de menbrosnatos' pe10s secretários do comércio e da Habitação e Desenvorvi
¡nento urbano e pero Adninistrador da EpA na qualidade de ,"rbro,associados e ainda pelo Diretor de Gabinete do orçanento, pelo pro
curador-Gera1 dos Estados Unidos e pelo Diretor do Conselho O"r;-;Qualidade do Ambiente na qualidade de observadores.

3.5 , Conclusões parciais

Examinando as legislações de alguns paÍses europeuse a dos Estados unidos da América do Norte, pod.ern ser evidenciadosalguns aspectos relativos à proteção das águas subterrâneas en particular e das águas ern geral:

a) os países europeus, sonente a partir da décadade cinquenta coneçaram a adotar efetivanente, medidas legais visando o controle da poluição;
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b) a legislação francesa parece_nos ser a rnais
complexa no que concerne a garantir a qualidade das águas potáveis
distribuídas ã popuração. No que se refere ãs águas subterrâneas,
a legislação é vasta, atualizada e precísa, colocando a França na
vanguarda da po1ítica de proteção destes recursos;

c) a fixação dos perímetros de proteção ã volta
dos pontos de captação vern sendo adotada na França hã 1ongo ternpo;

d) a legislação francesa em vigor, prevê, a deter
minação de três perínetros de proteção ern volta dos pontos de cag
tação de água: proteção imediata, aproxirnada e afastada¡

e) os terrenos inclusos no perírnetro de proteção
inediata devern ser adquiridos pela Administração; no interior da
proteção aproximada deve ser interditado o exercício de certas
atividades; no interior do perírnetro de proteção afastada pode
ser regularnentado o exercício de algurnas atividades:

f) a definição dos perírnetros de proteção cabe ao
geõ1ogo oficial, cuja tarefa é regularnentada pela Circular l0 de
de zembro de 196 8 ;

g) o relatõrio geolõgico elaborado pelo geó1ogo o
ficial constitui urn docurnento fundamental do processo que será
subnetido aos serviços interessados;

h) na França, a coordenação interrninisterial no
donínio da ãgua conpete ao Ministro da cultura e Meio Arnbie'te,
sendo as decisões essenciais a níver interninisteriar. tornadas pe
la comissão Interninisteriar para o arnbiente. os prefeitos são os
representantes da Adninistração Central junto dos departamentos;

iJ na Suiça, o Governo Federal ficou habilitado,
desde 1954, a tomar medidas para a prevenção da poluição das ãguas
subterrâneas e superficiais;

j) segundo as diretivas federais, na Suiça,
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cantões deverão dividir seus territórios em quatro zonas para
proteger as águas subterrâneas e superficiais contra a poluição;

k) nas

çõe s e instalações de

decrescente. Na zona S

po de estabelecimente;

1) na

medidas tomadas pe los

n) na

ção das águas data de

n) en
primeira vezt a defesa

zonas A, B e C, são perrnitidas as constlu-
estabelecimentos, con restrições en ordem

, é interditacla a instalação de qualquer ti

Suiça, compete ã Confederação coordenar as
cantões i

Inglaterra, a 1ei rnais antiga sobre polui
1388 i

1963, a legislação inglesa considerou pela
da qualidade das águas subterrâneas;

o) as leís inglesas de. L972 e L974 resultaram
una tonada de consciência ante o problema da poluição do meio
biente e particularmente, das águas subterrâneas;

p) na Inglaterrar cabe ao Governo Central as prin
cipais responsabilidades pela po1ítica de gestão das águas a ní-
ve1 nacional t

q) dado o sistema federal dos Estados Unidos, a
política de águas é executada a nível federal , estadual e 1oca1;

r) ern relação ãs águas subterrâneas, o regine cle

propriedade é cornplexo. En diferentes Estados são utilizadas qua-
tro doutrinas diferentes ;

s) após a publicação da Lei de 1965, se inicíou
a tornada de nedidas para o combate ã poluição das águas;

t) os orgãos federais básicos são o Conselho
recursos hídricos, a Agência de proteção do Meio Ambiente, as
missões de Bacia e a Assistência Financeira aos Estados:

de

am

de

Co
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u) ern 19ó9 foi criado o Conselho de Qualidade do
luleio Ambiente con o objetivo de desenvolver e recomendar ao presi
dente da Repúbtica, planos de ação destíñados a mel-horia da quali
dade ambiental;

v) a Lei de 1972, estabelece novas bases para a
regeneraç:ão da qualidade dos recursos hídrícos e o controle rigo-
roso das fontes poluidoras das ãguas;

x) na crlpula da estrutura de gestão das águas
contra-se o Conselho de Recursos llídricos, cujas atribuições
ram fixadas pela Lei de 1965.

A LEGISI,AÇÃO NO BRASIL

Será feita uma anáIise cla legislação b¡.asi lcira
no que concerne às ãguas subterrâneas focalizando-se o cõdigo de
Àguas de 1934 a nÍver federal e o código sanitário de 197g a níve1
da legis 1ação paulista.

4,1. Código de Ãguas de 1934

Criado por Decreto nç 24,643, ð.e l0 de julho de
1934, e nodificado por leis subsequentes, o Cõdigo de Ãguas, dedi
ca o TÍtulo IV ãs águas subterrâneas.

. 0 capítu1o único dispõe:

Artigo 96, 0 dono de qualquer terreno poderá apro
priar-se por meio de poços, galerias, etc,, das águas que exisl_am
debaixo da superfície de seu prédio, contanto que não pre jucìi clue
aproveitamentos existentes nen derive ou desvie de seu curso natu
ra1 ãguas públicas dominicais, públicas de uso comun ou particula
ICS.

en
'fo

Parágrafo único. Se o aproveitarnento das águas sr,Þ
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terrâneas de que trata este artigo prejudícar ou dininuir as s
guas púbticas doninicais ou púbticas de uso comum ou parlticulares,
a adninistração competente poderá suspender as ditas obras e apro
veitanentos.

Artigo 97. Não poderá o dono do prédio abrir poço
j unto ao p16dio do vizinho, sern guardar as distâncias necessárias
ou tomar as precisas precauções para que ele não sofra prejuízo.

Artigo 98, São expressanente proibidas constmçòes
capazes de poluir ou inutilizar para uso ordinário água do poço
ou nascente alheia, a elas preexistentes.

Artigo 99, Todo aquele que violar as disposiçôes
dos artigos antecedentes é obrigado a dernolír as construções fei_
tas, respondendo por perdas e danos.

Artigo 100. As correntes que desaparecern nomenta
neamente do so1o, forrnando um curso subterrâneo, pata reaparecer
rnais longe, não perden o caráter de coisa púbtica de uso conun,
quando já o eram na sua origern,

Artigo 101. Depende de concessão adninistrativa a

abertu¡a de poços em terrenos do donínio púbtico.

Com o objetívo de rever e atualizar o Código de
Ãguas de 1934r foi instituÍda pelo Ministro de Estado das Mlnas
e Energia urna Cornissão de Alto Níve1, conforne autorização dada
através do Decreto nç 62.529, de l6 de abril de 196g.

Do anteprojeto do Código de Ãguas de 1934 elabora
do por aquela Comissão, as águas subterrâneas inserern-se no Li.vro
III, Títu1o IV, Capítulos I e II 

"

Posteriornente r aquele anteprojeto é modificado
na parte referente ãs águas subterrâneas por uma conissão Intermi
nistería1 criada pela portaïia Interrninisteriar nç 019s de z6 de
malo de 1977, dos Mínistros de Estado das Minas e Energia e do In
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terior,

os ânteprojetos elaborados pela comissão de AltoNíve1 e Conissão Interninisteïia1 constituem respectivamente o anexo I e o Anexo lI do relatório elaborado por esta últina Comis]
são e encaminhado âôs MinistÌos de Estado das Minas e Energia edo Interior, em 30 de rnaio de 197g.

0 Anexo II, que correspond.e às sugestões para asnormas específ ica.s de regulanentação do Cõdigo de Ãguas ae 1934na parte referente às águas subterrâneas, compreende:

a) regularnentação do exercício da cornpet6ncia dosorgãos fede¡ais etn seus respectivos setores;

b) regulanentação dos sisternas de concessão, autorizaçáo ou licença para o conhecimento geológico, pesquísa, ,;;;;ração e exploração da água subterrânea;

c) regularnentação das rnedidas.condizentes comconservação, uso e preservação dos recursos da água subterrâneaintegrando seu tratanento ao dos recursos hidricos ern geral ¡

d) regulanentação em matéria de projetos, Ìtornastécnicas para a construção de poços e Ínstalação de equipanentos 
rtratâmento, nedição, inspeção de obras e operação;

e) procedirnento quanto às indenizações e fÍxação

f) conceituação e classificação das zonas de ex_ploração de água subterrânea; fixação de crit6rios objetivos parao estabelecinento de zonas de restrição, de pesquisa e livre paraa exploração da água subterrânea;

de renda i

g) nornalização de dados necessãrios ao
de cadastro e registro da perfuração;

h) regularnentação das infrações e sanções.

sistena
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O anteprojeto (Anexo Il), no Capítulo I, referen
te a disposições gerais, específica sobre as atribuições:

a) 6 atribuição do Minist6rio das Minas e Energia
a administração da água subterrânea no que se refere a sua pesqui
sa e captação, cornpetindo ao Departanento Nacional da produção Mi
neral (DNPM) a execução do regulamento e de seus diplonas legais;

b) é atribuição do Ministério do Interior a admi_
nistração geral da ãgua subterrânea, no que se refere ao seu uso
e à preservação da sua qualidade., cabendo ao Ministério da Saúcle
tudo que se refere ao padrão de potabilidade e à fiscalização sa
nitária dos locais onde são produzidas, incrustrial izað,as e comer-
cializadas ¡

c) os Ministérios envolvidos na adninistração da
água subterrânea poderão delegar poderes a entidades govern¿ìnen
tais federais, estaduais e rnunicipais, para fiscalização da pes_
quísa' captação, uso e conservação dos recursos hídricos subter
râneos

0 Capítu1o II, trata da solicitação de pesquisa,
captação e uso da água subterrânea; o Capítulo III, da permissão
de uso da água subterrânea; o Capítulo IV, da conservação da â_
gua subterrânea e sua integração aos recursos hídricos em gerali
o Capítulo V, do projeto para perfuração, captação e uso da água
subterrânea; os Capítu1os VI e VII, ïespectivamente, da renda e
indenizações e da infração e sanções.

4,2. Código Sanitário de 1978

Criado pelo Decret o nç IZ,34Z, ò,e 27 de seternbro
de 1978, que regulat¡enta â promoção, preservação e recuperaçáo da
saúde no carnpo da conpetência da Secretaria de Estado da Saúde, o
Código Sanitário, rnanifesta, na Seção II, referente a cenitérios,
algurnas preocupações concernentes à proteçãro da água subterrânea.

,

1

.Å
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0 artigo 151, prevê r que os ce¡nitérios serão
construídos em ãreas elevadas, na contravet tente das águas que
possam alinentar poços e outras fontes de abastecimento,

0 artigo 152, prevê | que os cemitérios deverão
ser isolados, em todo o seu perínetro, por logradouros priblicos
ou outras ãreas abertas, con largura ¡nínirna de 15,00 m, en zonas
abastecidas por redes de água,

O artigo 1S3, prevê | que o nÍvel dos cenitérios
deverá ser suficientemente elevado de maneira a assegurar que as
sepu l turas não sejam lnundadas.

O artigo 154, prevê, que o níve1 do lenço1 freáti
co, nos cernitérios, deverá f i.car a 2,00 m, no mínirno, de profundi
dade.

0 parágrafo único deste
pendência das condições das sepultuïas,
sário rebaixamento do nivel freãtico.

O attigo 155 , prevê, que
rios deverão ser acompanhados de estudos
vando a adequabilidade do solo e o nível

4.3. Conent á¡ i os

artigo, prevê, que na de-
deverá ser feito o neces-

os proj etos de cemité
especializados, c onp ro
do lençol freático.

Sobre o Código de águas de 1934

Segundo a legislação, o aproveitamento das águas
subterrâneas é livre, cono especifica o artigo 96. Existe, contu
do, quando o poço estiver en terrenos de donínio público, a neces
sidade de urna concessão adninistrativa,

Â :rchi.r r i straq:ão poderá suspencle¡ as obras 11e capta
ção, assirn corno do prõprio aproveitanento, se este prejudicar a_
proveitarnentos existentes ou desviar de seu curso natural ãguas
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púb 1i cas ou particulares.

No que concerne ã proteção das águas subter¡âneas
o artigo 98, expressa a proibição de construçöes capazes de polui
ou inutilizar para uso ordináïio a ãgua do poço ou nascente.

Constatå_se r que o Cõdigo
adequadanente a questão da preservação da
hídricos subterrâneos, pois este problema

de.Ãguas náo cons i de rava
qualidade dos recursos
devia ser minimo na épo

para a 16rn daque les
lização e a conservação g1obal das
jeita ao controle do poder público,

aspectos, parece-nos, que a uti
águas subterrâneas não estã s,rl

No que concerne ao anteprojeto elaborado pela Co_
nissão Interrninisterial (Anexo IIJ, o nesno visa regulamentar a pes
quisa, captação e uso da água subterrânea.

Quanto ã conservação daquele recurso (Capítuto IV),
embora a legislação se refira a nedidas contra a poluição, a mesrna
objetiva fundarnentalmente, aspectos quantitativos.

A legislação, parece_nos, dar pouca ônfase ou mar_
ginalizat aspectos extreÍìanente importantes cono:

a) deterninação e fixação dos perínetros de
ção das obras de captação;

prote

b) rnedidas de abandono e desativação de poços;

c) periodicidade no controle da qualidade física,
quínica, biorõgica, bacteriológica e radior-6gica das águas subter-
râneas ¡

cl) proteção sanitária dos meios receptores (cursos
de água, 1agos, canais e solos) de efluentes;
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e) estocagem subterrânea de conbustÍveis 1íquiclos
e gas os os ;

f) disposição de resíduos urbanos e industri¿ris;

g) estocagem subterrânea de produtos quirnicos com
destino industrial;

h) efluentes radioativos provenientes de instala_
çoes nucleares;

i) inst at ação de

j) a irnportância
proteção das águas subterrâneas

cernitérios;

do geólogo oficial no quadro da

- Sobre o Código Sanitário de 1978

As prescrições inseridas no Código Sanitário são
insuficientes para proteger as águas subterrâneas. Não levan em
conta os perigos que os cemitérios podern provocar ã saúde publi
ca pela contaminação destes recursos hídricos.

Segundo os higienistas franceses, muitas cidades
da França devern sua endenia de febre tif6ide ã posição de seus
cemítérios ern relação ãs águas subterrâneas de abastecimento,

0 artigo 152 do Código fixa uma largura nínima de
15,00 n, corno área de segurança ã volta dos cemitérios, em zonas
abastecidas por rede de água, A 1ei não específica, se esta di_
mensão se aplica a cemitérios no interior ou fora das cidades
Esta definição é extrenamente inportante, se considerarnos, que
o perímetro de proteção deverá ser maior naqueles cemit6rios lo_
calizados fora das cidades, onde, de una rnaneira geïal, as sepul
turas são sinples covas,

0 artigo 155, prevê, que a
e o nível do tençol freático deverão ser

adequabilidade do sol.o
conprovados através de
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estudos especiarizados que acompanharão os projetos dos cernit6.
rios. A lei apresenta-se pouco c1ara, quando a tnesna deveria espe
cificar a 'ecessidade de un estudo geológico prévio para os proje
tos de construção e anpliação dos cernitérios, visando a proteção
das águas subterrâneas.

4.4. Recornendações païa uma legislação brasilcira de ãguas sub
terrâneas

As recomendações para una legislação brasileira di
zem respeito sonente à proteção qualitativa das águas subterrâ_
neas. sendo as mesnas resultantes da observação direta da realida
de presente no Município de São paulo.

Re comenda-se

1) obrigatoriedade de observância das nornas t6cni
cas e especificações estabelecidas pela ABNT, con evidência espel
cial para os processos construtivos da proteção sanitária _ loca
ção, laje de proteção, saliência do tubo de revestirnento internã
e tampa;

2) que a saliência do tubo interno expressa pela
ABNT de ficar no níni¡no 15 cn acima da laje de proteção, deverá
ter no mínimo 50 crn ou una altura superior ao nível da água de en
chente do local;

3) o controle na expl-oração do poço de rnodo a evi_
tar que o aquífero seja contaninado por outras águas;

4) que as águas subterrâneas tenham sonente uso
não potáve1, quanto os poços forern locados en áreas que não permi
ta¡n a observância das condições específicas da AENT;

5) a proteção da captação e aquífero atrav6s de pe
rÍnetros, nos quais, de acordo con as condições hidrogeológicas e
por intervenção das autoridades competentes, poclerão ser interdi-
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possam afetar a qualidade da á.gua subterrânea;
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indiretarnente,

6) a fixação da periodicidade obrigatória para o
controle da qualídade física, quínica, biológica e bacteriológi_
ca das ãguas subterrâneas païa consuno hurnano;

7) a obrigatoriedade de una nanutenção prevent i._
va tendo en vista o bom funcionanento do poço e garantir o pa_
drão sanitãrio exigido;

8) que os poços abandonados sejam aterrados e sela
dos para evitar contarninação e acidentes;

9) que os poços desativados se j arn selados e cerca
dos de nodo a pernitir una posteriot ïeativação;

10) a regutarnentação da estocagem subterrânea
combustíveis 1íquidos ;

J.1) a regulanentação da estocagern subterrânea
produtos químicos co¡n destino industrial.

l2) a regularnentação da disposição de resíduos urba
nos e industriais;

13) a regulamentação da necessidade de um estudo
geolõgico prévio para os projetos de construção e arnpliação dos
cemitérios;

de

de

14) a regulanentação da
meios receptores (cursos de água, lagos
entes;

15) a regulamentação do
clio¿rtivos provenientes das instalações

proteção sanitária dos

, canais e solos) de eflu-

destino dos efluentes ïâ
nucleares;

intervenção do geõlogo ofi16) a regulanentação da
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cial (federal , estadual ou municipal) no donínio da proteção das
ãguas subterrâneas, com tarefas devidamente definidas;

17) que a responsabilidade pela gestão das águas
subterrâneas caiba ao Governo Federalr aos governos de Estado e
às administrações locais, respeitando a competência de cada 6r_
gão fixada en lei.



C A P f T U L O VII

CONCLUSOES



-159 -

Consideranos atingido o objetivo geral do estudo,.
que era o conhecirnento da realidade hidrogeol-ógica de um setor
urbano r no que concerne ã exploração e uso das águas subterrâ _

neas e proteção das captações e aquíferos.

0s aquÍferos explorados pelos poços tubula¡es in_
ventariados na área centlal do Município de São paulo são de
três tipos: o sedi.¡nentar, o cristalino e o nisto. Exatamente,6g%
dos poços captam água dos sedinentos, 16o, do cristalino e l5% de
aquíferos mistos: As fontes de recarga são as precipitações e os
vazanentos da rede de distribuição de ãgua.

A qualidade das águas subterrâneas é en geral boa,
sendo adequada para consuno urbano e industriar" En ar'guns casos
foram encontrados elementos que afetan a potabilidade da ãgua (co
liformes, ferîo, nitrato, churnbo, cobre e graxa). Estas ocorrêl
cias não deven ser conside¡adas corno regionais, isto é, afetando
o aquífero ern toda a sua extensão. poden ser encaradas cono polui
ção ou contaminação local em conseqllência da ná locação do poÇo,
deficiências técnicas de construção e negligência no uso.

Quanto aos aspectos do uso, as águas subterrâneas
constituen, por un 1ado, urn manancial de grande alcance sociat,
pois 30% da população terá que usá-la de for¡na pernanente e por
outro lado, econôrnico, face ao baixo custo en retação ã água da
rede de distribuicão. Na área de estudo, servida pela rede, oS
volunes de ãgua subterrânea consunidos atingen oito mirhões de rne
tros cúbícos por ano, cabendo ao setor industrial o ¡naior consunro!

As águas subterrâneas da Região Metropolitana da
Grande São Paulo poderão ainda desenpenhar un papel de grande va_
1or estratégico. considerando que r no caso de urn acidente nuclear
ou de urn ato de vandalismo, as águas superficiais serian facilmen
te contaninadas, as águas subterrâneas serão o manancial disponil
ve1 para suprir as necessidades vitais da população.

A nível das construções, ressalta_se a
de de un grande esforço con o objetivo de nelhorar a

necessida
qualidade
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técnica dos poços. Dentre as deficiências destacanos a falta de

cinentação, de laje de proteção, de tanpa, negligência no uso e

na não observância cias regras de abandono e desativação dos po-
ços. Estas deficiências são extrenamente graves, normente quan-
do o rnaior volurne de água extraída se destina ao consu¡Tto hunano,
hospitalar, hoteleiro e indústrias alinentícias.

0s poços nal locados, construídos ou utilizados
de forma pouco adequada transfornan-se ern focos de contaninação
do mana¡cial explorado. Conseqtlentenente, corn vista a garantir a

proteção das captações e aquíferos do neio urbano en geral e da
Grande São Paulo en particular, deverá ser oìrrigatória a exigên-
cia e aplicação nas obras dos requisitos mÍninos de qualidade, u
tilidade, resistência e segurança usualmente chanados "norrnas
técnicas" e elaboradas pela Associação Brasileira de Nornas Téc-
nicas (ABNT) .

Foi analisada a legislação brasileira sobre recur
sos hídricos en geral e das águas subterrâneas en particudar nos
seus aspectos relativos ã conservação. Con o objetivo de esclare
cer os pontos duvidosos e fornecer subsídios para uma aclecluada
legislação de águas subterrâneas no país, f orarn descritos e ana-
lisados regulanentos de alguns países estïangeiros e conentaclos
o Código de Ãguas de 1934 a nível federal e o C6digo Sanitário
de 1978 a nível do Estado de São pau1o.

Ern relação ãs legislações estrangeiras, constata-
-se, que, além cla sua nodernidade, são apoiadas por fortes
dispositivos institucjonais que garantern una efetiva aplicação.
Con efeito, a partír da década de cinqüenta, os países industria
lizados passaram a nodi.ficar suas legislações em busca de ins-
trumentos iurÍdicos capazes de co¡nbater eficaznente a deteriora-
ção dos nananciais. Assirn, fora¡n adotados e recomendados:

- A fixação de perínetros de proteção ã volta dos
pontos de captação

- A criação de organisrnos financeiros especi.a;is
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que garantam os recursos necessãrios ãs obras de saneamento

- A instituição de õrgãos a níve1 nacional para a
fixação das diretrizes a serem seguidas.

A legislação brasilei
carece de ser atualizada sobretudo,
bilizar o controle da poluição con a

e imperativos de i¡rdustrialização do

Es ta legis
neas representa um passo
conservação qualitativa e

terrâneos. No entanto, Do

c, aquíferos carece de nrai

ra de águas é vasta r porém
con a preocupação de compat
necessidade de cÌ.escinlent
país.

1ação proposta para as águas subterrâ
muito inportante nas preocupações com a

quantitativa dos recursos hídricos sult
que concerne ã proteção das captuçõ",

or amplitude de rnodo a contemplar to-

I

1
o

0 governo Federal conta com un órgão específico
com a incumbência da preservação do neio ambiente, a Secretaria
Especial do Meio Ambienre (SEMA).

0 Estado de são Paulo dispõe de,un conselho Esta-
dual do Meio Anbiente incunbido de coordenar a po1ítica de pre-
servação e nelhoria do neio ambiente.

constatamos que os primeiros dispositivos legais
sobre águas subterrâneas no Brasil surgiram com o c6digo de
Ãguas de 1934, os quais objetivarn fundamentalrnente, aspectos de
uso e conservação quantitativa, pois a qualidade era um proble-
ma mínimo na 6poca.

A primeira medida para atualizar o Código de
Ãguas de 1934 r surge trinta e quatro anos depois, mediante elabo
ração de um anteprojeto no qual a legislação sobre águas subter-
râneas adquire maior vulto. A partir de rg77, por decisão inter-
ministeri.al, e anteprojeto é nodificado na parte respeitante ãs
águas subterrâneas, visando dar-lhe maior amplitude. Este ante-
projeto está desde 1978 aguardando a necessãria e urgente aprova
ção e conseqllente regulamentação,
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dos aqueles fatores responsáveis pela degradação dos nlananci¿ris
subterrâneos.

As recomendações que propomos parecen-nos adequa-
das como forma de complementação no sentido de tornar a legisla-
ção brasileira mais eficiente no que concerne ã prevenção, con-
trole e proteção das ãguas subterrâneas contra çlementos poluen-
tes ou contaminantes. Neste particular, vale salientar que, não
é só com leis que se protege o meio ambiente. A legislação 

" bé
sica, Inas isso não resolve tudo, A proteção dos recursos rìatu-
rais contraria interesses econômicos. Corn a regulamentação dcvem
surgir mecanismos simplificaclos de fiscalízação através da aloca
ção cle recursos hunranos, materiais e financeiros, gu€ permitan
rapidez e eficiência na atuação dos poderes públicos.

Cabe evidenciar, que o Governo Central não só de-
verá empenhar-se na adoção de medidas destinadas ã conservação
qualitativa das águas subterrâneas r mas como também permitir que
os Estados, mais próximos dos problemas r possam atuar com maior
eficiência.

Uma educação anbiental em todos os níveis escola-
res, j ardin de infância, primãrio e secundário, com mat6rias ade
quadas ã idade das crianças, ministrada por professores com cré-
dito assegurado por uma universidade, deve constituir um esfor-
ço urgente das entidades governamentais como forma de desenvol-
ver uma democracia participativa e levar o cidadão a viver em co
munhão com a Terra numa base global.
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E:tado de São paulo

Decreto-1ei nç 195-4, de lg de Fevereiro de 1g70 (proteção dos
recursos hídricos contra agentes poluidores).

Lei ¡e 118, de 29 de Junho de rg73 (Autoriza a criação da compa
nhia de Tecnologia de saneamento Anbiental - CETESB).

Lei ¡e 119, de zg de junho de rg73 (Autoriza a, criação da compa_
nhia de saneamento Bãsico do Estado de são paulo _ sABESp).

Lei complemenrar ne 94, de zg de Maio de rg74 (Dispõe sobre a
Região Metropolitana de São paulo).

Lei ¡e 1350, de rz cle Dezembro de 19s1 (cria o Departamento
Ãguas e Energia Et6trica - DAEE).

Decreto ¡e 6.997 , de 0ó de Novembro de rg1s (Arnplia a competên
cia do DAEE).

Lei ¡e 898. de 18 de Dezembro de 1g7s (Dispõe sobre o uso do so_
lo na Região Metropolitana da Grande são paulo).

Decreto ¡e t2.s4z, de 27 de setembro de 197g (código sanitário).
Decreto ¡e 20.90s, de 26 de Abril de 19g3 (cria o conselho Esta

dual do Meio Ambiente).

Estados Unidos da América do Norte

-

de

Lei Federal de

Lei Federal de

1899 (Rivers and Harbours Act).

1965 (Water Resources planning Act).



Lei Federal de 1969

Lei Federal de 1972

(Nationat Environmental Policy Act) .

(Water Pollution Control Act).
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França

Circular Ministerial de 10 de Dezembro de 1900 (Introduz a tare-
fa do geó1ogo oficiaf).

Lei de 15 de Fevereiro de 1902 [PerÍrnetro de proteção) , artigo L

Decreto de 04 de Março de 1937 (Ãguas Subterrâneas)

circular de 24 de Maio de 19ó3 (Regula qualidade cle despejos),ar
tigos 78 e 79 (a1íneas 2 e 3).

Lei de 1964 (Relativa ã propriedade e repartição das águas e ã

luta contra a poluição), artigos 7, I e L-40.

código de saúde púbtica de 1964 (perímetro de proteção) , artigo
L-20.

Decreto ne 67 -1.093 de 15 de Dezembro de Lg6T (Regulamenta a a-
plicação do artigo L-20 do cõdigo de saúde pública) , artigo
41.

circular Interministerial de 10 de Dezembro de 1góg (precisa
função do geó1ogo oficial).

código Mineiro (Exploração coordenada), artigo 10g-1. (Lei
77-620 de 16 de junho de I977),

código de llrbani smo (Regr,rlamentação do uso dos solos) .

Circular de 09 de Agosto de 1978 (Revisa o regulamento sanitário
definido pela circular de 24 de Maio de 1963), artigos 10,
93 (a1ínea 2) e 98.

¡9

I ng 1a te rra

Lei de 1388 (Proibia o 1ançamento de detritos en rios out ras
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águas).

Lei de 1945

Lei de 19ó5

Lei de I97Z

Lei de f8 de

Lei de 1974

(Water Act) , seções 18

(Water Resources Act).

(Deposit of Poisonous

Junho de I973 (Water

(Control of Pollution

e 19.

Water Act)

Act) .

Act) .

Suiça

Lei de 1955 (Proteção das águas contra a poluição).

Lei de 8 de Outubro de I97I (Controle da poluição).

Ordenança de 19 de junho de 1972 (Proteção das águas)
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