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RESUMO
O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de dois temas distintos na Regiáo

Metropolitana de Campinas, Estado de São paulo.

O primeiro tema trata-se do aprofundamento do conhec¡mento hidrogeológico dos
sistemas Aqüíferos Tubaråo e cristalino e das cond¡ções de ocorrência da água
subterrânea em corpos de diabásio e de depósitos cenozóicos. O segundo tema
desenvolvido é relat¡vo aos estudos de planejamento e meio ambiente, onde a hidrogeologia
fornece subsidios aos estudos do meio físico.

O Sistema Agüífero Cristalino é composto pelas rochas do Complexo ltapira,
Granitos Morungaba e ltu e Granitóide Jaguariúna; está localizado à leste da área,
apresentando um valor mediano de capacidade específica de 0,1 m3/h por metro de
rebaixamento e transm¡ssiv¡dades de 0,13 a 6,85 m2ldia. A maior produtividade dos poços
está vinculada à oconência de f¡ssuras das rochas causadas pelas grandes estruturaçées
existentes (as zonas de cisalhamento Campinas e Valinhos, falhas normais e transcorrentes,
e fraturamentos associados).

o sistema Aqüífero Tubarão - Aqüífero ltararé, está aflorante na sua porção central
e oeste, e apresenta 0,1 1 m'/h por metro de reba¡xamento de capacidade específica. A
ocorrência de sedimentos arenosos em subsuperfície é responsável pela maior
produtividade dos poços, juntamente com a existência de maior espessura do pacote
sedimentar e estruturações da rocha.

Nos poços mistos, a maior produtividade é encontrada na combinaçäo dos sistemas
aqüíferos ltararé/Diabásio; em geral, apresenta a mediana de capacidade eêpecífica de 0,07
m"/h por metro de rebaixamento, e tendências bem distintas. As áreas de menor potencial
se encontram próximos ao contato do embasamento cristalino e as de maior potencial, em
faixas de direção NE, ao longo da região de estudo.

A produtividade dos poços na Região Metropolitana de campinas está relacionada
também às movimentações neotectônicas dos blocos estruturais definidos na área. A
tendênc¡a de maior produtividade dos poços nos locais de caimento dos blocos estruturais é
notória.

A maior ¡ntensidade de exploração dos poços está vinculada diretamente com o tipo
de atividade econômica da região, seu grau de desenvolvimento e da relaçäo
reserva/demanda de água atual. A ut¡lização desse recurso hídrico é realizada pelas
indústrias no eixo Val¡nhos - Campinas - Piracicaba, representada pela trajetória da rodov¡a
Anhanguera, enquanto que na porçäo leste e nordeste, o consumo da água subterrânea é
feita pela atividade agropecuária e extrat¡vista (m¡neração).

o município de campinas é o maior consumidor do recurso hídrico subtenâneo,
seguido em menores proporções os municípios de Valinhos, paulínia, Nova odessa e
Americana.

A estimat¡va da reserva ativa em relaçäo ao consumo revela um alto índice de
exploração: cerca de 79o/o da reserva natural ou s4o/o da reserva total säo exploradas na
Região Metropolitana de campinas, com uma maior taxa de aproveitamento para o Aqüífero
Itararé, seguido do Cristalino.

A carta de unidades Hidrogeológicas é a carta síntese das condições de oconência
das águas subtenâneas, elaborada através da integraçåo das informaçõei do meio físico.

Os mapas de produtiv¡dade e de vulnerabilidade natural dos aqüiferos são as cartas
interpretat¡vas visando apresentar uma aptidão do meio físico da área de estudo quanto a
esses temas; a carta orientativa ao usuário do Recurso Hídr¡co subterrâneo é a síntese
das demais cartas expostas acima, contendo as recomendações ou critérios para uma
exploraçåo rac¡onal do recurso.
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ln the present work two themes are deveroped in the Metroporítan Region of
campinas, säo pauro state, Brazir. whire one deals with the enhancement of the
hydrogeologicar knowredge of rubaråo and crystailine Aquifers systems and the
occurrence of groundwater in diabase and cenozoic sediments, the other is rerated to
environmentar pranning studies being subsidized by hydrogeorogicar research.

on the east of the area the crystatine Aquifer system presents 0,1 m3/h/m of
average specific capacity and 0,13 to 6,g5 m2tday or transmissivity. The higher
productivity is rinked to the occurrence of rock fissures and faurt zones.

The Tubarão Aquifer system emerges on the centrar and western areas and
presents 0,11 m3/h/m in specific capac¡ty. The higher productivity is rinked to the
occurrrence of sand sediments on subsurface and arso by the thickness of the
sedimentary pack and rock structural complexity.

The rower potenciar areas are rocarized near the cristailyne rock contact and
the higher potential ones in bands directed NE, along the study area.

The high exproitat¡on of the water resource in the area is exprained by the type
of industriar activity, its degree of economicar deveropment and the present reration
between demand and reseryes.

The Map of Hydrogeorogicar unities is the synthesis of occurrence conditions
of groundwater, organized through the integration of environmentar informations.

ABSTRACT



LTNTRODUçÃO

A importância da água subterrânea como recurso disponíver no estado, para o
abastecimento em áreas industriais, agricurturáreis e urbanas, é crescente e cada vez
mais conhecida.

' " A escassez de água superfìcial motivada pera farta de qualidade e quant¡dade
do recurso e pela falta de investimento em saneamento básico pelo estado são as
causas do aumento indiscriminado do uso deste recurso. A exproração da água sub_
terrânea muitas vezes ocorre de forma irracional e impactante, pois não há apricação' 
efetiva da legislação existente sobre as águas subterrâneas e tampouco uma política
contínua para otimizar o uso dos recursos hídricos.

tl cada vez mais necessária a avaliação hidrogeorógica para o merhor conhe-
cimento da ocorrência natural das águas subterrâneas, sua potencialidade e exprora_

ção como recurso natural, vulnerabilidade e impactos ocorrentes no meio ambiente,
para gue este recurso estratégico seja protegido e seu uso, racionarizado.

o presente trabalho consiste, primeiramente, na execução de uma avariação
hidrogeológica, executada na Região Metroporitana de campinas, pertencente å área
de conurbação da Bacia do piracicaba e capivari, onde ocorrem dois sistemas aqüífe-
ros regionais: o cristalino e o Tubarão, e subordinadamente, os diabásios.

Nessa área, o trabarho pretende ampriar o conhecimento desses sistemas
aqtiíferos e suas inter-relações, apresentando também a situação das condições de
exploração e uso do recurso hídrico subterrâneo. o crescente agravamento da quali-
dade e quantidade dos recursos hídricos (superficiais e subterrâneos), decorrente da
intensa metropol¡zaçäo e de seu uso indiscriminado é conhecido e preocupante ao
público e aos organismos de decisão.

A água subterrânea é um parâmetro a ser considerado como um fator de influ_
ência para a implantação de obras de engenharia, como um recurso naturar disponí-
vel e como um importante atributo do meio ambiente a ser protegido.

Face a isso, este trabalho visa também desenvolver procedimentos de avaria_

ção e cartografia hidrogeológica para subsidiar os estudos do meio físico, estabele-

1



cendo uma metodologia para aplicação dos estudos hidrogeológicos para fins de pla-
nejamento de uso e ocupação do solo.

2.OBJETIVOS

. Aprofundar o conhecimento hidrogeológico na área investigada, especificamente

nos sistemas Aqüíferos Tubarão (Aqüífero ltararé), cristalino e subordinadamente o

Diabásio, na Região Metropolitana de campinas, área de franco desenvolvimento

sócio-econômico e extremamente carente de recursos hídricos em qualidade e
quantidade.

. Elaborar cartas temáticas dos estudos hidrogeológicos para aplicação ao planeja-

mento de uso e ocupação do solo e análise ambiental. A integração dos diversos
temas desenvolvidos da hidrogeologia através de uma carta síntese, produzirá es-

tratégias e diretrizes para uso e preservação do recurso ou do atributo.

. Fornecer um diagnóstico e principalmente um prognóstico, "traduzindo" e respon-

dendo diretamente as informaçÕes ao usuário (político, administrador ou técnico de

de outras áreas).

O presente trabalho estabelece os seguintes objetivos:



3.METODOLOGIA

3,1 ANALISE DAS METODOLOGIAS EXISTENTES

Os estudos de avaliação hidrogeológica e a cartografia são assuntos intima-

mente relacionados, uma vez que esta última é a representação espacial da síntese

dos conhecimentos. Os estudos hidrogeológicos e da cartografia encontradas na lite-

ratura científica, é analisada pelos seguintes prismas: através do processo evolutivo

do conhecimento, e da função dos diversos tipos de estudos de hidrogeologia.

Os estudos hidrogeológicos vem se modificando, juntamente com a própria vi-

são da função do hidrogeólogo e do avanço dos métodos e das técnicas de estudos.

Em termos da cartografia hidrogeológica, uma idéia da evolução e de seu papel

é avaliada por Collin (199'1), que identificou três momentos (ou estados) do desenvol-

vimento da cartografia hidrogeológica, que por sua vez retratam o estado evolutivo

dos estudos de hidrogeologia.

No primeiro estado, a cartografia representa um documento elaborado como

um relatório, as informaçöes hidrogeológicas eram sobretudo pontuais e as espaciali-

zações se restringiam a carta geológica, frequentemente traduzidos em termos de

litolog ia.

No segundo momento, a cartografia é elaborada por hidrogeólogos especiali-

zados e há uma certa padronização nos mapas; no entanto, essa cartografia é por

demais analítica e pouco "dinâmica'. A caracterização das condições de recarga e

transmissividades introduz um início da idéia de modelização nos estudos hidrogeo-

lógicos.

O terceiro momento identificado é a transmissão do conhecimento ao público,

feita por meio das cartas temáticas, que são executadas de duas maneiras: por su-

perposiçáo gráfica (adição ou subtração de uma imagem à outra, produzindo uma

terceira família de contornos), ou por associação preliminar de parâmetros numéricos
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diversos e constituição de índex, que são objetos de procedimentos de interpolação.
o contorno geológico permite definir as "regiões presumivelmente homogêneas".

um outro enfoque de análise desses estudos baseiam-se na existência de va_
riados tipos de estudos hidrogeológicos, que é influenciada por diversos fatores técni-
cos e operacionais, como: estado da arte do conhecimento, objetivos do projeto, vo_

, lume, e qualidade de informação dos dados disponíveis, escala de estudo, mão de
obra, experiência do profissional hidrogeólogo, custo e tempo. Em vista disso, os ma_
pas hidrogeológicos são bastante diversificados.

Assim, em primeiro momento, pode-se identificar dois ramos de estudos hidro-
geológicos. o primeiro consiste do estudos de avaliações hidrogeológicas e dos le-
vantamentos de caráter regional e sistemático executados por órgãos de governo
estaduais ou federais (como departamentos ou serviços geológicos), com o intuito de
fornecer sobretudo informações sobre o comportamento hidrodinâmico e estrutural
dos sistemas aqüíferos, a potencialidade e qualidade do recurso hídrico subterrâneo.

Em termos de cartografia, struckmeier & Krampe (1992) classificam os mapas
resultantes desse tipo de estudo como os mapas gerais e sistemáticos, que são a
representação gráfica de um inventário sistematizado e centralizado de dados geoló-
gicos e hidrogeológicos, que objetiva cobrir áreas extensas usando formas homogê-
neas de interpretação, representação e escala.

A outra tendência (o segundo momento) de desenvolvimento dos estudos hi-
drogeológicos estão voltados a temas específicos, endereçados a demandas especi-
ais e caracterizam-se pela sua grande variabilidade de tipos, podendo ou não perten-
cer aos levantamentos regionais.

os mapas derivados (struckmeier & Krampe 19g2) resultantes desses estudos
específicos, podem ser ramificações e saídas gráficas dos mapas e bases de levan-
tamentos hidrogeológicos sistemáticos, cujos temas representados são direcionados
a problemas específicos, servindo a um grupo bem definido de usuários.

Estes tipos de mapas ("probtem-oriented hydrogeotogical maps,,) são elabora-
dos para melhorar o uso do conhecimento hidrogeológico em planejamento, desen-
volvimento e proteção de recursos naturais, por meio de técnicas modernas de arma_

zenamento e gerenciamento de dados em sistemas de informação.
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Os autores consideram também que algumas destas cartas derivadas podem

ser simplistas para o profissional hidrogeólogo, porém podem justamente atender as

necessidades do leigo, como políticos, alguns planejadores e homens de decisão.

A tabela 1, de autoria de Struckmeier & Krampe (1992), esquematiza a classifi-

cação de vários tipos de mapas que podem ser produzidos em função do nível de

informação disponível, do uso do mapa e dos parâmetros de representação.

Tabela 1 - Representação gráfica em hidrogeologia em relação ao nível de informa-
çäo e uso possível (Struckmeier & Krampe 1992).

nivel de informação

uso possível

reconhecimento e
exploração

DATXO

ldados escassos e
heterogêneos de vá-

Ì¡as fontes)

planejamento e
desenvolvimento

MAPA
HIDROGEOLÓGICO

GERAL
(mapa de aqúlfero)

gerenc¡amento
e proteção

avançado
(ma¡s progrdmas de

investlgação s¡stemáF
ticas, dados ma¡s

confiáveis)

uso possive,

parâmetros de repre-
sentação

MAPA POTENCIAL DE
RECURSOS
HIDRIcoS

SUBTERRÂNEOS

MAPAS DE
PARÂMETROS

HIDROGEOLÓGICOS
(série de mapas, atlas)

IVIAT'A Utr
VULNERABILIDADE

DA ÄGUA
SUBTERRÂNEA

Dentro dessa classifìcaçáo de Struckmeier & Krampe (1992) e da abordagem

histórica dos trabalhos de hidrogeologia, alguns exemplos internacionais e nacionais

são apresentados e analisados.

Os estudos de avaliaçöes regionais são normalmente desenvolvidos objetivan-

do metas como o conhecimento do potencial desse recurso hídrico em uma região e

ou o atendimento para planejamento regional, abastecimento rural, uso do solo e as-

sentamentos humanos.
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alto
(mais anállses hidro-
/ógrcas de sisfernas e

modelos de água
subterrâneel

estático
ba¡xo________________ onfiabilidade
baixo_custo por unidade de área alto
extensa área representada pequena

MAPAS
HIDROGEOLÓGICOS

ESPECfFICOS
(mapas de planejamen-

to)

MAPAS REGIONAIS
DE SISTEMAS DE

ÁGUA
SUBTERRÂNEA

(modelos conceituais
de reoresentacåo)

dependência do tempo_

REPRESENTAçÃO
GRAFICA DERIVADA
DE SISTEMAS DE

INFORMAÇÖES
GEOGRAFICAS

(mapas, seçÕes, blo-
cos-diagrama e cená-

rios\

dinâmico



Os trabalhos da Geological Survey of Canada - GSC (1967)' da Carta Hidro-

geológica de Moçambique (Ferro & Bouman 1992) e os estudos da Bacia do Rio da

Prata (Organização dos Estados Americanos - OEA 1971) são avaliações hidrogeo-

lógicas regionais baseadas nas sÍnteses das informações existentes do conhecimento

hidrogeológico do momento. Em geral, os estudos abrangem extensas regiões, no

caso,todo o Canadá, Moçambique e a Bacia do Rio do Prata, e são aqui considerados

como estudos de reconhecimento de avaliação do recurso. Os níveis de informação

são heterogêneos, e com problemas de falta e baixa confiabilidade de dados em al-

gumas regiões da Bacia do Rio da Prata e Moçambique. Face aos objetivos desses

levantamentos, a base de informação e à área de investigaçäo, as escalas de traba-

lhos são bem pequenas, 1:7.603.200 (GSC 1967) e 1:3.000.000 (Ferro & Bouman

''l992 e OEA 197'l).

Os levantamentos executados no Canadá (GSC 1967) e na Bacia do Rio da

Prata (OEA 197'l) representam as primeiras etapas do processo histórico dos estudos

hidrogeológicos, onde a representação hidrogeológica restringia-se às formaçöes geo-

lógicas e efetivamente sem uma espacialização dos parâmetros hidrogeológicos ava-

liados; no entanto, com a análise das condiçöes de alimentaçäo (pluviometria e hidro-

logia) há uma idéia de dinâmica do meio estudado. Já os estudos de Moçambique

(Ferro & Bouman 1992), apesar de recente, apresenta as mesmas características

desses dois estudos mais antigos, haja visto as limitaçÕes de nível de informação a

respeito da água subterrânea na regiäo.

Em relação à cartografia hidrogeológica, Margat (1981) propoe para a Carta

Hidrogeológica da França (escala 1:500.000) uma evolução do modo de representa-

ção, foi por meio de modelizaçáo de certos número de sistemas aqüíferos regionais,

classificados pelo modo de alimentação, regime de escoamento de aqüíferos livres ou

confinados e conexáo com oS cursos de água. lsto sobrepõe a natureza litológica de

seus reservatórios, bem como as condiçÕes limites combinadas com os fatores estru-

turais e hidrodinãmicos. Para a confecção da cartografia, o autor elaborou uma sínte-

se dos conhecimentos hidrogeológicos atualizados.

A avaliaçäo hidrogeológica regional na llha da Reunião (Gourgand, Stieljes &

Daesslé 19BB) resultou em um Atlas Hidrogeológico (escala 1:2.000.000), voltado

principalmente à exploraçäo, disponibilidade, usos (abastecimento, irrigação, água
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mineral e indústria) e consumo. A análise da alta pluviosidade da região é bem deta-

lhada, pois é responsável pela existência de rios permanentes e grandes reservas de

água subterrânea. É um trabalho voltado a temas específicos (potencialidade e explo-

ração do recurso) que procura avaliar as condições de alimentação, uma vez que é

um fator vital para o recurso subterrâneo.

" Um outro exemplo de avaliação hidrogeológica regional, mais atualizada, é re-

presentado pelo trabalho de United States Geological Survey (U.S.G.S. 1992), cuja

área avaliada foi o Sistema Aqüífero Cambro-Ordoviciano situado na região oeste dos

Estados Unidos. Trata-se de um estudo completo, com caracterização hidrodinâmica

e condições de ocorrência, hidroquímica e isótopos, caracterização da geometria dos

reservatórios de água subterrâneia, exploração e seus efeitos. A dinâmica é represen-

tada por meio de modelações matemáticas.

Esses três últimos trabalhos propõem transmitir uma visão mais dinâmica da

circulação das águas subterrâneas e de suas condiçöes de ocorrência, não se res-

tringindo apenas às condições estáticas (por exemplo: litologia), mas procurando

aprofundar o entendimento de outras áreas como climatologia e hidrologia (condiçÕes

de recarga de aqüíferos), histórico da exploração e modelação matemática, que influ-

enc¡am temporalmente no comportamento das águas subterrâneas'

o trabalho de Meister & Becher (1971) trata de uma avaliação hidrogeológica

em escala 1:24.000, das rochas carbonáticas de idade cambro-ordoviciana situadas a

Sudeste da Pennsilvania, Estados Unidos. Nesse estudo destaca-se a análise estrutu-

ral para a avaliação do potencial e adequação aos diversos tipos de uso da água

subterrânea. Apesar da escala grande de trabalho, as informações hidrogeológicas

ainda se restringem às formaçöes geológicas, face talvez às limitações dos estudos

hidrogeológicos na área. Quanto às aptidões, classif¡caram-se essas formações em

função da potencialidade ao uso (abastecimento público e industrial), em excelente,

muito bom, bom, regular e Pobre.

Essas classificaçöes por aptidöes (seja de potencial de exploração ou de uso)

das formações aqüíferas nos trabalhos sobre a Bacia do Rio do Prata e no aqiiífero

situado a sudeste dos Estados Unidos (OEA 197] e Meister & Becher 1971, respecti-



vamente) podem representar aqu¡ o início do desenvolvimento das cartas derivadas

ou temát¡cas, que transmite de modo direto e simples informações ao usuário leigo.

os levantamentos hidrogeológicos sistemát¡cos são em muitos países, atribui-

çôes de responsabilidade de órgãos governamentais, e objetiva fornecer informaçöes

básicas do conhecimento das águas subterrâneas nos estados ou países, por meio

' de trabalhos sistemáticos em escalas que variam de regionais (geralmente 1:100.000

ou 1:50.000) a locais (1:25.000 a 1:10.000), dependendo do país, de sua história de

desenvolvimento cultural e econômico.

Assim, destacam-se os trabalhos do lnstituto Geológico do comitê do Estado

de Geologia da Romênia (1956), que elaborou um mapeamento hidrogeológico bási-

co, com escala l:100.000, que cobre todo o pais, bem como os levantamentos siste-

máticos elaborados pelos serviços geológicos de países de primeiro mundo, como os

Estados unidos (united states Geological survey - u.s.G.s.), Reino unido (British

Geological Survey - B.G.S., dentre muitos outros). Em geral, esses estudos consistem

basicamente de caracterizaçåo das condições de ocorrência das águas subterrâneas,

potenciometria da área, classificaçäo quimica das águas, caracterizaçäo hidrodinâmi-

ca, exploraçäo e poiencial, uso e demanda, podendo ou não possu¡r uma modeliza-

ção da região estudada.

Em escalas maiores, os estudos sistemáticos elaborados possuem uma abor-

dagem mais específica, cujos temas desenvolvidos foram determinados em funçäo de

característ¡cas particulares dos aqLìiferos e/ou atividades sócio-econômicas locais' Os

trabalhos da U.S.G.S., nos Condados de Pike e Fayette (respectivamente Davis 1989

e McElroy 1988), Pennsilvania (Estados unidos da América), consistem de levanta-

mentos dos recursos hídricos subterrãneos na escala 1:50.000, porém destacando os

estudos relativos à precipitaçäo, fator de grande influência na recarga da água subter-

rânea da região, no condado de Pike, e os estudos sobre a quantidade e qualidade

da água subterrânea e os impactos causados na mineração de carvão, no Condado

de Fayette.

wagner, Zomenis & Plöthner (1990) executam um estudo hidrogeológico na

regiäo entre Nicosia, Larnaca e L¡massol, no chipre, relativo à qualidade da água dos

principais aqüíferos da região para consumo doméstico e irrigação, fornecendo sub-

sídios para o gerenciamento do recurso hídrico subterrâneo e para um planejamento
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realmente efetivo. As avaliaçöes hidrogeológica e hidroquímica delinearam capacita-

ções e restrições na util¡zação da água subterrânea e definiram susceptibilidades para

dois tipos principais de demanda: uso doméstico e irrigação. O estudo se justifica pela

presença de impactos na qualidade da água subterrânea provocada pelo aumento da

salinidade devido à exploraçáo (irrigaçäo e uso doméstico), intrusão salina em aqüífe-

ros costeiros e contaminação proveniente das atividades agrícolas e industriais.

Esse trabalho representa o terceiro momento do processo histórico dos estu-

dos hidrogeológicos, destacando a utilização de cartas temáticas (escala 1:100.000),

que apresentam a suscepiibilidade da água subterrânea para uso doméstico nas

principais unidades hidrogeológicas (unidades litológicas), classificadas em: geral-

mente de uso irrestrito, usualmente restrito e restrito, bem como a susceptibilidade à

contaminação da água subterrânea proveniente de rejeitos domésticos e industriais e

da agricultura, onde estão representados as unidades hidrogeológicas e a susceptibi-

lidade à irrigação. Existem quatro grupos desta susceptibilidade: geralmente irrestrito,

restrito para certos usos pelo alto teor de sulfato de cálcio ou ao risco de salinizaçäo

do solo, e restrito. As extensóes e a produtividade dos princípais aqüíferos estäo des-

critas conjuntamente às classificaçöes das susceptibilidades.

Atualmente, o conhecimento hidrogeológico näo se restringe apenas aos pro-

fissionais da área, mas também em atender uma demanda constituida por pessoas

leigas. Essa necessidade, que já era existente há algum tempo, cresceu substancial-

mente em consequência do aumento de trabalhos integrados de planejamento e aná-

lise ambiental, onde hidrogeológos trabalham com profissionais de outras áreas e de-

vem dar respostas simples e diretas a um público mais exigente. Por outro lado, a

água subterrânea em muitos países é o recurso hídrico mais importante para o abas-

tecimento público, e casos de contaminaçåo em aqüíferos ocasionados pelas ativida-

des industriais, urbanas e agropecuárias, impulsionaram o desenvolvimento da pes-

quisa de contaminação, como também conscientizaram populaçöes e tomadores de

decisão da importância da água subterrânea.

A cartografia é o recurso mais utilizado para essa transmissão do conhecimen-

to, pois "traduz"e sintetiza o conhecimento hidrogeológico, bem como espacializa os

resultados, facilitando a compreensão do usuário.



Essa preocupação com o púbrico leigo é apresentada por struckmeier e Margat
('1989), que discutem os temas proferidos no colóquio lnternacional sobre
"cartografias Hidrogeorógicas a serviço do Desenvorvimento Econômico e social,,,
onde, dois temas desenvolvidos eram relativos aos usuários (,,Demanda dos usuários
das cartas hidrogeológicas: críticas das cartas existentes e demandas futuras,,, e
"significação das cartas hidrogeológicas para o planejamento, o desenvolvimento e a
gestão dos recursos em água subterrânea: estudos de caso onde cartas hidrogeoló_
gicas ou a ausência da carta hidrogeorógica podem influenciar os projetos, o praneja-
mento, o desenvorvimento e a gestão da água subterrânea e a utirização dos soros").

. Dentre muitos resultados deste colóquio, destacam-se o diálogo entre os pro-
dutores e usuários da cartografia hidrogeológica, onde idéias e sugestões foram feitas
aos hidrogeólogos por planejadores, engenheiros, ecologistas e pelo púbrico, bem
como a necessidade de instrução aos usuários inexperientes do melhor modo de usar
uma carta.

A existência de cartas hidrogeorógicas para o pranejamento, o desenvorvimen-
to, a gestäo e a proteção do meio ambiente são apresentados, como também as per-
das econômicas causadas pela ausência de documentos de pranejamento e de ges-
tão adequadas. Estes exemplos devem ser levados aos homens de decisão (políticos,
economistas e executivos) pelos hidrogeólogos.

Na mesa redonda, também foi evidenciada a importância das cartas hidrogeo-
lógicas para planejamento e exprotação dos recursos hídricos, gestão e proteçåo do
meio ambiente nos países em desenvolvimento. os fundamentos, no entanto, devem
ser adaptados às condições destes países.

As técnicas mais avançadas de cartografia hidrogeorógica e dos estudos hidro-
geológicos é o uso cada vez mais constante do sistema de lnformação Geográfica
(Gls ou slG), facilitando principalmente o desenvolvimento de cartas temát¡cas.

No trabalho de Peverieri et alii. (1991), para estudos, conservação e gestão dos
recursos hídricos subterrâneos na bacia hidrográfica do rio ofanto (ltália), o Gls tem a
funçäo de ser o sistema central de gerenciamento do banco de dados gráficos e alfa_
numéricos, que possui interface com programas aplicados. Nos estudos hidrogeorógi-
cos são utilizados modelação matemática dos aqtiíferos, modelos de simulação hidro_



lógica, modelos digitais, representaçäo gráfica dos resultados, gerenciamento de ba-

ses de dados e gerenciamento de água subterrânea em modos vetoriais e raster.

Outras aplicações do GIS em água subterrânea são exemplif¡cados em Corni-

er, Jackou & Karbo (1991) na República da Nigéria, com o GIS Signer, criado para

acoplar bases de dados (informaçöes pluviométricas e climatológicas, recursos hÍdri-

cos e demanda, dados de censo populacional, etc.), e executar os modelos de simu-

lação de água subterrânea e análises estatísticas.

Simonot & Walraevens (1991) utiliza-o para a gestão de recursos hídricos em

Mali, onde são ed¡tados cartas temáticas como potencialidade dos recursos hídricos

subterrâneos, obtidos por superposição numérica e superposição visual de diversas

cartas temáticas.

Muñoz & Langevin (1991) utiliza o GIS na elaboraçäo de duas cartas: de vulne-

rabilidade e sensibilidade à poluição das águas subterrâneas na Guatemala. A carta

de vulnerabilidade foi composta por quatro fatores selecionados: zona não saturada

(diferença entre a cota topográfica e a superfície piezométrica), declividade topográfi-

ca, densidade de drenagem das águas superficiais e fraturamento, por ponderação de

parâmetros. Estes parâmetros foram combinados entre si para se obter uma imagem

final que se constituirá na carta de vulnerabilidade. A carta de sensibilidade do meio

subterrâneo aos riscos de poluição é função das atividades antrópicas, ou seja, a

ocupação dos solos.

O trabalho de Oude Munnink & Geirnaert (199'l) utilizaram o Sistema de lnfor-

mação Geográfica para projetar uma rede de monitoração de pontos não poluídos por

meio da análise de mapas de tipo de solo, recarga e descarga, que foram digitaliza-

das e divididas em unidades homogêneas.

No contexto nacional, os estudos de avaliaçäo hidrogeológica sistemática se

restringem a algumas regiöes do país e não possui caráter contínuo. lnfelizmente

trata-se de "momentos políticos" de períodos favoráveis ao desenvolvimento deste

trabalho básico e de iniciativas de alguns profissionais.

A inexistência de levantamentos hidrogeológicos sistemáticos interfere no des-

envolvimento e execução da cariografia hidrogeológica nacional. Alguns trabalhos

cartográfìcos sáo expostos, porém tratam-se de resultados de estudos de iniciativa de
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alguns órgãos de pesquisas ou projetos acadêmicos, que abrangem regiões ou áreas

e/ou temas específicos.

No período entre 1970 e 1981, elaborou-se uma estratégia de gerenciamento

dos recursos hídricos subterrâneos em São Paulo, iniciando com estudos de levanta-

mento hidrogeológico que abrangeu todo o estado (DAEE 1974, 1975, 1976, 1977,

1979a, 1979b, 1981a e 1981b). Estes trabalhos consistiram, por Região Administrati-

va, da avaliação hidrológica, balanço hídrico e caracterização dos recursos hídricos

subterrâneos por Sistemas Aqüíferos, com a análise da hidrodinâmica, hidrogeoquí-

mica e qualidade das águas, aspectos construtivos dos poços tubulares profundos,

perfil do usuário e do consumidor das águas subterrâneas. Estes produtos resultantes

foram embasados nas informações de um amplo cadastramento de poços tubulares

profundos realizado no período. Como seqüência deste trabalho de avaliação siste-

mática, Campos (1993) apresenta uma caracterização hidrogeoquímica das provÍn-

cias hidrogeológicas, com proposta de uma cartografia a nÍvel do estado de São

Paulo, em escala 1:1.000.000, e a elaboraçäo da carta hidrogeológica do estado em

fase final de execução, de escala 1:500.000 (DAEE, no prelo). A falta de reoursos

humanos, estruturais e financeiros, e de apoio político, atrasaram alguns projeios que

seriam decorrentes destes levantamento, como essa carta hidrogeológica.

A Lei Estadual no 6.134 (02/06/88) e sua regulamentação, o Decreto-Lei no

32.955 (07102191), säo os aspectos legais e a continuidade do processo desencadea-

do pelo levantamento sistemático. No entanto, a falta de uma estruturação dos órgãos

responsáveis pela gestão, fìscalização e controle das águas subterrâneas resultou na

quebra dessas ações programadas e conseqüente desatualização dos cadastros e

não cumprimento da lei.

Desde ',l990, os estudos de avaliação hidrogeológica para planejamento territo-

rial, é executado pelo lnst¡tuto Geológico na regiäo entre Sorocaba e Campinas e

Região Metropolitana de Campinas (lG 1990a, 1990b, 1991, 1993, 1995). Os projetos

consistiram de uma atualização do cadastro de poços tubulares profundos na região

investigada, determinação da hidrodinâmica e hidrogeoquímica, produtividade e análi-

se da vulnerabilidade natural dos aqüíferos. O mapeamento geológico e geomorfoló-

gico, de mesma escala de trabalho, foi realizado na mesma área de estudo, facilitan-

do e melhorando a análise hidrogeológica. A investigaçäo é feita sobre a situação das

obras de captação, uso das águas subterrâneas, cálculos de reservas e consumo de
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recurso hídrico. Algumas cartas temáticas foram desenvolvidas para o planejamento'

como produtividade, vulnerabilidade e caria orientativa ao usuário. Os mapas resul-

tantes encontra-se na escala 1:50.000, em sua maioria.

A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) desenvolve no Piauí

o Programa de Apoio à Gestão de Aguas subterrâneas (PAGAS)' onde já inventariou

, cerca de quarenta municípios desse estado. o trabalho de Branco, Vinha e soares

Filho (199S) apresenta resultados de estudos utilizando este inventário nos municípios

de oeiras e Picos (sul de Teresina) e o sistema de lnformações Geográficas (slG).

os mapas produzidos forani tratados geoestatisticamente e são os seguintes: mapas

de isovazões de teste e de isovazÕes específicas (produtividade), superfÍcie de ten-

dência da salinidade, superfície de tendência da cota do nível estático, para todos os

aqüíferos existentes em Oeiras e Picos e especif¡camente para os aqüiferos Cabeças

e Serra Grande.

os mapas de zonas de favorabilidade de exploração das águas subterrâneas

sáo resultados e síntese das áreas de maior potencial de disponibilidade e produtivi-

dade.

No Rio Grande do sul, a CPRM desenvolveu no Progfama Levantamentos

Geológicos Básicos, o projeto Mapas de Previsão de Recursos Hídricos subterrâ-

neos. o mapa hidrogeológico de santa Maria, escala 'l :100.000 é um resultado deste

projeto e contém informações hidrogeológicas da região, onde estão dispostas estra-

tigraficamente os aqüíferos locais e descritas suas importâncias hidrogeológicas rela-

tivas, o zoneamento hidroquímico e balanço hidrico, como informações auxiliares, e

condiçöes prováveis de aproveitamento das águas subterrâneas (cPRM 1994).

o mapeamento de vulnerabilidade e risco de poluição das águas subterrâneas

no Estado de são Paulo (IG/CETESB/DAEE 1993), é um dos primeiros estudos que

elaboram cartas temáticas, que sáo: carga contaminante Potencial - fontes pontuais,

Carga Contaminante Potencial - fonte saneamento in situ e quantidade de resíduos

sólidos gerados, e o Mapa de Vulnerabilidade da contaminação de Aqüíferos.

A caracterizaçäo da vulnerabilidade natural de um aqüífero é determinado por

combinações de fatores ou parâmetros disponíveis como: tipo de ocorrência da água

subterrânea (ou condição do aqüífero), as características dos estratos acima da zona

não saturada (grau de consolidação e tipos litológicos) e a profundidade do nível da

água, de acordo com o método proposto por Foster & Hirata (1991). A caracterizaçäo



da carga contaminante no subsolo foi dividida em contaminação por fontes difusas e

pontuais. As cargas contaminantes potenciais de fontes pontuais foram separadas em

atividade industrial, disposiçåo de resíduos sólidos, lagoa de efluentes e atividade

mineira. As fontes dispersas avaliadas foram as áreas urbanas sem rede de esgoto.

O cruzamento da vulnerabilidade natural e a carga potencial de contaminantes

gera,os graus de riscos de contaminação das águas subterrâneas.

Hirata (1994) aplicou o conceito de vulnerabilidade no município de Säo José

dos Campos, mapeado na escala 1:25.000, juntamente com a carga contaminante.

Este estudo estabeleceu áreas de risco e os poços tubulares usados para abastecí-

mento público tiveram seus perímetros de proteção traçados.

Outros métodos de vulnerabilidade foram desenvolvidos. Zuquette et alii.

(1993) e Nishimura & Zuquette (1994) apresentam um método para cartograf¡a do

potencial de risco à contaminação das águas subterrâneas, baseados em parâmetros

geotécnicos, como profundidade do substrato rochoso, textura do solo, estrutura,

consistência, níveis de umidade, capacidade de troca catiônica, pH, delta pH, níveis

de nutrientes, pedregosidade, capacidade de campo, porcentagem de matéria orgâni-

ca, saturação de bases, profundidade do nível freático, drenabilidade, declividade,

índice de vazios, homogeneidade, salinidade e sódio trocável. A definição das unida-

des de riscos à contaminação foi baseada nas áreas de recarga, insumos químicos

(fertilizantes) e práticas agrícolas, const¡tuição do meio físico (perfil de alteração ou

dos materiais inconsolidados) na área vadosa. As unidades foram definidas por perfis

de material inconsolidado e caracterizados quanto sua espessura e permeabilidade.

Por fim, estas unidades foram divididas nas classes de alto potencial, potencial inter-

mediário e baixo potencial.

O método da caracterizaçäo da vulnerabilidade dos autores acima citados é

baseado apenas nas características do material inconsolidado, objeto de análise

principal dos estudos geotécnicos, sem considerar as condiçöes hidrogeológicas lo-

cais. Para uma escala de nível regional (1:100.000), esta metodologia envolve ensai-

os de laboratórios para determinação de muitos parâmetros que definirão esta vulne-

rabilidade, que pode onerar o projeto em termos de tempo de execuçäo e custos.

Os trabalhos acadêmicos de estudos hidrogeológicos possuem caráter especí-

fìco, onde estes estudos detalham ou determinada região, sistema aqüífero ou a me-

todologia utilizada é especial e inédita. Entretanto, apesar de tratar de temas específi-
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cos, consistem no avanço do conhecimento da circulação dos aqüíferos estudados,

na análise de suas condiçöes potenciais de exploração, cálculo de reservas

(permanentes ou renováveis ou outras), hidroquímica e qualidade das águas subter-

râneas.

Em escala regional, citam-se os trabalhos de silva (1983), que investigou os

mecanismos de evolução química, origem, idades aparentes e velocidades de circula-

çao åas águas subterrâneas do Aqüífero Botucatu do Estado de São Paulo, aplicando

o uso de técnicas hidroquímicas e isotópicas ("o, 'H' 
ttc e'oc¡ amostradas em po-

ços selecionados, situados nas mais diversas porçÕes do aqüÍfero em todo o estado'

Parisot (1983) executou um estudo sobre as águas subterrâneas na regiäo centro-

oeste do município de São Paulo, que objetivou diagnosticar a situação atual do apro-

veitamento das águas subterrâneas e suas características químicas e relaçöes com o

ambiente. A autora não utiliza o conceito de vulnerabilidade à poluição dos aqüíferos'

como uma característica intrinseca do aqüífero, pois é avaliada pela integração de

fatores hidrogeológicos (tipo de aqüífero, profundidade do nível de água, litologia' in-

terrelações com águas superficiais, etc..), conjuntamente com fatores humanos

(ocupação do solo, urbanização, indústrias, agriculturas), definindo zonas de graus

diferentes de vulnerabilidade efetiva (baixa, média e alta).

silva (1984) aprofunda o conhecimento do aqÚífero cárstico do Jaíba, norte de

Minas Gerais, por meio da análise morfoestrutural (fraturas e dolinas), hidrogeológica

e hidroquímica. Com base nestas técnicas definiram-se as características e as poten-

cialidades dos aqüíferos. Zonas de características tectônicas e de carstificação foram

determinados, e a influência dos fraturamentos no controle das drenagens da área' A

análise de tendência, agrupamento e fatorial foi o recurso técnico estatíst¡co utilizado

no tratamento e interpretação dos dados.

É um dos primeiros autores a utilizar a cartograf¡a temática. A integração das

informações produziu uma carta síntese, o Mapa de síntese Hidrogeológica, onde

delimitaram-se zonas homogêneas (ou com características semelhantes) de maiores

potencial¡dades do recurso hídrico subterrâneo. Esta integração maior citada acima é

fruto de mapas slnteses parciais, de zoneamento hídrico (estudos das feiçöes morfo-

estruturais e da características dimensionais e hidrodinâmica do aqüífero) e do zone-

amento geohidroquímico (obtendo zonas com diferentes graus de recarga e indícios

de contaminação).

15



Bertachini (1987) apresenta uma avaliação hidrogeológica e hidroquimica em

terrenoscristalinosnaregiãodeJundiaí(SP),ondeforamutilizadosmodelosdefratu-

ramentos regionais para explicar a produtividade dos poços tubulares profundos e a

hidrogeoquimicaparaidentificarosprincipaisfenômenosmodificadoresetempode

residência das águas subterrâneas'

Menegasse&Duarte(1990)analisaramainfluênciadoscondicionanteslito-

estrúiurais na produtividade de poços tubulares profundos em terrenos metamórficos

naFolhadeSantanadoParnaíba,determinando-sedoismeiosdecirculaçãodeágua

nas zonas fraturadas: os condutos de dissolução interconectados das rochas carbo-

náticas e as fraturas abertas.

AavaliaçãohidrogeológicarealizadanomunicípiodeTietê(SP)porDiniz

(1990) objetivou basicamente a caracterizaçäo dinâmica e produtiva da Formação

Tietê'aanálisedarecargadesteaqüífero,pormeiodocálculodobalançohídrico'a

caracterizaçãohidroquímicaeisotopiadaságuassubterrâneasedopotencialreno-

vávelanual.osresultadospermiiiramconcluirasexcelentesperspectivasparacapta-

ção de água na Formaçáo Tietê, haja visto os valores de transmissividades e vazões

obtidos,aboaqualidadedaáguasubterrâneaeaestimativadarecargadel00

mm/ano.

Cavalcante(1990)realizaestudohidrogeológiconaregiáodeAtibaia(SP)'em

área de terreno cristatino com manto de intemperismo, e objetivou a caracterizaçáo

dascondiçöesdeocorrênciadaáguasubterrânea,aavaliaçãodasobrasdecaptação

e a apresentaçäo de uma proposta metodológica de estudo hidrogeológico para este

meio.Acaracterizaçãohidroquímicatambéméexecutada.Duaszonasaqüíferasfo-

ram então definidas: o manto de intemperismo, que pode funcionar como aqüífero

principal ou de transferência, com vazão média de O'9 m3/h/m e o aqüífero fraturado'

com vazão abaixo de 10 m3/h e capacidade específica média de 6 x 10-2 m3/h por

metro de rebaixamento.

Celligoi (1993) estuda o comportamento das águas subterrâneas em aqüíferos

basálticosdaFormaçäoserraGeralnomunicípiodeLondrina,sobaóticadoscondi-

cionantes litológicos, estruturais e geomorfológicos destes derrames' As áreas de

maior potencial produtivo (destacando-se os lineamentos E-W) encontram-se nas

descontinuidades l¡to-estrutu rais das rochas, que estão representadas e delimitadas
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emmapasdeescalapequena.Aságuassubterrâneassäoclassificadascomobicar.

bonatadas cálcicas e säo potáveis para consumo humano'

Lopes (1994) avalia as condições de ocorrência da água subterrânea nas baci-

as dos rios piracicaba e capivari, por meio da realizaçâo de um diagnóstico da situa-

çãodeusoatual,disponibilidadeeperspectivasdeaproveiiamento.Ametodologia
estáembasadanasinformaçöescadastraisdepoçostubularesprofundos,dadoshi-

'drolóþicos, geológicos e hidrogeológicos, consumo e demandas de água subterrânea

e balanço hídrico das bacias'

AavaliaçãohidrogeoiógicadaBaciadoBaquirivu-Guaçu(Diniz1996),região

,deGuarulhoseArujá,constoudaanálisedocontornoestruturalsobossedimentos
da Bacia sedimentar de são Paulo, com a identificação do Gráben do Baquirivu-

GuaçueSuainterrelaçãocomaprodutividadedospoçostubularesprofundos,análise

daprodutividadedoaqüíferocristalinoesedimentar,análisesdetestesdebombea-

mentoparacaraclefizaçâohidrodinâmicadosaqüíferos,balançohÍdricoecálculos

das reservas renováveis e permanentes'

Osestudosdeáreasmenoressãoexemplificadosaseguir:

oestudodeYoshinaga(1990)tevecomofinalidadecaracterizaraságuasmi-

nerais das fontes e poços tuburares de Aguas de Lindóia e Lindóia (sP), quanto a sua

origemedinâmica,pormeiodaanálisegeológica/estrutural,docomportamentohi-

drodinâmico, químico e isotópico, e assim proporcionar um maior e melhor entendi-

mento da hidrogeologia e hidrogeoquímica de rochas fraturadas'

AavaliaçáodopotencialhidrogeológicodaCidadeUniversitáriadeSãoPauloé

umexemplodeestudodedetalheexecutadaemumaáreade4,3km2(lritani1993).

osprocedimentosaplicadosnoestudoconsistiramnaaplicaçãodemétodosindiretos

ediretosdeinvestigaçãoemonitoração.ostrabalhosexecutadosforam:cadastra-

mentodepoçostubularesprofundos'levantamentoeperfilagemgeofisica'implanta-

çäo de rede de monitoração do nível de água dos poços de observação' amostragens

eanáliseshidroquímicasdaáreaetestesdevazâo.osresultadosobtidosforamuma

avaliaçãodedetalhesobreageometriadoaqüífero,determinaçãodeáreascompo-

tencial de exploraçäo e cálculo das reservas permanentes e reguladoras Os mapas

encontram-se na escala 1:20'000'



3.l.2.Estudos do Meio Físico com enfoque ao Planeiamento e Análise

Am biental

Primeiramente, uma análise de métodos de estudos do meio físico existentes

das diversas áreas das geociências com enfoque ao planejamento (urbano e territo-

rial) e meio ambiente é desenvolvida; apresenta-se e discute-se, então, as metodolo-

gias nacionais e internacionais e sua aplicação nos campos da geomorfologia, geolo-

gia de engenharia e geotecnia. Esta análise visa compreender os pr¡ncipais funda-

mentos metodológicos para. direcionar, criar e/ou adaptar seus princípios e procedi-

mentos mais importantes aos estudos hidrogeológicos sob este enfoque.

Nos estudos de geologia ambiental e de planejamento analisados, a água

subterrânea é sempre abordada, porém de modo superficial. Deste modo, uma visáo

da aplicação da hidrogeologia com base na bibliografia de geologia de planejamento

e ambiental existentes serve de ponto de partida para a elaboração de uma proposta

metodológica de estudos hidrogeológicos para planejamento urbano, territorial e am-

biental.

A cartografia aplicada a esses estudos também é avaliada e discutida, pois es-

pacializa os resultados técnicos, bem como é um instrumento de integração das in-

formações multidiscipl¡nares necessárias ao planejamento territorial e ao meio ambi-

ente. Os procedimentos cartográficos usuais, tanto nos estudos citados, como na hi-

drogeologia, são analisados, podendo adaptá-los ou adotá-los para a execução de

uma cartografia hidrogeológica própria.

os estudos do meio físico compreendem basicamente o entendimento do am-

biente como um todo, Onde todos os seus atributos se ¡nteragem de uma forma di-

nâmica; e têm como meta indicar diretrizes para um melhor planejamento de uso e

ocupaçäo ou preservação deste ambiente.

os métodos de estudo são distintos, pois variam de acordo com sua finalidade

e a área(s) de conhecimento(s) sob enfoque. Pires Neto (1994) explica que a parciali-

dade da visão do ambiente é atribuída à pessoa observadora, que vê a naiureza ex-

posta em relação ao seu método de questionamento e näo a natureza propriamente

dita.

A grande complexidade do ambiente, as inúmeras variáveis que o compõe e as

consequências dos muitos tipos de ìntervençåo antrópica säo os responsáveis pela
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necessidade dos estudos multidisciplinares do meio físico, como também das outras

áreas do conhecimento humano (economia, sociologia, antropologia, etc..), para pla-

nejamento e análise ambiental. O conhecimento do ambiente em sua totalidade se faz
mais necessária para um melhor gerenciamento dos recursos naturais e otimização

do espaço ffsico ocupado pelo homem.

um dos primeiros métodos que surgiram objetivou o levantamento de recursos

natuiâis em regiões de pouco conhecimento ou totalmente desconhecidas. A metodo-

logia P.u.c.E. (Patterns components Êvaluation) foi adotada em levantamentos sis-

temáticos na Austrália. o levantamento da área é desenvolvido por meio de feições

geomórficas mapeáveis, sendo possível aplicar essa metodologia em diversas áreas,

em função das caracterizações das classes de Terreno (província, Modelo, unidade

e componente - descrição sucinta na tabela 2). Zuquette & Gandolfi (1988) conside-

ram esta metodologia como uma das mais completas para avaliação do meio físico, e

é eficiente em termos de custos, tempo e resultados técnicos em levantamentos regi-

onais de escalas de 1:250.000 ou menores.

Tabela 2 - As classes de terreno da metodologia p.u.c.E. (modificado de Zuquette &

Gandofi 19BB).

CLAssEs DE
Tenne¡'to

PROVINCIA

PADRAO DE
TERRENO

UNIDADES DE
TERRENO

FATSRES DE Tgnaeuo
DEscR,ros

geologia (grupo, formação,
etc..)

COMPONENTES
DO TERRENO

paisagem, tipos básicos do
solo, vegetação, rochas,
padrão de drenaqem

O trabalho de Mabbut & Stewart (1963) exemplifica a aplicação do conceito de

sistema de Terreno (Land system) nos levantamentos de reconhecimento de recur-

sos naturais realizados em New Guinea e Austrália, por meio de delimitação de áreas

com padrão repetente de formas de terreno, solos e vegetação. os autores afirmam

que alguns tipos de mapas de sistemas de terreno não são explorados, exemplifican-
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formas de relevo, principais
tipos de solo, rochas e for-
maÇões veqetais

tijolo de talude, litologia,
solo, associaçÕes

MoDELo PARA EXPRESSÁo Do
RESULTAD?

mapas de 1:250.000 ou maior; ou-
tros.
mapa 1:250.000 ou maior, blocos
diagramas da paisagem e da as-
sociação de cuidados do terreno.
mapas em escala 1:25.000 a maior
com as diversas associaçöes.

mapa 1 :2.500 ou maior com os
detalhes exigidos pela classe.



do com o

monstrando a potencialidade de recursos hídricos de uma região e a aplicação para

água subterrânea; os mapas de sistema de terreno com enfoque aos recursos hídri-

cos poderia ser importante em levantamentos gerais dos recursos potenciais de água

e em planejamento de investigações hidrológicas.

Astle, Webster & Lawrence (1969) apresentam a classificação de terreno por

paisagens para planejamento na região do Vale de Luangwa, Zambia, dos padrões,

com a seguinte graduação: Sistemas de Terreno (Land Systems), em escalas de

1:250.000 a 1:1,000.000; Facetas de Terreno (Land Facets) que pode ser mapeado

nas escalas 1:20.000 a 1:50.000; e abaixo destes existem os Elementos de Terreno

(Land Elements).

A metodologia de Sistemas de Terreno (Land Sysfems) é considerada clássica,

pois se trata de uma visão naturalista da realidade. A paisagem é conceituada por

meio da observação e em bases fìsionômicas, sendo essencialmente descritiva

(Martinelli 1994),

A metodologia usada pelo C.S.l.R.O. (Commonwealth Scientific and lndustrial

Research Organization - Austrália) utiliza a metodologia de Sistema de Terrenos, po-

rém dirigida a finalidade do terreno para as atividades humanas (Austin & Cocks 1978

apud Pires Neto 1994).

A delimitação das áreas homogêneas é dada em dois níveis: em Sistemas de

Terreno, que é o conjunto de unidades de terreno que estão geográfica ou geomorfo-

logicamente relacionados por possuírem um mesmo padrão de recorrência de formas

de terreno, solo e vegetaçäo, e em Unidades de Teneno, definidas como grupos de

locais com uniformidade de alguns atributos em função de um propósito prático

(Austin & Cocks 1978 apud Pires Neto 1994).

Mabbut (1968) apud Pires Neto (1994) apresenta três métodos de estudo do

meio flsico: o qenético, o æraméIlcq e o de paisagem. O primeiro subdivide o terreno

em função dos fatores que influenciam na morfogênese e nas características genéti-

cas. O sistema paramétrico consiste em estudos individuais de vários atributos, de

acordo com propósitos específicos, que por fim daräo uma visão sintética da área in-

vestigada. "O sistema de paisagem envolve múltiplos aspectos e classifica o terreno

pelos padrôes de suas paisagens componentes", diferenciados, por sua vez, de acor-
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do com sua similaridade de feições visíveís e pela inferência não aparente. o sistema
de Terreno representa o terceiro método definido.

A metodologia de sanejouand ou francesa (1972), apud Zuquette & Gandolfi
(1988)' tem sua aplicação sugerida para áreas de pequena a grande extensão e fun-
damenta-se em aspectos qualitativos, não fixando classes taxonômicas, atributos ou
limites. As cartas de aptidão são os principais documentos desta metodorogia e po-

'dem"ser 
utilizadas diretamente pelos usuários. seu uso frequente é atribuída pelos

motivos que se seguem: não estipura crasses e rimites para nenhum parâmetro, f¡can_
do este a critério da equipe executora; a forma de apresentação da documentação é
simples, e a análise dos componentes do meio físico possui caráter essencialmente
qualitativa (Zuquette & Gandolfi 1988).

Matheson & Font (1974) discutem a importância da georogia no pranejamento
de uso e ocupação do soro e criticam a ausência desta área do conhecimento nos
principais programas de pranejamento da terra nos Estados unidos da América, atri-
buindo esta ausência ao profissionar geólogo, que se mantém distante do mundo po_

lftico e a impossibilidade de se aplicar as soluções georógicas, pois as respostas geo-
lógicas ou são afirmaçöes de problemas existentes sem soluções ou estão escritos
ininteligivelmente, com jargões georógicos que o pranejador não pode e não tentará
entendê-los. o sistema esta sistematizado em mapas denominados observacionais e
de engenharia, utirizados na sintetizaçäo dos mapas de terceira ordem
(interpretativos), que mostram o uso de uma área para propósito específico do uso do
solo ou apresenta riscos existentes ou potenciais. os mapas de primeira e segunda
ordem säo de uso restrito, ao contrário dos mapas de terceira ordem, que são dirigi-
dos para o público. o mapa de quarta ordem é o resurtado finar de um estudo compre-
to, e é dirigido ao planejador do uso do solo.

Para a análise ambientar, Journaux (1975; 19BS), apud Martineili (1994), apre-
senta uma classificação metodológica dos diversos mapas, distinguindo-se três ní_

veis: Mapas de Anárise, a cartografia dos erementos (ex: as formaçöes vegetais) e
dos processos simples (ex: a geomorforogia), os Mapas de síntese. onde estão re-
presentados as associações de elementos ou de processos para definição de siste_
mas ou ainda para a rearização de Mapas de Aptidão ou de Riscos. e por fim, os Ma-
pas de sensibilizacão, que são destinados à conscientização sobre o estado do am_
biente e de sua dinâmica e a indicar diretrizes e açÕes para serem deliberadas no
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planejamento territorial. A superposição e justaposição de mapas com os dados am-

bientais, de impactos, de degradação, de poluição e de trabalhos de defesa e melho-

rias, detectam-se entraves ambientais e a tendência de evoluçäo de seus componen-

tes obtendo-se, assim, uma Cartografia Prospectiva.

Tricart (1977) em seus estudos da paisagem, apresenta uma representação

cartográfica a partir de uma taxonomia de tipos de unídades ecodinâmicas, relativas

aos 'lraus de sensibilidade do meio ambiente em função dos fenômenos naturais e

antrópicos. O "Mapa_Esadjnêmleo", baseada no estudo do comportamento dinâmico

do ambiente, visa evidenciar as várias formas de funcionamento do meio ambiente,

considerando três categorias ecodinâmicas principais: os meios estáveis, os meios

intermediários e os meios fortemente instáveis.

Os estudos geotécnicos possuem vários métodos de estudos para planejamen-

to e uso e ocupação do solo, desenvolvidos por diversos países.

A l.A.E.G. (lnternacional Association of Engineering Geology) elaborou, com

base em metodologias de diversos países, um procedimento de mapeamento geo-

técnico visando a uniformização dos processos de mapeamento para o maior número

de países.

Os mapas podem ser classificados em: propósito especial; múltiplos propósi-

tos, ou em analíticos e compreensíveis (mapas de condições geológicas para fins de

engenharia e mapas de zoneamento de geologia de engenharia).

Os mapas adicionais podem ser inclusos, e são agrupados como mapas auxili-

ares e mapas complementares.

Os exemplos da aplicação dessa metodologia é dada por autores como Dear-

man et alii. (1979), na área de conurbação de Tyne e Wear, nordeste da lnglaterra, na

escala de 1:50.000 e apresentados em escala 1:200.000.

O trabalho de Matula (1979) e Dearman & Matula (1976) discutem propostas

quanto ao aumento do nível de exatidão em todas as fases principais de processa-

mento da informaçäo da geologia regional., da utilidade dos mapeamentos da geolo-

gia de engenharia como fonte de informação do ambiente natural para planejadores e

engenheiros, e da importância da cooperação interdisciplinar devido a complexidade

dos problemas ambientais.
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Melnikov ('1979) apresenta a metodologia aplicada na antiga união soviética,
executado em regiöes com desenvolvimento econômico recente e onde ocorrem pro_

cessos exógenos de geologia e de geologia de engenharia, com métodos de estudo
diferentes, aplicados de acordo com a região analisada. o principal documento resul_
tante destes levantamentos é o mapa de condições de geologia de engenharia, na
escala 1:200.000, que pode ser reduzido a l:s00.000, em áreas de condições mais

'simples ou aumentado a 1:100.000, em áreas mais complexas. As áreas-chave são
executados na escala 1:25.000.

Golodskaya (1979) apresenta uma proposta de mapeamento de geologia de

. engenharia cujos resultados apoiariam a elaboração de um método de previsão de
processos geológicos que poderiam ser desencadeados de acordo com o tipo da ati_

vidade de engenharia, facilitando a implementação de uma obra conveniente.

Rónai (1979) apresenta os trabalhos da cartografia geotécnica desenvolvida na
Hungria, exemplificando com os estudos de duas regiões distintas: Budapeste e
scongrád, nas escalas de 1:25.000 e 1:100.000 respectivamente. os mapas de hi-
drogeologia e águas com artesianismo, determinando-se a permeabilidade das ro-
chas através de testes de laboratório. A profundidade do nível médio de água é mos-
trada no mapa por isópacas, como também a composiçäo química dessas águas por

diagramas. Estes trabalhos apresentados por este autor não apresentam carta sínte-
se, porém os estudos hidrogeológicos possuem destaque.

Lozinska-stepien (1979) descreve os princípios da execução dos mapas de
condições de geologia de engenharia, nas escalas 1:50.000 e 1:25.000 para planeja-

mento regional de áreas urbanas e suas aglomerações. A representação gráfica po-

dem ser feitos em mapas analíticos (mostrando somente um fator singular) ou em
mapas sintéticos (mostrando a avaliação total das condições de geologia de enge-
nharia).

Fernandez, Del Mora & Peña pinto (1979) apresenta a evolução da cartografia
geotécnica na Espanha, e Prado & peña pinto (1979) discutem a metodologia da
cartografia geotécnica. os trabalhos cartográficos estäo divididos em geral (escala

1:200.000), básico (1 :25.000), setetivo (1:5.000) e cspeeÍf¡ee (1:2.000) e são retativos

à aplicação (nacional, regional, provincial e urbano).

Radbrush-Hall (1979) apresenta diversos estudos e mapas de geologia de en-
genharia executados nos Estados unidos, náo existindo uma metodologia sistemática
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e uniforme para todo o terriiório devido aos vários propósitos e condições georógicas
e ambientais diversas dos trabarhos rearizados. Em relação à água subterrânea, esta
é referida como risco (subsidência de terrenos resultantes do rebaixamento excessivo
da água subterrânea e da tectônica rocar). Nos EUA, muitos estudos sobre este risco
são executados, particularmente em reg¡ões áridas e semi-áridas. Os estudos de
água subterrânea como recurso naturar (fontes geotermais, rençol freático) também

'foram avariados em função de sua susceptibiridade à contaminação (por metanor, fluí_
dos geotermais, etc..).

Rockaway (1976) discute em seu trabarho as escaras em mapeamentos de
geologia de engenharia rearizados em Missouri, Estados unidos, ao rongo dos anos,
em termos de custo, objetivos, acuracidade, unidades de mapeamento e apricação
potencial do mapa pelo usuário nâo geólogo.

Johnson & Luza (1gg1) rearizam trabalho sobre riscos geológicos e impactos
potenciais por uso dos soros no Estado de okrahoma, Estados unidos. As informa_
ções são compiradas de todas as fontes disponíveis e são representadas em mapas
base de escala regionais (1:2S0.000 a 1:750.000).

Merla' Merro & oriveri (1g7g) apresenta um mapeamento de geologia de enge-
nharia de detarhe (escara 1:25.000) em áreas serecionadas na região montanhosa na
Itália, resultando em dois mapas: um mapa geológico analítico e um mapa derivado
de múltiplos propósitos.

Em comune de Grosio, rtária, Bakhireva et arii (1gg4) expoem um trabarho de
investigação geoecológica, de caráter expedito (1 mês), que visou: a estimativa das
condições geoecorógicas do território e construção de modelos cartográficos, demos-
trando o caráter, grau e escala de poluição de águas superficiais, solo, sedimentos de
fundo e vegetação; a estimativa geoquímica de recursos hídricos usada para enge_
nharia e suprimento de água potável; compilação de um mapa esquemático da locali-
zação dos monumentos arquitetônicos e históricos e seu inventário; estimativa das
propriedades decorativas e de construçäo do ferdspato. o método desta avariação
geoecológica foi o de mapeamento geoquímico, para apresentar um quadro espaciar
dos poluentes que ocorrem em componentes naturais.

Landry (1979) apresenta um revantamento geotécnico e sua importância para
estudos de desenvorvimento urbano em J¡zan, Arábia saudita, objetivando determinar
locais favoráveis à imprantação de um novo centro urbano, numa área com 100 Km
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de diâmetro ao redor da cidade já existente. o autor observou em anárise de detarhe
que o ambiente estudado, aparentemente homogêneo, possui restrições em determi-
nados locais à sismicidade, às características dos soros para fundações, à evorução
morfológica das formações superficiais e as dificurdades de suprimento de água. No
contexto hidrogeorógico, foram avariados as possibiridades de suprimento de água
potáver; o autor concruiu que os merhores rocais de captação de água não estão con-

'dicionados diretamente a escolha do futuro rocar da nova cidade. As restrições à ex_
ploração da água subterrânea são o risco de salinidade em caso de bombeamento
excessivo e a má qualidade da água subterrânea.

, shephard-Thorn & Moserey (1g7g) avaria o potenciar aplicativo dos mapas hi_
drogeorógicos regionais para a georogia de engenharia, apresentando mapas regio-
nais produzidos pera unidade de Hidrogeorogia do rnstituto de ciências Georógicas,
da lngraterra' Estes mapas estão em escara 1:100.000, onde uma base de georogia
simplificada é exposta; os aqüíferos e aqüicrudes estão representados, assim como
os aluviões e depósitos graciais extensivos e associados. o contorno de níveis míni_
mos de água subterrânea para aqüíferos principais são expostos nos mapas, juntos
com os rocais de fontes, entradas de rios, abstrações de água subterrânea licenciada,
sondagens de observação, estaçöes de edição de rios e áreas de artesianismo. um
mapa de menor escara ilustram chuvas e rerevo, química da água subterrânea e es_
quemas de água subterrânea de especiar interesse. As características hidrogeorógi_
cas das formações são apresentadas em breves notas. os mapas hidrogeorógicos
confeccionados desta forma proporcionam uma fonte de referência para o engenheiro
geólogo, na execução de pranejamento preriminar e em estágios de projetos das
principais obras lineares.

Hoffman (1976) apresenta um revantamento sistemático em Queensrand, Aus-
trália, e um estudo piroto na parte sudeste, região mais popurosa do estado. o estudo
piloto apresenta seis mapas compreendendo georogia, geomorforogia (com decrivida_
de), riscos naturais, materiais extrativos, hidrogeorogia e potenciar à ocupação urbana
do terreno o úrtimo mapa é o síntese, produto da superposição de mapas, mostrando
três adequações ao terreno (apropriado, condicionarmente apropriado ou desconheci_
do e impróprio) o autor propõe para outros estudos, o uso de um mapa de riscos

potencial, baseado em capacidades e restrições físicas.



salvatierra (1986 apud pires Neto 1994) eraborou um estudo de mapeamento
geotécnico na Província de Varencia, Espanha, na escara l:200.000, usando uma
metodologia que consiste na eraboração de três gerações de mapas, definidos como:

Descrítivos, aqueres que indicam os parâmetros do meio, como rerevo, decrivi-
dades, litologias, clima, etc.., usados na def¡nição de um mapa de unidades geoambi_
entais.

lnterpretativos, representam quaridades ou variáveis significativas do terreno
em função dos usos do homem.

orientativos ou Normativos, são mapas que representam as orientações e rimi-
. tações ao uso da terra, feitas com base nos mapas anteriores.

os mapas elaborados foram: mapas de unidades Geoambientais, Riscos Geo_
lógicos, Erosão Atual, Erodibilidade potencial, de lnteresse à conservação e de ori_
entaçäo e Limitações ao uso. As unidades Geoambientais foram divididas em siste_
mas Morfodinâmicos, com as derimitações feitas nos contatos georógicos, que por sua
vez foram subdivididos em Unidades Morfodinâmicas.

Em hidrogeologia, a anárise do tipo de aqüífero e a disponibiridade são parâme-
tros de caracterização das unidades morfodinâmicas; a vulnerabilidade das águas
subterrâneas pode ser encontrada nos processos em riscos e nas orientaçöes e em
limitações de uso, a preservaçäo das águas subterrâneas é destacada.

Bell et alii (1987 apud pires Neto 1994) introduz em seu trabalho "Aspecfs of
geology in planning", o tema poluição de aqüíferos e aterros de resíduos como riscos
geológicos induzidos pelo homem nos estudos de mapeamento geológico-geotécnico.

Forster & culshaw (1990 apud pires Neto 1994) propõem para trabarhos de
mapeamento geotécnico quatro tipos de mapas:

o Maoas Factuais - apresentam informações básicas.

' Mapas lnterpretativos - apresentam zoneamento quanto ao grau de risco,
usos específicos e preferenciais.

. Mapas de Único propósito - mostram informações rerevantes de um único as-
pecto para construção ou desenvolvimento.

. Mapas de Múltiplos propósitos - onde estäo representados os diferentes fato_
res geológicos necessários ao planejamento regional. Estes mapas apresen-
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tam dificuldades de eraboração, pois podem ser iregíveis devido a enorme
quantidade de informações que possam conter.

Em relação a escala do mapa, estes autores consideram: Mapas de Detarhe
(entre 1:50.000 e 1:5.000) - indicados para estudos específ¡cos ou riscos e necessári_
os para construções, implementação de loteamentos e planejamento de cidades; Ma_
pas Regionais (1:S0.000 ou menores) _ para planejamento.

Quanto à água subterrânea, os autores propõem a anárise das características
dos aqüíferos e de seu potenciar de contaminaçáo para ser usado nos estudos de
planejamento territorial.

' Em seu trabarho, Zonneveld (1g92) apresenta o conceito da ciência da paisa_

gem ou Ecologia da Paisagem como sendo o embasamento científico que substitui a
avaliaçåo práiica da terra. Em planejamento, no entanto, a promoção de
"desenvolvimentos favoráveis, mantendo uma s¡tuação ótima e um mínimo de efeitos
negativos na terra", demanda uma grande variedade de pesquisas a diversas escaras
e de análise e síntese, onde várias disciplinas estão envolvidas. A Ecologia da paisa_

gem ou levantamento de unidades de terreno pode envolver estudos de diversas áre-
as do conhecimento (como soros, vegetação, crima, hidrorogia e geomorforogia) para
cumprir a finalidade do planejamento, pois apresenta resultados diretos das delimita-
ções das unidades de terreno, que pode ser usado diretamente como base para esta
avaliação da terra.

No conceito da Ecologia da paisagem, uma região (ou paisagem) é considera-
da uma entidade holística e dinâmica, com níveis hierárquicos identificáveis que po-
dem ser classificados e mapeados. os "atributos do terreno" são definidos como os
elementos físicos ou biorógicos que compöem a paisagem e estão intensamente inter-
relacionados, formando um comprexo tridimensionar de reconhecimento visuar por
apresentar um padrão horizontar característicos, considerando a heterogeneidade
vertical formado por todos os atributos do terreno. euanto à operacionalidade da me-
todologia, o conceito da paisagem apresenta maior compreensão do terreno e rapidez
de execuçäo (ou maior economia no levantamento). As unidades de terreno säo ma-
peadas e classificadas de acordo com a hierarquia e seus atributos, por meio de ob_
servações gerais e superficiais (embasados nos conhecimentos de trabalhos anterio-
res mais aprofundados). com este levantamento geral é possível determinar o funci_
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onamento de um sistema onde o diagnóstico de certos comportamentos de terreno
são caracterÍsticos de uma unidade de terreno delimitada.

O "Guia para la elaboración de estudios det medio físico: contenido y metodo-
logia" de Farias et alii (19g4) traz todos os procedimentos necessários para efetuar
estudos do meio físico para planejamento e desenvolvimento de um território. Neste
guia, os autores admitem a complexidade e diversidade destes estudos e que por isso'a 

visäo do meio ffsico em sua totalidade é difìcultosa, resultando muitas vezes em
enfoques parciais.

"o estudo do meio físico deve proporcionar e elaborar a informação necessária

. para a tomada de decisÕes, relativa a distribuição dos usos do solo." Não há uma
metodologia universal aplicável em qualquer tipo de território, porém se conhece que
o desenvolvimento deste estudo exige a execução de uma série de etapas sucessi_
vas' que se inicia com a escolha da escala de trabalho e finaliza com a classificação e
caracterização do território, de acordo com as finaridades propostas.

Em suma, os procedimentos consistem da eraboração do inventário dos ere-
mentos do meio físico necessários e posteriormente na análise de integração das in_

formaçÕes. Essa integração visa avaliar o meio natural, pois os elementos que o
compÕem se apresenta organizado, constituindo-se em um sistema (que é um conjun_
to de elementos e relações que se interconexam), como também as respostas deste à
açöes externas naturais ou antrópicas.

o entendimento da dinâmica e dos sistemas naturais implica em interpretação
dos dados e consequentemente na aplicação de modelos e técnicas de análise das
informações contidas no inventário, resultando em uma síntese. As técnicas comu_
mente empregadas para este fim consistem no estabelecimento de prioridades, pon-
deração, superposição manual de mapas, tratamento automático, análises multivaria_
das.

os procedimentos para execução de estudos do meio físico são detalhadamen-
te descritos, onde as metodologias aplicadas de diversos campos do conhecimento
(geologia, geomorfologia, clima, solo, água, vegetação, fauna, recursos culturars, pai-
sagem e processos e riscos) estão contidos no guia.

seignemartin (1979) apresenta o histórico dos trabalhos de geologia ambiental
e de planejamento no Brasil. Na década de 70, segundo esse autor, os primeiros tra_
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balhos discutem a importância da georogia na participação nos processos de plane-
jamento territoriar e urbano. Em seguida, os trabarhos já denotam preocupaçÕes e
tentativas de criação de uma metodorogia nacionar e apricações em áreas específicas,
com o intuito de indicar diretrizes para a ocupação do meio físico. A questâo de
adaptar e desenvorver metodorogias para países como o Brasir tem continuidade.

A tese de doutoramento de seignamartin (197g) desenvolve o tema Georogia
'de Aíêas urbanas, apricando seus estudos no centro urbano do município de Ribeirão
Preto. o autor anarisa diversos conceitos como pranejamento e georogia ambientar,
introduzindo a expressão Geologia de,Áreas urbanas, bem como as diversas corren_

, 
tes metodológicas da cartografia georógico-geotécnica. A metodorogia seguida neste
trabalho é a de Sanejouand (1972).

As cartas geotécnicas eraboradas pero rnstituto de pesquisas Tecnorógicas
(lPT), entre o período de 'r973 a 1991, foram eraboradas a partir das probremáticas de
maior relevância na área de investigação, dirigidas a probremas específicos, sendo
cartas de susceptibilidade e de riscos geológicos.

Dentre os diversos trabalhos acadêmico-científicos de universidades referentes
à geologia ambientar e estudos georógico-geotécnicos, destacam-se Duarte (1ggo),
cottas (1983)' Gonçarves (1986), Taveira (1986 apud souza 1992), Zuquette (1987),
carvalho (1987 apud souza op cit.), com estudos no município de ouro preto, pejon
(1987 apud souza op.cit.), em Araraquara, Vecchiato (19g7 apud souza op.cit.), em
curitiba' e Giusti (1989), sobre a apricação da cartografia geotécnica em pranejamen-
to de regiões ou municípios em franco desenvolvimento.

o estudo executado por Duarte (19g0) é um dos primeiros trabarhos de georo-
gia ambiental desenvolvidos no Brasil. o tema águas subterrâneas é desenvolvido
sob o enfoque geoambientar e o trabarho apresenta um diagnóstico com a caracteri-
zação do potencial do recurso e de sua vulnerabilidade natural na região de são pe_

dro - SP.

o método adotado é baseado na proposta de Matheson & Font (1g74). os re-
sultados consistem de uma série de documentos rerativos a problemas de georogia
ambiental e tem como base a preservação das águas subterrâneas. os mapas resur-
tantes deste estudo focam a georogia, hidrogeorogia, quaridade das águas, caracte-
rísticas dos materiais de cobertura, declividade, vulnerabilidade e potencial de uso. o
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vetor águas subterrâneas seria o parâmetro mais relevante a ser pesado nesta aval¡_
ação de potencial de uso.

cottas (1983) apresenta um estudo georógico-geotécnico vortado ao praneja-
mento, e executado no município de Rio claro - sp. o método desenvorvido preten_
deu buscar uma abordagem mais abrangente dos probremas georógicos referentes ao
planejamento urbano' de modo que sua aplicabilidade náo tivesse caráter estritamen-

'te toéãt.

O autor desenvolveu seguintes estudos relativos à água subterrânea: determi-
nação das profundidades do níver freático, potenciometria dos aqüÍferos e quaridade

. das águas superficiais e subterrâneas, sendo que os dois primeiros estäo representa_
dos por mapas. Estes tipos de anárise hidrogeológica, bem como os demais tipos de
estudos citados, säo essenciarmente vortados às obras de engenharia, abrangendo
apenas a parte urbana do município. os mapas resultantes deste estudo foram apre_
sentados em escala 1 :20.000.

Gonçalves (1986) apresenta estudos de georogia ambientar no município de
são carlos, caracterizando a área em seus aspectos georógicos, pedorógicos e geo-
técnicos. As informações do meio físico, do uso atuar da terra e das fontes de porui-

ção foram, então, interreracionadas, objetivando "sorucionar, prever, sugerir, merhorar
e proteger" o meio ambiente do município, uma vez que os problemas e seus condici_
onantes estão detectados. com relaçâo à água subterrânea, o autor determina a dire_

çáo de fluxo, a superfície freática e o "freático confinado,', e a vulnerabilidade poten_
cial da área, por meio de dados de georogia rocar e permeabiridade. por fìm, o autor
levanta a necessidade de conscientização por meio de trabalhos como este à admi_
nistraçåo pública.

Zuquette (1987) discute em seu trabarho as metodorogias de cartografia geo-
técnica existente e apresenta uma proposta para países em desenvorvimento, como o
Brasil' em que há farta de informações básicas e documentadas. o autor apresenta
três categorias de mapas finais, de acordo com o escopo do trabarho; os mapas de
condições geotécnicas, que representam as características dos atributos do meio fÍsi-
co' sem a influência dos usos da terra, executados nas escalas menores que
1:100'000; os mapas de Zoneamento Geotécnico Gerar, representam as condições
do meio físico, por meio de zonas que tenham condiçÕes geotécnicas simirares, não
considerando alguma fìnalidade específica. por fim, na terceira categoria, encontram_
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a" ot 
, executado nas escalas maiores

que 1:50.000 e apresentam zoneamento de áreas com condições geotécnicas neces_
sárias a uma determinada atividade ou problema.

Giusti (1989) executa no município de curiiiba - pR um revantamenro georógi_
co' estudos geofísicos e hidrogeológicos objetivando fornecer bases físicas para o
planejamento da ocupação urbana e industrial da cidade.

Macier Firho (1990) elabora a "carta Geotécnica de santa Maria',, na escara
1:50.000, seguindo basicamente a metodorogia da pubricação da uNESCo\|AEG
(1976) "Engineering georogical maps - a guide to their preparation,,. o trabarho está

. organizado em duas cartas com textos expricativos: a carta das unidades geotécnicas
e carta de zoneamento dos condicionantes à ocupação. A primeira apresenta os
condicionantes hidrogeorógicos e de materiais de subsuperfície que podem influenci-
ar no uso do soro; a segunda carta é uma síntese em termos de recomendações ge-
rais de uso.

os estudos hidrogeorógicos objetivaram a determinação da potenciaridade
como recurso hídrico e de sua vurnerabiridade a contaminação, e aos possíveis pro_
blemas geotécnicos que possam ocorrer devido a argumas condições pecuriares ro-
cais das águas subterrâneas.

A carta de unidades geotécnicas apresenta o sentido prováver de fluxo das
águas subterrâneas, o comportamento hidrogeorógico das rochas, crassifìcando-as
em aqüífero, aqüitardo e aqüicrudes, e a delimitação do contato entre unidades com
possíveis ocorrências de fontes. No texto expricativo, cada unidade geotécnica possui
descrição suscinta do comportamento hidrogeológico, situação e importância da água
subterrânea na região.

souza (1992) utirizou o sistema de anárise de terreno p.u.c.E., em que a com_
partimentação do meio físico utirizada foi a geomorforógica, caracterizados por meio
de perfis típicos de alteração. A escara deste estudo, 1:50.000, definiu as unidades
de Terreno, avariada em funçäo de sua susceptibiridade a riscos naturais (hazards),
viabilidade de uso e ocupação, e aptidão a recursos. euanto ao tema águas subterrâ-
neas, a autora se baseia nos trabarhos regionais existentes (Torres & Mezzarira 1g77
apud souza op. cit., DAEE'r981, Diogo et al. ',l981), onde derimitações dos aqüíferos
locais se encontram representados na carta de Recursos Hídricos. As informações
hidrogeológicas foram apricadas na avariação da potenciaridade/conservação dos re_
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cursos naturais. Assim, em cada unidade de terreno, encontra_se descrita sintetica_
mente a potenciaridade e susceptib¡r¡dade do aqüífero. A área de estudo foi a região
de Aguaí.

Na tese de rivre docência, Zuquette (1gg3) reariza uma avariação grobal da
cartografia geológico-geotécnica, desde sua importåncia para o planejamento terr¡to_
riar e avariação ambientar a nÍver internacionar e nacionar até chegar a uma proposta' de eläboraçao de mapeamento geotécnico para condições brasileiras.

Atuarmente, diversos órgãos federais e estaduais desenvorvem estudos do
meio físico voltados ao plañejamento de municípios, principalmente em áreas com

. problemas de adensamento populac¡onal.

os estudos do rnstituto Georógico dirigidos ao pranejamento de uso e ocupa-
ção do soro em municípios encontram-se no programa ,,cartas 

Geológicas e Geo_
técnicas para o planejamento Ambientar entre sorocaba e campinas,,, onde foram
desenvorvidos trabarhos nos municípios de sorocaba (rG 1gg0), rtu (1g91) e finarizan_
do com campinas (1gg3). Em seguida, iniciam-se estudos na Bacia Hidrográfica do
Rio Piracicaba, especificamente em oito municípios (Horambra, Jaguariúna, sumaré,
Paurfnia, Nova odessa, Americana, cosmóporis e Hortorândia), limítrofes a campinas
(tc 1e95).

o método apricado, definido por Mabbut (196g apud pires Neto, Broro &
Yoshinaga '1995) como paramétrico, consistiu primeiramente, em avaliações individu-
ais das seguinteò áreas do conhecimento: geologia e geomorforogia, que forneceram
a base para os estudos apricados de geotecnia, recursos minerais e hidrogeorogia. A
sistemática de integraçäo das informaçõäs evoruiu e se modificou; iniciarmente apri_
cou-se o conceito de unidades Homogêneas (rG 1gg0), passando a unidadesde Ter_
reno (rG 1991) e Tipos de Terreno (rc1993). Em rG (1995), o mapa síntese das infor_
mações do meio físico (rerevo, substrato rochoso, soro, água subterrânea e crima)
consistiu no Mapa Diagnóstico do Meio Físico, cujas unidades foram baseadas nas
unidades dos materiais inconsoridados e na abordagem geológico-geotécnica (pires
Neto, Brollo & yoshinaga 1995).

os estudos hidrogeológicos executados para o planejamento terr¡torial e análi-
se ambiental, cons¡stiram basicamente em avariações hidrogeorógicas regionais, de
caracterização hidrodinâmica dos sistemas Aqüíferos, potenciaridade e reservação
dos recursos, vurnerabiridade naturar dos aqùíferos à contaminação e uso e demanda
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da água subterrânea. Em Campinas (lG rg93), foi realizado um estudo de detalhe
sobre a contam¡nação poço-fossa em áreas favelízadas e no projeto ,,da porção Mé-
dia do rio Piracicaba", eraborou-se a "carta orientativa ao usuário da Agua subterrâ_
nea".

os estudos elaborados pera EMpLASA (1gg3) sobre metroporização engrobam
avaliações de ordem fÍsica, sociar e de uso e ocupação do soro, visando apontar os'impáötos resurtantes do uso da terra, bem como subsidiar futuros planos de Desen-
vorvimentos para a Região de campinas - Área de Metroporização, composta por 1g
municípios.

. A carta síntese, resultado da anárise integrada destas informações revantadas,
foi feita com base na anárise morfodinâmica, considerando que o ambiente ,,não é
estático nem imutáver", e com a intervenção do homem o processo natural de artera_
ção do meio natural é acelerado. os termos estabiridade (ou equiríbrio morfodinâmico)
e instabiridade foram aplicados para o zoneamento ambiental, de acordo com o pa_
drão de vulnerabilidade ambiental.

A companhia de pesquisa e Recursos Minerais (cpRM) está executando pro-
jetos para subsidiar com informações do meio físico as prefeituras e os governos es_
taduais, no pranejamento territorial, preservação do ambiente e racionarização dos
recursos naturais. os projetos foram realizados em porto Aregre - RS (do programa
PROTE.ER), Curitiba - pR, Recife - pE (.TNGRES), entornos de Bero Horizonte -
MG (VIDA). NO PTOgTAMA PROTEGER, A CPRM CONJUNTAMCNTE COM A METROPLAN,
desenvorveram cartas temáticas em municípios da Região Metroporitana de porto
Alegre, como Estância Verha e Bacia do rio Gravataí. o método de estudo consiste no
levantamento das informações básicas como decrividade, geomorforogia, cobertura
vegetal e ocupação atuar do soro, capacidade do solo para fins agrícoras, pedorogia,
adequação do uso agrícora, susceptibiridade à erosão, georogia, formação superfÌciar,
cadastramento minerar, rinhas de cheias, cadastramento hidrogeorógico, hidrogeoro_
gia, vulnerabiridade de aqüíferos. As cartas intermediárias, resurtantes do cruzamento
dos mapas básicos resurtam em áreas naturais para proteção, no potenciar agrícora,
potenciar minerar, áreas de risco potenciar e potencial hidrogeorógico. A carta síntese
resulta na carta de aÞtidão do uso do soro para esta bacia (cpRM 1gg4, orrandino
Filho & Giugno 1993).



Em Curitiba (CPRM 1994), o projeto desenvolvido por esta empresa objetivou
em "fornecer aos administradores e planejadores informaçÕes integradas sobre as
principais características do meio físico e suas respostas frente às várias formas de
uso e ocupação". A compartimentação do meio fÍsico baseou_se na associação entre
as características litológicas, geomorfológicas e estruturais, definindo domínios mor-
folitostruturais, e em subdomínios, em função de certas peculiaridades observadas

' nestes arranjos de determinados atributos. A escara de trabarho foi 1:100.000. As
cartas de drenagem, de densidade de drenagem, de densidade de rineações em sé_
rie, de tropia, de padrões de rerevo de formas cársticas e morforitostruturar e de uso e
ocupação do solo são os produtos desta primeira fase deste projeto.



o método de estudo consistiu no cumprimento de etapas de trabarho, comuns
ao desenvolvimento de projetos de pesquisa, sendo essas: revisão da bibliografia re-
ferente ao tema abordado e à área de estudo, trabarhos de campo e tratamento e
análise das informações levantadas.

3,2.1.Levantamento das lnformações Existentes

As informações utilizadas para a execução do trabalho consistiram na análise
dos seguintes temas, concernentes:

, ' â temática do trabarho - consistiu em realizar um revantamento da bibriografia
nacional e internacionar rerativo aos estudos de avariações hidrogeorógicas regionais,
levantamento hidrogeológico sistemático e cartografia hidrogeorógica, visando anari_
sar o desenvorvimento desses estudos e suas tendências, em países de primeiro
mundo e a situação no Brasil, especificamente no estado de São paulo. Ainda dentro
desse assunto, atenção foi dada à evorução das cartas de síntese hidrogeorógica
para subsidiar estudos de pranejamento e meio ambiente. Nessa fase ainda, os revan_
tamentos de estudos integrados do meio físico, de geomorforogia e de geotecnia para
efeitos de planejamento (urbano e territoriar) foram anarisados também, no sentido de
se avariar as diversas técnicas de estudos existentes para esse fim, como também em
se verificar a importância da água subterrânea no pranejamento, a sua importância
nessas áreas espécíficas do conhecimento (geotecnia e geomorforogia) e o grau de
desenvolvimento da anárise da água subterrânea como atributo/recurso para esses
tipos de estudo. Essa anárise fundamentou a eraboração de técnicas de tratamento e
interpretação dos dados.

oà área de estudo - toda a bibriografia referente à caracterização do meio físico,
sócio-economia e uso e ocupação do soro foram anarisados, no sentido de se obter
um diagnóstico da área de trabarho. os assuntos abordados, objetos da anárise, fo-
ram relativos à evolução sócio-econômica, à georogia, à geomorforogia e ao crima,
geotecnia, pedologia e hidrogeologia.

os mapas geoiógico e geomorforógico usados nesse estudo foram compirados
com base na bibliografia existente, em escala 1:100.000.

3.2.MÉTODO APLICADO



ocadastramento de poços tuburares profundos - foi desenvorvida em duas eta-
pas distintas de trabalho: primeiramenie, executou-se o cadastramento de poços com
visitas ao Departamento de Aguas e Energia Erétrica, aos serviços Municipais de
Agua e Esgoto (sAEE's e sAMAE's) e às empresas de perfuração de poços tubura-
res profundos. Na segunda etapa, os trabalhos de campo foram executados no senti_
do de complementar e locar os poços cadastrados, assim como em levantar novos

'poço3, em mapas de escara'r:10.000. Nos municípios de campinas, Jaguariúna, Ho-
lambra, cosmópolis, Paulfnia e Nova odessa, o cadastramento de campo foi execu_
tado de forma completa. Em Americana, sumaré e Hortorândia esse tipo de cadas_
tramento não foi executado, pois haviam dados organizados nas prefeituras. Nos' municípios de santa Bárbara d'oeste, Engenheiro coelho, Valinhos, Vinhedo, Monte
Mor, Pedreira, santo Antonio da posse os dados utilizados foram do levantamenio
executado pelo DAEE (1981).

As informaçöes obtidas foram colocadas em fichas e então inseridas no banco
de dados slPo, desenvorvido por oda (1996, mim.), em ringuagem DBASE prus e
Clipper.

Na área de estudo, foram cadastrados 1711 poços tuburares profundos, onde
1008 possuem dados hidrodinâmicos (leia-se nível estático, nível dinâmico e vazâo),
1217 com perfis geológicos, 1684 com informaçöes sobre o uso da água subterrânea,
10 com testes de bombeamento.

3,2.2.Processamento e Análise das tnformações

os estudos desenvolvidos neste trabalho abordaram diversos temas, que tive-
ram procedimentos de tratamento de dados específicos para cada tipo de análise
executada. Porém, a interpretação dos resultados foram integradas, onde a análise
de cada tema corroborou, reforçou, ou apresentou resultados e conclusões inéditos.

No tratamento das informações e elaboração final dos resultados, foram utiliza-
dos os soñøares da Microsoft: Excel, word, surfer, AutocAD e DBASE plus. para o
cálculo da transmissividade de testes de bombeamento existentes, foi utilizado o cál-
culo de cooper-Jacob pelo programa TESTBOMB, de autoria de Bottura (mim).

A seguir, os procedimentos de análise de cada tema desenvolvidos são descri-
tos neste estudo.
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eARACTERTZAçÃO DO ME\O FíS|CO E CLTMATOLOGTA:

. Geologia e geomortologia - uso da bibliografia e mapeamentos existentes à di-

versas escalas e compilação cartográfica na escala 1:100.000. A análise integrada

destas ciências resultou em um primeiro diagnóstico do meio físico da área de es-

tudo. o mapa síntese, por sistemas de Terreno, representa esta integração e suas

interrelações.

. Hidroclimatologia e Balanço Hídrico - o objetivo desse estudo, é a obtenção da

classificaçäo climática geográfica definindo unidades climáticas homogêneas, as-

sociando isso ao ciclo hidrológico como um todo, ou seja, incluindo a água subter-

, rânea para aprofundamento do conhecimento científico sobre a questäo forne-
cendo subsldios para o planejamento.

O método utilizado para a definição das unidades climáticas é fundamentado

nas concepções do Geógrafo carlos Augusto de Figueredo Monteiro, principalmente

na obra -'A dinâmica climática e as chuvas no Estado de são paulo (1973)". Essa

metodologia abrange a dinâmica pluviométrica interativa aos Ambientes Bio-Geo-

Físico e aos controles pluviométricos, assinalando variações no espaço e no tempo.

Para alcançar esse objetivo, utilizaram-se 31 postos pluviométricos operados

pelo DAEE (Tabela 3) em um período de 1b anos distribuidos pela área de estudo e

seu entorno. o critério de escolha desse período se baseou na existência de poucas

falhas nos dados, pois observou-se que, quanto maior era o período de observaçäo,

menos postos poderiam ser utilizados, resultando em áreas sem qualquer tipo de in-

formação. De posse das informações pluviométricas foram feitos vários mapas de

chuvas, bem como transectos temporo-espaciais de chuvas, em um perfil, grosso

modo, ENE-wsw (ver mapa de unidades climáticas) que são detalhados em suas

análises.

As informaçÕes relativas as temperaturas médias mensais foram obtidas pelas

tabelas que correlacionam temperaturas com a altitude e a latitude, elaboradas por

pesquisadores do IAC (lnstituto Agronômico de Campinas - Sp), o que vem de en-

contro com as recomendaçöes da wMo (world Meterological organization - Guide to

climatological Practices 1983), para a utilização de dados estimados em áreas onde a

cobertura de informações são incipientes (como é o caso).



Foi possível, com as informações de chuvas e temperaturas, através do

Software Balasc (desenvolvido por pesquisadores do CEPAGRI/ UNICAMP/SP) ela-

borar o Balanço Hídrico pelo método de THORNTWHAITE & MATHER (1955) para

toda a área. Esse método propiciou o conhecimento principalmente da evapotranspi-

ração potencial, excedentes e defìciências hídricas que foram fundamentais para a

distinção de feições climáticas e as células climáticas de maior afinidades.

Salienta-se que todas as informações foram interpoladas manualmente, em um

mapa escala 1:100.000, considerando-se suas interações com os fatores geográficos

(relevo e disposição das vertentes em relaçäo aos fluxos atmosféricos mais importan-

tes).

Foram feitos também transectos temporo-espaciais em um perfil, grosso modo,

ENE - WSW (ver mapa das unidades climáticas), da evapotranspiração potencial, dos

excedentes e deficiências hídricas. O objetivo mais amplo da confecção desses tran-

sectos temporo-espaciais, tanto de chuva como dos resultados do balanço hidrico

foram dar maior consistência a determinação das feições e das células climáticas,

pois nesse perfil encontram-se, via de regra, os extremos, ou seja os maiores e os

menores valores dos elementos climáticos analisados.



Tabela 3 - Postos Pluvioméiricos Utilizados No Estudo

coDlGo

D4-004
D3-023
D4-099
D4-046
D4-O47

AMERICANA

Ð4-044

AMPARO

MUNIC¡PIO

D3-002

ARIUR NocuElRA

D4-011

CAMPINAS

É4-123

CAMPINAS

D4-092

CAMPINAS

D4-069

CAMPINAS

D4-052

)AMPINAS

4-013

CAMPINAS

LATITUDE

E4-119

CAPIVARI

E4-015

cnpvnnl

2242

=4-124

COSMOPOLIS

2243

E3-01

FI IAS FAUSTO

2234

E4-O62

LONGITUDE

rt-l,qs rRusro

2247

D4-O82

INDAIATUBA

2250

4717

E3-053

INDAIATUBA

¿¿cJ

4650

D4-064

ITATIBA

2256

4710

D4-100

ITUPEVA

2258

4702

D4-083

ALTITUDE
(M)

2301

IAGUARIUNA

4704

D3-052

JUNDIAi

2253

4705

D4-103

540

LIMEIRA

2300

4654

660

D4-104

tr¡o.ll-cunÇu

2240

4708

D4-102

640

MONTE MOR

2302

4706

600

D4-068

PEDREIRA

2306

4727

D4-088

630

PIRACICABA

2305

4730

D4-O79

710

PIRACICABA

2310

4713

690

3-017

PIRACICABA

2301

4722

620

NIO ONS PEDRAS

2305

4725

640

Srn eFRanRA D'oESTE

2238

4713

570

STA BARBARA D,OESTE

2312

4708

500

VINHEDO

2234

4650

560

2217

4703

580

2256

4703

660

2245

4659

630

2234

4722

700

¿143

4709

780

2245

4715

690

2252

4656

600

2245

4736

730

2249

4739

640

2302

4731

580

4737

610

4727

590

4724

590

4658

500
510
615
540
600
700

2ô



Áaun suarãRneuee:

. Geometria dos sistemas aqüíferos - a base geológica, a bibliografia exis-

tente e o inventário de poços tubulares profundos (especificamente dados dos perfis

geológicos do poços) são usados para a caracte üzação tridimensional dos aqüíferos,

com a confecção de mapas de isoespessuras de sedimentos (arenitos e silti-

tos/argilitos), contorno estrutural do embasamento cristalino e espessura do manto de

alteração e ocorrências de diabásios em subsuperfície.

c circulação das áquas subterrâneas - é avaliada com base nos dados de

nível estático dos poços tubulares profundos cadastrados e na topografia do terreno.

As curvas eqüipotenciais säo delineadas considerando-se os dados de nível estático

e assim, as áreas de recarga e descarga locais são determinados.

. caracterização hidrodinâmica e análise da produtividade - os parâmetros

utilizados para a caracte rizaçâo hidrodinâmica foram a capacidade específica (m3/h

por metro de rebaixamento), a transmissividade 1m2/dia¡, e a vazão dos poços' Os

sistemas aqüíferos avaliados foram o Tubarão, o Cristalino, os Diabásios e os poços

mistos, que exploram mais de um aqüífero. A produtividade dos poços foram relacio-

nados com as litologias e estruturas, determinando-se Seus fatores condicionantes' A

análise de parâmetros hidrodinâmicos para a caracte rização das condiçöes de ocor-

rência das águas subterråneas nos sistemas aqüíferos locais teve tratamento estatís-

tico dos dados de capacidade específica determinando-se a mediana de cada siste-

ma aqüífero.

No aqüífero sedimentar, as medianas de capacidade específica de poços com

perfis que possuem arenito (em %) såo correlacionados. o mapa de isovalores da

porcentagem de arenito nos perfis de poços será sobreposto a um mapa de capaci-

dades específicas, no intuito de determinar zonas de maior potencialìdade de produ-

ção.

A caracterização da produtividade dos poços em função da litologia sedimen-

tar aflorante também é avaliada, bem como as feições geomórficas, como vales e

grandes lineamentos determinados pela rede de drenagem obtidas em mapas topo-

gráficos de escala'1 :50.000 e imagem de satélite, na escala 1:100'000'

No aqüífero diabásio, os procedimentos de análise hidrodinâmica consistem de

caracterizar inicialmente a mediana da capacidade específìca dos poços, e verificar a
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importância da feição geomórfica vale e dos lineamentos de fraturas na produtivida-

de.

No aqüífero cristalino, o método utilizado é similar ao aqüífero diabásio' inclu-

indo a análise estatística de capacidade específica por litologias e a distribuição das

freqüências dos valores médios dos poços em relação a direçáo dos lineamentos de

fratu¡a. A espacialização e zoneamento dessas produtividades são baseados essen-

cialmente na geologia estrutural da área.

Os poços mistos são analisados estatisticamente e separadamente' pois as

produtividades podem estár correlacionadas justamente com a combinação dos vári-

ossistemasaqüíferosoudeseuscontatos.Algunsprocedimentosindicadosparaa

análise do aqtiífero sedimentar, cristalino e diabásio serão adotados, dependendo da

ocorrência destas formações nos perfis geológicos em poços tubulares'

As tendências de distribuição da produtividade são determinadas e analisadas

soboenfoquedaslitologiaspredominantes,daespessuradopacotesedimentare

das grandes estruturações existentes na área'

osresultadosdasavaliaçöesdasprodutividadesdecadasistemaaqüífero

produzirãoasbasesparaaelaboraçáodomapadezonasdeprodutividadedeágua

subterrânea. Estas zonas seräo delineadas mediante a criaçåo de modelos de arma-

zenamentoecondutibilidadedaáguasubterrânea,queenvolveráoutroscritérios

como: direção de fluxo e a geometria dos aqüíferos'

. Estimativa da disponibilidade de água subterrânea - os procedimentos do

cálculo da disponibilidade de água subterrânea foram baseados pelo méiodo proposto

porLopes(1994).ocálculodovolumedeáguasubterrâneadisponívelérealizada

pela seguinte expressão, adotada por lG (1993) para o município de Campinas:

Qdisponível = S.Qz,ro.f, onde:

Q = vazão em metros cúbicos de água disponível por unidade de tempo em

segundos.

S = área de recarga em quilômetros quadrados

Q7,1e = VâZäo minima anual específica de 7 dias para o período de recorrência

de 10 anos, que equivale aos valores de recarga transitória multianual do aqüífero' É

a quantidade média de água que passa pelo aqüífero a partir de precipitação e consti-
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tui o escoamento básico do sistema de drenagem superficial da área considerada (em

metros cúbico por segundo por quilômeiro quadrado).

f = fator percentual que representa a quantidade máxima de água possível de

ser explorada a partir da recarga devido a fatores técnicos e hidrogeológicos limitan-

tes. Esse valor varia empiricamente entre 0,2 (rochas fraturadas - aqüíferos Cristalino

e Diabásios) e 0,25 (rochas sedimentares - aqüíferos ltararé e Cenozóico).

Essa vazão disponível é considerada a Reserva Ativa de água do aqüífero, ou

seja, o volume de água infiltrado para o aqi.lífero por precipitação em uma sub-bacia

que atua diretamente no escoamento básico de corpos de água superficial. Em outras

palavras, é o volume de água situado entre a superfície potenciométrica e o nível de

base de uma drenagem de dada região, e que vem a constituir no potencial renovável

de água subterrânea de uma bacia (Lopes 1994).

A área de estudo foi dividida de acordo com as sub-bacias que compõem as

Bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Tietê, e os dados de escoamento básico foram

obtidos pela análise hidrológica de dados provenientes de postos fluviométricos, pos-

suidores de controle e série hístórica compatível, por DAEE (1980).

A disponibilidade foi calculada também por sistemas aqüíferos Tubaräo, Crista-

lino, Diabásio e Cenozóico.

Nesta disponibilidade, é adicionada uma porcentag em de 17o/o do volume total

de água tratada e distribuída, correspondente às perdas na rede de distribuição, e

onde parte se infiltra para a água subterrânea.

A perda de água na rede de distribuiçäo varia de 1O a 25o/o, dependentes da

s¡tuação em cada municlpio; para esse estudo considerou-se a média de 17o/o para o

cálculo. Essa média foi aplicada em seu total, apesar da ciência de que parte dessa

perda se infiltra para a água subterrânea; porém, é sabido das perdas não computa-

das por nenhum órgão de redes de águas pluviais ou de esgoto; assim, grosso modo,

considera-se esse valor total como estimativa.

. Consumo de água subterrânea - a estimativa do consumo é baseada em lG

(1995) e Lopes (1 994), pela seguinte expressão:

CONSUMO = Qz . Npoços . Tbomb/24, onde:



CONSUMO = volume total em metros cúbicos por tempo em segundos de água

subterrânea explotada pelos poços do município

Qz = vazâo média (m3/s) dos poços da área de estudo (6,0 m3/h)

Npoços = número total de poços em funcionamento na área de estudo

Tbomb = tempo de bombeamento médio em horas por dia, ponderado pelo tipo

de uso da água (9 horas por dia)

O número de poços da área de estudo foi baseada em estimativas calculadas

por lG(1993, 1995) e Lopes (1994), para o ano de 1994 (data de fechamento do ca-

dastro de poços).

A estimativa do consumo é calculada para diversas atividades econômicas re-

gião, cruzados com os dados de disponibilidade de água subterrânea, visando a ob-

tençäo de um quadro atual da situação e perspectivas. Os valores em porcentagem

do número de poços utilizados por tipo de atividade econômica (primário, secundário

e terciário) e pelo abastecimento público e particulares são determinados com base

nos números existentes no cadastro (Tabela 4). Os valores produzidos são usados

para estimar o número de poços, o consumo por atividade econômica e por fim, o

consumo total de água subterrânea na área de estudo. Para cada setor, o tempo de

bombeamento atribuído é: primário - Bh/dia; secundário - 1Bh/dia; terciário - 6 h/dia;

abastecimento público - 24 hldia e particulares - 2 hldia.

O consumo per capita (estimado em 300 l/dia) resulta em um total estimativo

de água superficial para o cálculo das perdas da rede de distribuiçäo, considerando

que 90% da população total da área de estudo é abastecida por água e esgoto. A

Regiäo Metropolitana de Campinas possui uma populaçáo total de 1.912.782 habitan-

tes; o consumo de água estimado é de 6,0 m3/s, considerando 90% da população

abastecida por água superficial. Assim, a perda calculad a é de 1,02 mt/s ou 3,2 mi-

lhões de metros cúbicos por ano.
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PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE:

O método de estudo basicamente constitui-se de duas formas de abordagens:

a primeira envolve estudos hidrogeológicos básicos, v¡sando obter o entendimento

das condiçöes naturais de ocorrência da água subterrânea, e as relações entre os

demais atributos do meio físico.

", 
A segunda abordagem consiste de estudos da água subterrânea como recurso

hídrico e atr¡buto do terreno. lsso implica na avaliação da potencialidade e vulnerabili-

dade da água subterrânea. 
..

A análise das condiçöes naturais de ocorrência das águas subterrâneas envol-

ve o conhecimento litológico e estrutural (de superfície e subsuperfÍcie) das rochas

armazenadoras e condutoras de água subterrânea, a anál¡se do relevo e de seus pro-

cessos morfodinâmicos, do solo e de suas condiçöes genéticas e das drenagens

existentes, como também a caracterização hidroclimática.

Nesta abordagem pretende-se caracterizar a hidrodinâmica da água subterrâ-

nea, a determinação de áreas de recarga e descarga e o entendimento do ciclo hidro-

lógico. Os estudos envolv¡dos säo: geometria dos aqüíferos, potenciometria e/ou es-

pacialização dos níveis de água, análise do relevo e processos morfodinâmicos, pedo-

logia e/ou material inconsolidado e balanço hídrico.

A análise integrativa desses estudos resulta na definição das unidades hidro-

geológicas, por meio da elaboração de uma carta analít¡ca que suslenta as demais

cartografias.

Os resultados da avaliaçäo da água subterrânea como recurso hídrico produ-

zem a carta de produtividade, e como atributo de terreno, a carta de vulnerabilidade

n atu ra l. .i!

Finalmente, a integraçáo dos diversos temas desenvolvidos neste método re-

sulta em uma carta síntese, voltada ao planejamento territorial e a análise ambiental.

Nesta carta, autoexplicativa, estão representados as aptidões, restriçöes e áreas de

conflito da água subterrânea como atributo do terreno e recurso natural. As recomen-

daçöes e diretrizes seråo elaborados e descritos na carta, no sentido de proporcionar

subsÍdios para um desenvolvimento "sustentável" da região.

. Produtividade - a carta de produtividade da área de estudo é elaborada por

meio da caracterizaçåo hidrodinâmica e da análise da produtividade dos vários sis-



temas aqüíferos. Com base nos valores de capacidade específica de cada s¡stema

aqüifero houve uma graduação em alta, média e baixa produtividade. A superposição

dos diversos resultados da análise da produtividade de cada sistema analisado pro-

duziu a Carta de Produtividade do Recurso Hídrico Subterrâneo. A delimitação de

cada graduação obedeceu o zoneamento definido na caracterização hidrodinâmica.

o Vulnerahilidade natural dos aqüíferos - a vulnerabilidade natural dos

aqüíferos determinada nesse estudo é modificada do método proposto por Foster &

Hirata (1991). O procedimento se baseia inicialmente na determinação do nível de

água, seguido da especificação das unidades de terreno e dos tipos litológicos acima

da zona saturada do aqtiffero. O mapa de densidade de drenagem e solo/material

inconsolidado auxiliaráo na elaboração do mapa de vulnerabilidade e na identificação

de zonas de maior permeabilidade.

O resultado da análise desses parâmetros é o fndice de vulnerabilidade, ex-

presso em termos relativos, em alto, médio e baixo, trabalhada em escala 1:100.000.

. Ca¡úa Orientativa ao lJsuárìo da Água Subterrânea - a carta é o produto

resultante da superposição dos mapas de aptidäo, onde são destacadas as maiores

potencialidade e fragilidade dos aqüíferos, e as áreas de ocorrência de particularida-

des do comportamento das águas subterrâneas que sejam importantes para o plane-

jamento e a análise ambiental. No caso, as áreas de ocorrência de diabásios em su-

perfície e subsuperfície e o bloco estrutural que comporta as maiores espessuras de

sedimentos do Subgrupo ltararé foram destacados na carta. As estimativas de reser-

va ativa, uso e consumo foram dispostas em legenda, bem como as caracterizaçöes

de cada potencíal produtivo, vulnerabilidade natural dos aqüíferos e as legislações

vigentes. A carta foi trabalhada em 1:100.000, com produto final na escala 1:200.000.



4.REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS

4.1.S|TUAçÃO GEOGRÁFrCA

, ', A área de estudo situa-se a cerca de 150 km da capital do estado, entre os pa-

ralelos 22o25'S e 23015'S e meridianos 46"30'W e 47o35'W. Os municípios abrangidos

pelo estudo compõem a Região Metropolitana de Campinas e é constituída de Ameri-

cana, Artur Nogueira, Camjinas, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, Horto-

, lândia, lndaiatuba, Jaguariúna, Monte Mor, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa

Bárbara d'Oeste, Santo Antonio da Posse, Sumaré, Valinhos e Vinhedo, Esta região é

denominada pela EMPLASA (1993) de Área de Metropolização da Regiäo de Campi-

nas, e ainda envolve municípios em início de processo de ocupação urbana e de ca-

racterísticas rurais, como Cosmópolis e Holambra.

O projeto de Lei Complementar no. 70 de 1995 (D.O.E. de 11105/95) apresenta

uma proposta de criação da Regiäo Metropolitana de Campinas, constituída pelos

municípios acima citados com exceção de Cosmópolis e Holambra.

O presente estudo optou pela escolha da área proposta pela EMPLASA (1993)

em virtude de englobar municípios de perfil rural e de estágios iniciais do processo de

metropolização. Deste modo, obtém-se uma avaliaçäo geral do processo de ocupa-

ção a nível territorial do espaço geográfico em foco, e especificamente, uma análise

atual e completa da situação dos recursos hldricos subterrâneos, tanto em áreas de

conurbaçáo urbana como em áreas com agropecuária.

Em termos de gerenciamento de recursos hídricos, a ârea localiza-se dentro da

Unidade de Gerenciamento (UGRHI) 5, composta das bacias hidrográficas de Piraci-

caba, Capivari e Jundiaí (Lei no 9034, de27 de dezembro de 1994).

As principais vias de acesso à região são a Rodovia dos Bandeirantes (SP-

348), Via Anhanguera (SP-330), Rodovia Dom Pedro I (SP-065) e Via Marechal Ron-

dom (SP-300). O mapa de localização da área e seu sistema rodoviário é ilustrado na

Figura '1 .
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Figura I - Mapa de localização e de vias de acesso da Região Metropolitana de
Campinas - SP (modificado de EMPLASA 1993)
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4.2.EVOLUçÃO SÓCrO-ECONOMTCA

O surgimento de Campinas remonta ao século XVlll, como pouso de bandei-

rantes. Em 1774 é elevada a freguesia com a denominação de Nossa Senhora da

Conceiçäo de Campinas. Nessa época o cultivo da cana de açúcar em diversos en-

genhos era a atividade econômica mais importante em detrimento da mineração, já

em decadênciai em 1797 transforma-se em vila, com a denominação de São Carlos

até 1842, quando é elevada a cidade com o nome Campinas. Desse período até o

final do século XlX, o café foi responsável pela prosperidade, sendo Campinas o cen-

tro dos negócios cafeeiros e o principal entroncamento ferroviário do estado, com o

cruzamento das Estradas de ferro Paulista, Mogiana e Sorocabana, que visava o

transporte da produção cafeeira para o Porto de Santos. lnicia-se na década de 1850,

o processo de industrialização, com a instalação das primeiras fundições necessárias

às máquinas de beneficiamento de café e às peças de manutenção das ferrovias

(EMPLASA 1993).

No início do século XX, o café ainda se destaca entre as atividades econômi-

cas mais importantes; porém há uma tendência de queda na produção pelo esgota-

mento dos solos e o destaque ao cultivo do algodåo, que acaba por substitui-lo como

principal produto agrícola. O processo de industrialização continua devido à posição

estratégica de Campinas, facilidade de transporte e sua importância como mercado

consumidor. Nas décadas de 30 e 40, as atividades urbanas de comércio, indústrias e

serviços sáo as atividades mais importantes, em detrimento da produção agrícola. Há

a expansão de centros urbanos e de bairros operários; de modo a haver uma orienta-

ção urbanística, efetivado por Prestes Maia, em 1934, com a implementação de um

plano urbanístico.

Segundo a EMPLASA (1993), nas décadas de 50 e 60, houve a implantação

de grandes indústrias, como a Singer, General Eletric, Bosch, Clark e Rhodia, dentre

outras. O industrializaçäo de Campinas ocorre principalmente ao longo dos eixos ro-

doviários regionais, como a Rodovia Anhanguera, seguida das vias Santos Dumond,

D.Pedro l, Bandeirantes e nas rodovias de ligação entre Campinas - Moji Mirim e

Campinas - Paulínia. A consolidação do perfil industrial de Campinas a torna o centro

industrial do interior; sua mancha urbana se expande com a ocupação de áreas de
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entorno das indústrias e na década de 60 o município é considerado como uma das

melhores em padrão urbanístico do país.

Na década de 70, Campinas passa a condição de grande cidade, e inicia-se o

adensamento populacional que se extende em direção aos municípios vizinhos que

se situam ao longo da via Anhanguera: Valinhos, Vinhedo, Sumaré, Nova Odessa,

santa Bárbara d'oeste e Americana. A implantação da REpLAN - Refinaria do planal-

to em Paulínia e investimentos do governo na região, como a COHAB, criação de in-

centivos e políticas na agricultura e instalaçöes de instituições de pesquisa e universi-

dades (uNlcAMP), abertura do aeroporto de Viracopos foram os marcos deste perío-

do na região,

A atividade agrícola também se faz presente nesta região. Atualmente, as

principais culturas temporárias são: cana-de-açúcar, milho, tomate e arroz. As princi-

pais cidades produtoras são santa Bárbara d'oeste, cosmópolis, Monte Mor; campi-

nas, lndaiatuba, Artur Nogueira e Sumaré.

Quanto às culturas permanentes destacam-se: laranja, café, tangerina e figo e

uva, e as cidades produtoras são cosmópolis, santo Antonio da posse, santa Bárba-

ra d'Oeste, lndaiatuba, Campinas, Vinhedo e Valinhos.

Holambra se destaca na região por sua história de ocupação pela colônia ho-

landesa e atividade econômica essencialmente agropecuária, com produção diversifi-

cada e significativa de produtos como plantas ornamentais, laranja, suinocultura e

avicultura.

O processo de crescimento na regiäo é acompanhado da queda da qualidade

de vida, com o aumento de favelas e de periferias pobres em campinas e municípios

de entorno, explicada pela intensa industrialização, que também é responsável pelo

alto grau de urbanização. Os municípios de Sumaré, Nova Odessa, Americana e

santa Bárbara d'oeste, situados no eixo da via Anhanguera foram os responsáveis

pela maiores taxas de crescimento populacional registradas, causadas pelo próprio

processo de industrializaçäo da região. Este crescimento populacional é causado em

grande parte pelo processo migratório, especificamente nos municípios de Sumaré,

Santa Bárbara d'Oeste, Nova Odessa, Artur Nogueira, Campinas e Vinhedo, que pas-

sa de um valor negativo na década de 60, para valores de mais de 60% no seu cres-

cimento total absoluto.
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Na década de 80, a metroporização de campinas é evidente. A ímprantação de
índustrias como informática, m¡croeretrônica, terecomunicaçöes e quimica fina, bem
como a ampliaçäo das indústrias tradicionais (metálica, mecânica, material de trans-
porte, papel e celulose, dentre outras), ocorre tanto em campinas, como nos municí_
pios de Americana, lndaiatuba, paulínia, santa Bárbara d'oeste, sumaré, Valinhos e
Vinhedo. o processo de conurbaçäo, que se inicia na década de 70 se efetiva no pe-

' ríodo seguinte, com o deslocamento da população de campinas para as cidades vizi_
nhas.

o crescimento praticamente dupricou no período de 70 - g0 (passando de
652.450 habitantes em 1970 a 1.23s.124 habitantes em 1980), onde este comporta_' mento é visto em cada município componente.

Este aumento súbito da popuração é decorrente da intensa migração ocasio-
nada pela alta taxa de oferta de empregos com o aumento e diversificação significati_
vos das atividades industriais na região (Tabela 5). A taxa de migração neste perÍodo
atinge 69,1% do total de 89% de crescimento popuracionar na região, contra 59,1%
dos 68,5% de crescimento da década passada (EMPLASA 1993). os municípios que
mais receberam migrantes foram sumaré, seguidos por santa Bárbara d'oeste e
Nova odessa; o crescimento rerativo destas cidades foram de i41,3o/o, 147,0% e
1 62,60/o, respectivamente.

Este processo de industriarização gerou um arto grau de urbanização na região,
onde em 1991 a taxa chegou a varores acima de 90% em argumas cidades compo-
nentes, como os municípios de Americana, campinas, rndaiatuba, Nova odessa, pe-
dreira, santo Antonio da posse, sumaré e Vinhedo, e artos varores (acima de 75% -
com exceção de Artur Nogueira) nos demais municípios (EMPLASA 1g93, SEADE
1e93).

A qualidade de vida, portanto se reduz, com o crescimento desordenado, que
foi característica da ocupação nestas últimas décadas; a situação de instabilidade
econômica nacional é um fator agravante para a esta queda. No período de g0 _ g0,

há uma desaceleração do ritmo de crescimento na região. A taxa de crescimento foi
de 3'5% contra 6,6% na década passada, refrexo do agravamento da crise econômica
brasileira. Esta redução é mais significativa nos grandes centros urbanos (Americana
e campinas); este fenômeno de redistribuiçäo espacial da população é observado em
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todo o estado, onde há a migração dos grandes centros para municípios de porte

médio a pequenos (EMPLASA 1993),

A Regiäo Metropolitana aqui considerada possui uma população de j.802.022

habtitantes, que corresponde a 5,77vo da população total do Estado de são paulo

(EMPLASA 1993). segundo o Núcteo de Estudos populacionais (NEpo-uNlcAMp
'1992 apud EMPLASA 1993), há um "corredor de circulaçåo da população" que se

extende pela via Anhanguera e Bandeirantes, e início de expansão deste corredor na

direção de campinas - sorocaba. Este comportamento é corroborado pela análise do

crescimento populacional no período de 60 a 91 nesta região de estudo.

Campinas, o município mais antigo, foi o centro irradiador da ocupaçäo huma-

na e de certa forma responsável pela criação de novos municípios da região. As

emancipações dos municípios mais antigos datam do século passado. os restantes

são bem jovens, com idades menores de cem anos (Tabela 6). A criação de municí-

pios obedeceram leis, que se modificaram ao longo dos anos; assim, até novembro

de 1938, a criaçäo de municípios era baseada em leis isoladas. A partir desta data até

fevereiro de 1964, o processo foi sistematizado, por meio de revisão geral do quadro

territorial e admnistrativo a cada cinco anos (lcc 1993). De fevereiro de 1964 em di-

ante, algumas alterações pontuais foram feitos na lei anterior. Com a Constituição

Federal de 1988, novas alterações foram feitas na lei, como a periodicidade, que pas-

sa a ser anual e a competência da criaçäo dos municípios passa a ser dos estado

(Constituição Estadual de 1989, Lei Complementar no 651/90 e Leis Orgânicas Muni-

cipais) (lGC 1993). As emancipaçöes recentes de municípios podem ter como causa

principal o alto crescimento populacional e socioeconômico das regiões circunvizinhas

de Campinas.

A Regíão Metropolitana de Campinas sempre possuiu importância econômica e

função social, por se situar em local estratégico de caminho para o interior de São

Paulo e Minas Gerais, favorecendo a participaçäo de processos históricos de ativida-

des econômicas predominantes, como a cultura do café e a industrialização, com a

conseqüente expansão urbana.



ïabela 5 - Evolução demográfica dos municípios da Região Metropolitana de Campi-

nas no período de 1960 - 1991 (EMPLASA 1993).

MUNICIPIOS

ARTUR NOGUEIRA
AMERICANA

CAMPINAS
COSMÔPOLIS
INDAIATI.JBA

JAGUARIUNA
MONTE MOR

NOVA ODESSA

SANTO ANTONIO DA POSSE
SANTA BARBARA D'OESTE

PAULiNIA

1960

PEDREIRA

37.496
a '194

211.529

SUMARE

8.774

OBS.i os mun¡cÍp¡os de Holambra, Engenheiro Coelho e Hortolândia näo part¡ciparam desta

VALINHOS

19.485

1970

R.M. CAMPINAS
VINHEDO

8.496

66.316

6.271

ïabela 6 - Data de criação e origem dos municípios da Região Metropolitana de
Campinas.

10.171

por não haver informaçöes devido a idade de cr¡açäo recenle
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Assim, na década de 70 e 80, período de grande desenvolvimento econômico

do país, processa-se uma consolidação de uma estrutura industrial na região, seguida

da diversificação e sensível aumento do setor terciário e agrícola. A populaçáo eco-

nomicamente ativa (PEA) da Região Metropolitana de campinas se concentra no

município de campinas (56,4% do total da região), que é pólo disseminador da ocu-
pação do solo, e em menores proporções em Americana (10,7%),lndaiatuba (5,6%),

Valinhos (4,71o/o) e Santa Bárbara D'Oeste (4,66%) (EMPLASA 1993).

Este processo de urbanizaçäo e industrializaçâo desloca a pEA para o setor

secundário e terciário. Nos municípios de perfil industrial como campinas, Americana,

Paulínia, sumaré e Nova odessa, é sensível a redução da pEA no setor primário, que

naturalmente já possuia baixa porcentagem no início da década de 70. o desloca-

mento da PEA do setor primário para o secundário e terciário são bem marcantes nos

demais municípios, onde a atividade agrícola era mais característica (cosmópolis,

lndaiatuba, Jaguariúna, santa Bárbara D'oeste). Artur Nogueira, Monte Mor e santo
Antonio da Posse, em '1980, ainda tem a pEA predominantemente no setor primário.

A ind ustrialização crescente na região, a consolidação de sua estrutura com a
implantação de indústrias de ponta e a ampliação das tradicionais, ocorridos no perí-

odo de 70 a 90, foram responsáveis pela metropolização de campinas e a conse-
qüente conurbação na região, que se extende até piracicaba. Este processo explica o

crescimento e o comportamento da populaçäo economicamente ativa (pEA).

Na década de 80, a Região Metropolitana de campinas apresentou uma redu-

ção na taxa de crescimento, reflexo da crise econômica nacional. No entanto, sua

participação em âmbito estadual é ciescente, haja visto que em outras áreas indus-

trializadas, como a Região Metropolitana de são paulo, t¡veram sua participaçäo es-

tadual reduzida.



4.3.CARACTERIZAçÃO DO MEtO FíS|CO

4.3.1.Geologia

Rocuns

A Regiäo Metropolitana de Campinas situa-se na borda leste da Bacia
'sedifnentar do Paraná: na parte oriental da área é encontrado o embasamento

cristalino, constituído por rochas metamórficas pré-cambrianas de alto e médio graus

do complexo ltapira e por intrusôes de granitos, de idade neo-proterozóica e cambro-

ordoviciana (Graniióides Jaguariúna, Granitos Morungaba e ltu); à oeste, por

' sedimentos da Bacia sedímentar do Paraná, especificamente do subgrupo ltararé,

constituído por rochas de variadas litologias (argilitos, lamitos, arenitos, ritmitos,

diamictitos) de idade permocarbonífera, e alto grau de complexidade faciológica,

representativo de seu ambiente deposicional.

A presença de diabásios da Formação Serra Geral é observada intrudindo as

rochas sedimentares em forma de sills e diques, principalmente na parte central da

área de estudo. É também notada a presença de extensos corpos de sedimentos

cenozóícos cobrindo, em grande parte, os sedimentos do Subgrupo ltararé, como

também a presença dos aluviões quaternários, nas margens de rios.

A análise da geologia da área foi baseada nos trabalhos citados a seguir: lG

(1995), IG(1993), Souza Filho (1986), Basei, Campos Neto, Bergmann & Figueiredo

(1e86), Vlach (19e3); CPRM (1e74), DAEE/UNESP (1e82) e tPT(1e81). Esses

trabalhos consistem principalmente de mapeamentos geológicos executados em

escalas diversas (compreendendo as escalas 1:50.000, 1:100.000, 1:2S0.000 e

1:500.000) que abrangem partes da área de estudos, como também sua totalidade.

O Corupl¡xo lTAptRA é representado por rochas predominantemente gnássicas.

No extremo nordeste da área, à leste de Santo Antonio da Posse, Pedreira e de

Jaguariúna, Basei et al. (1986) distinguem dois grupos de rochas indicativas de

posiçöes estratigráficas distintas: o Domínio ltapira, constituído por ortognaisses de

idade proterozóico médio ou inferior cinza a cinza azulados, hololeucocráticos a

leucocráticos, homogêneos e de granulaçâo fina a média, e composição

leucotonalítica com fácies granodiorÍticas e graníticas; e o Grupo ltapira, composto

pelos seguintes grupos: granada-biotita-gna isses granoblástico cinza que passam

localmente a granada-muscovita-biotita xisto feldspático e a sillimanita granada
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biotita-gnaisses; biotita-hornbrenda-gnaisses, cinza a cinza escuros, bandados com
alternâncias de rochas de composiçöes anfiboríticas, dioríticas, quartzo-dioríticas e
tonalÍticas,granodioríticas, e por fim granada-biotita pragiocrásio gnaisse cinza,
granolepidoblástico grosso a granoblástico médio e listrado com intercalacões de
biotita e/ou hornblenda-biotita gnaisse cinza,

Na regiäo de campinas, o comprexo rtapira possui três domínios estruturais
distintos. o domínio ocidental, caracterizado por uma predominância da foliação
gnáissica de orientaçäo NE, passando a wNW na parte norte do município de
campinas; o domínio intermediário, de direções NNE, entre a zona de cisarhamento
campinas e a zona de cisalhamento campinas, com a ocorrência de rochas

, intensamente deformadas (lG 1993) por fim, o terceiro domínio é encontrado na
parte oriental, entre os granitos Morungaba e é conhecida como a,,lente gnáissica de
Joaquim Egídio", e os gnaisses estão com foliação blastomilonítica e intensamente
deformados.

lG (1993) atribui às essas rochas origem supracrustais, assemelhando-se
àquelas descritas como Grupo ltapira. No entanto, optou-se pela denominação de
"complexo" pela impossibilidade de estabelecimento da estratigrafia desse tipo de
rocha, e que é adotada para toda a área de estudo.

Em campinas, definiram-se os seguintes grupos ritorógicos: os onaisses
bandados - (hornblenda)-biotita ou biotita-hornblenda gnaisses; biotita-gnaisse
laminado a bandado cinza médio; biotita gnaisse granitóide homogêneo ou granito
pouco foliado cinza médio ou claro e anfibólio-biotíta gnaisse granitóide, cinza rosado
ou levemente esverdeado médio inequigranular. Existem os onaisses xistosos,
ocorrendo entre as zonas de cisalhamento, constituindo-se de gnaisses
peraluminosos ou (muscovita)-granada-sillimanita-biotita gnaisses xistosos. No grupo
das qranadas-biotita-qnaisses há o predom ínio da granada-biotita gnaisse cinza
médio, com olhos de feldspatos centimétricos, biotita-gnaisse fitado e biotita-gnaisse
granitóide, como rochas subordinadas.

Os qnaisses indiferenciados constituem um outro grupo e são constituídos por
biotita-gnaisse cinza médio, biotita-gnaisse granítico com granada e homogêneo,
biotita gnaisse fino mesocrático, biotita-anfibólio gnaisse fino a médio mesocrático,
anfibolitos e rochas cá lcio-silicáticas.

Essas rochas encontram-se representadas com a sigla c I no mapa geológico
(Anexo 2)
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Os qranitos qnáissicos equiqranulares consístem de biotita-granitos gnáissico
com granada e/ou turmalina e/ou muscovita, cinza claro e granulaçáo média ou fina
equigranular; o último grupo diferenciado o qnaisse qranitóide facoidal, é descriio
como hornblenda-biotita granitóide gná¡ssico facoidal, e presença de megacristais de
feldspato. Esses dois últimos grupos litológícos encontram-se na,,lente gnáissica de
Joaquim Egídio" (no mapa geológico, estão representados com a sigla Cyl).

' " As rochas do complexo ltapira nas regiões de Vinhedo e Valinhos, consistem
basicamente nas mesmas rochas ocorrentes em campinas e encontram-se
representadas, em geral por bioiita gnaisses, biotita-hornblenda gnaisses, granadas
biotita gnaisses, gnaisses migmatizados, migmatitos de estruturas diversas (lpr

. 1981).

Na parte leste, encontram-se os Granitóides Jaguariúna e o Granito
Morungaba, ambos de caráter intrusivo e de idade neoproterozóica.

o Gnnrr¡lróror JAGUARTúNA (yJ) situa-se na parte oeste do embasamento
cristalino, limíirofe aos sedimentos do subgrupo ltararé e diabásios da Formaçåo
serra Geral, abrangendo os municípios de campinas, Jaguariúna e santo Antonio da
Posse. Na região mais ao norte da área, encontram-se biotita-granitos equigranulares
e anfibólios granitóides, de tonalidade cinzento claro a róseo, foliado à maciço,
equigranular fino ou médio. subordinadamente às essas rochas são encontrados
gnaisses xistosos. Nàs demais área de afloramento desse granitóide, são
encontrados os horblenda-biotita granitos gnáissico porfiríticos ou facoidais, cinza
rosados a rosa acinzentados, granulometria fina a média e inequigranular, de
composição granítica e os biotita-granito gnáissico inequigranular, rosa acinzentados
a cinza rosados, inequigranulares, eventualmente porfiróides a porfiríticos,
homogêneos, de granulação média a grossa (lG .,l993, 199S).

o GRerr¡rro MoRUNGABA (yM), também de idade neoproterozóica, situa-se na
parte leste do embasamento, especificamente a leste dos municípios de campinas,
Valinhos e Vinhedo. os tipos de rocha mais representativos são: os biotita-granitos
equigranulares leucocráticos, orientados de cores rósea a rósea acinzentada e
cinzenta rosada, granulação de média a grossa, os biotita-granitos equigranulares
hololeucocráticos, maciços de cloração rósea e granulação média a fina, biotita
granitos equigranulares finos com muscovita e granada, biotita-granitos pofiríticos
róseos de granulação grossa a muito grossa, e quartzo feldspato pórfiro ou granitóide
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pórfiro que ocorrem como diques de orientação N-S e NE-SW, associados
geralmente às principais zonas de fraturas e/ou falhas.

Nas zonas de cisalhamento Campinas e Valinhos, ocorrentes em faixas que

cortam de sudoeste a nordeste, encontram-se rochas com alto grau de deformação e

com ausências dse tipos litológicos característicos, como os milonitos quartzo-

feldspáticos e protomilonitos a blastomilonitos.

o GRANrro ITU (yl), extenso corpo de granito, rocaliza-se ao sul da área de

estudo, abrangendo a parte leste do município de lndaiatuba. consistem de granitos

a granodioritos alóctones, isótropos, de lranulação fina a grossa, com textura sub-
hipidiomórfica e hipidiomórfica granular, de idade cambro-ordoviciana (cpRM .1974,

' DAEE/UNESP 1sB2).

Na parte centro-oeste da área de estudo, o SuBGRUpo ITARARÉ, unidade

aflorante da Bacia sedimentar do Paraná, é representado recobrindo o embasamento

cristalino em contato discordante e erosivo, com mergulhos regionais e suaves para

oeste. lG ('1995) avalia a grande complexidade de se determinar a esiratigrafia do

subgrupo ltararé devido ao seu ambiente e período deposicional, e a controvérsias

existentes, onde muiios autores consideram glacial, outros, que parte da

sedimentaçâo ocorreu em épocas não glaciais e, outros, pós-glaciais. No entanto,
pode-se determinar avanços e recuos das geleiras: na base da maioria das colunas,

o ambiente deposicional são leques aluviais ou rios braided contemporâneos ou

anteriores à ação das geleiras em continentes, que posteriormente evoluiu para um

ambiente marinho, talvez interglacial, de plataforma ou transicional, representados

por sedimentos finos. o próximo ambiente é o sistema deltáico progradante

representados por arenitos, que segundo alguns autores são representativos do

avanço de geleiras (lG 1993, 199S).

As litologias encontradas na Região Metropolitana de campinas são variadas e
constituem-se das seguintes unidades faciológicas: arenitos médio a qrossos (lam)-
bem selecionados, subarcoseanos, com presença de estratificaçåo cruzadas de

médio a grande porte plano-paralela; ocorre em pacotes de espessura métrica e
estão associados arenitos finos a médios, bem selecionados, maciços com estruturas
de fluidização, conglomerados polimíticos, grossos e areniios conglomeráticos
estratificados; arenitos finos ou muito finos (laf) (silto-argilosos), com grande

variedade de laminações; ritmitos com alternância de lâminas ou camadas argilosas e

arenosas com arenitos muito finos ou laminados, argilitos laminados ou siltosos e
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lamitos maciciços; riimitos turbidíticos (lra), constituídos de arenitos finos passando

gradativamente a argilitos no topo; e lamitos e areniios pelíticos (lls), maciços com

grânulos esparsos e ocasionais blocos e raros matacôes (Anexo 2).

As associações faciológicas de diamictitos, lamitos e ritmitos encontradas na

área seriam depósitos de correntes de turbidez com ocasionais corridas de lama em

ambiente plataformal ou de planície deltáica. Os lamitos com seixos e blocos

representariam fluxos de detritos provenientes de retrabalhamento de depósitos

glaciais. Por fim, as unidades de areniios representariam sedimentos do ambiente

deltáico (lG 1993, 1995).

Os DlneÁsros (D), pertencentes à Formação Serra Geral, possuem idade juro-
' cretácica e ocorrem em forma de sills e diques, e constituem de corpos de extensão

limitada dispersos predominantemente nos sedimentos do subgrupo ltararé. segundo

lG (1995) os corpos mais alongados tendem a se orientar nas direções NE, NW e
EW, estas preferenciais de fraturamentos anteriores e/ou contemporâneos ao evento

magmático. O maior corpo encontra-se na parte central da área de estudo, em

Campinas, onde se noiam juntas subverticais de direções preferenciais N3OW e

N4BE. Basicamente são descritos como diabásios de granulação fina a muito fina, de

coloração cinza escura a preta e estrutura maciça, constituídos principalmente por

plagioclásio ripiforme e clinopiroxên ios.

Os Drpós¡ros Crruozó¡cos apresentam-se em grandes extensões na reg¡ão,

principalmente à leste e norte da região de estudo, e ao sul, em corpos menos

extensos. lG (1995) subdivide estes depósitos em duas unidades de mapeamenio: os

depósitos fluviais do tipo meandrante (onde foram observadas 5 fácies: lamitos,

arenitos quartzosos, argilitos siltosos, lamitos argilosos e conglomerados) e depósitos

coluvionares (lamitos e areniios pelÍticos). lG (1995) descreve uma unidade

denominada de "coberturas arenosas", ocupando pedimentos e terraços antigos do

rio Piracicaba.

Os depósitos cenozóicos descritos no mapa geológico (Anexo 2) foram

divididas nas seguintes unidades litológicas: coberturas arenosas (cca), ocorrentes

nas margens do rio Piracicaba no extremo oeste do município de Americana,

constituídas por arenitos médios a grossos, subordinadamente arenitos finos com

estratificaçâo plano paralela e cruzada, e cascalheiras. Os lamitos a arenitos pelíticos

(cla) maciços, com grânulos esparsos e pequenos seixos de quartzo subangulosos,

de cor acinzentada clara com manchas avermelhadas. Esse depósitos aparecem



principalmente nos municípios de Hortolândia, Sumaré e Americana com

possibilidade de se extender até Santa Bárbara d'Oeste. Os siltitosiarenitos (Csl)

muito finos com laminação plano-paralela horizontal e argilitos siltosos com

laminação incipiente; arenitos quartzosos grossos com grânulos e seixos por vezes

conglomeráticos, mal selecionados e com estratificaçåo cruzada. Por fim , as areias

com matriz arqilosa, cascalhos de limonita e quartzo na base (C), no restante da

, área..Souza Filho (1986) identifica depósitos de cobertura de vertente e espigão com

predomínio de areias argilosas maciças (coluvionares) sobre raros arenitos

estruturados e argilas de rios esporádicos e lagoas de exudaçâo.

Em geral, estas coberturas cenozóicas recobrem os topos e meia encostas de

. relevos suaves de colinas amplas. lG (1995) correlacionam essas formações com a

Formação Rio Claro e supõe idade terciária para estes depósitos.

Melo (1995) determina para a área de estudo, cinco unidades: duas de idade

neocenozóica, que são aluviões em planícies meandrantes e baixos terraços e
depósitos colúvio-eluviais areno argilosos em topos e rampas de colinas amplas. As

outras três unidades são correlacionáveis à Formação Rio Claro, de idade terciária,

subdivididos em corpos com predominância de lamitos de origem gravitacional, com

predominância de cascalhos e areias de depósitos associados a canais e depósiios

com predominância de argilas de planície de inundaçäo de sistema fluvial

meandrante.

Os Aluv¡öes (Q) de idade quaternária consistem de areias finas até grossas,

sedimentos silto-argilosos com lentes de areia micácea fina a muito fina, argilas e

siltes.



ESTRUTURAS

As rochas do Complexo ltapira apresentam foliação gnáissica com atitudes

principais NE a NNE (lG 1993), representativas da ocorrência de fases dúcteis. lG

(1993) dividem o complexo em 9 domínios no município de Campinas (Figura 2).

Os domínios e suas atitudes principais encontram representados na tabela 7.

Tabela 7 - Domínios e Atitudes principais da foliação gnáissica do Complexo

Itapira no mun¡cíp¡o de Campinas (baseado em lG 1993).

DoMíNros DA FoLrAÇÃo GNÁtsstcA ATITUDES MÉDIAS

A - exiremo norte de Campinas N4OE/79S8

B - centro-oeste de Campinas N22EI69NW (leste da área)

ENE A WNW/ variáveis para N (sul da

área)

C - zona de cisalhamento Campinas

D - extremo norte de Campinas N20E/mergulhos elevados NW

E - faixa central de Campinas (SW a NE) N20E/mergulhos elevados NW

F - zona de cisalhamento Valinhos

G - centro-leste de Camp¡nas N4OW/5OSW

H - faixa EW na porção leste de Campinas N4OWi5OSW.
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o metamorfismo ocorrido na área é de grau médio a forte, apresentado em
alguns pontos migmatização. A idade dessas foliações foi atribuída como sendo do
Proterozóico Médio (rG 1993). o Granitóide Jaguariúna apresenta uma foriação de
direção NNE a NE; no entanto, não há relação com as rochas do comprexo rtapira,
por ser de idade mais recente (proterozóico Superior) (lG 1993).

As estruturas dúcteis/rúpteis mais destacadas na região são as Zonas de
'cisalhamento campinas e Valinhos gue cortam as rochas de sudoeste a nordeste na
área de estudo, e são. responsáveis pera presença de rochas miloníticas e
blastomiloníticas. Face a isso, as rochas do complexo ltapira encontram-se afetadas
nas proximidades destas estruturas, o mesmo ocorrendo com o Granitóide

' Jaguariúna, que apresenta-se foliado, e o Granito Morungaba, que encontra-se
brechado. Ao sul de Pedreira e sudeste do Distrito de Souzas ocorrem outras zonas
de cisalhamento menos expressivas (lG 1993).

As zonas de cisarhamento de Valinhos e campinas apresentam direção
aproximada N30E com mergulhos elevados para NW e subordinadamente sE. Na
parte norte da área, porção oeste (santo Antonio da posse), a zona de cisalhamento
campinas se alarga e infrete para oeste, acompanhando farhamentos de
cavalgamento de direçâo noroeste. Nessa mesma direção falhas transcorrentes são
notadas na parte sul do municÍpio de pedreira.

As zonas de cisalhamento campinas e Valinhos são classificadas como
transcorrentes oblíquas.

o Granito Morungaba também demonstra evidências do processos de
cisalhamento da regiäo, indicando que a intrusão granítica foi anierior à deformação.

Em termos de tectônica rúptir, na parte oeste da área, a deformação rúptir
atingiu rochas miloníticas de zonas de cisalhamento, gerando brechas compostas de
fragmentos de milonitos e ultramiloniios (lG i 993). o Granito Morungaba também
encontra-se brechado, em uma faixa de direção NE e EW. Falhas rúpteis de direções
WNWESE a NWSE provocam deslocamentos pequenos nas rochas graníticas.

Em uma faíxa que corta o município de campinas no sentido NE, determinou-
se que as fraturas de direção NE representam as falhas inversas; as falhas normais,
direções ENE a EW, afetando tamþém as coberturas cenozóicas. Na região próxima
a Barão Geraldo, norte da área central do município, há falhas normais de direção NE
e falhas inversas de direção wNW. Na região campineira próxima à pedreira e na
faixa que corta campinas no sentido NE, as falhas e fraturas de direção NE a ENE e

oJ_



NNE são preferencialmente distensivas. Já na regiáo da "fente gnáissica de Joaquim
Egídio", as fraturas e falhas NW, WNW e NNW são distensivas e as de direção NE,

ENE e NNE, de caráter compressiva (lG 1993).

lG (1995) determinou para região situada ao norte de campinas, B domínios
estruturais (Figura 3) A tabela B demonstram os príncipais domínios e estruturas

rúpteis da área (domínios llA, lB, llE).

' " A nível regional, as estruturas de direção EW aparecem ao longo de rios como
o Jaguari e Atibaia. lG (1995) acredita que as estruturas dessa direção seja

responsável pela inflexão regional desses rios de NW para EW, nos sedimentos da

Bacia Sedimentar do Paraná.

No Subgrupo ltararé em Cosmópoiis e Holambra (segundo lG 199S, domínios

estrutura¡s lB e llc) encontraram-se falhas inversas de direção N40E e mergulhos

baixos para sE ou NW e falhas de direção EW e NW. Em Hortolândia, o subgrupo
Itararé apresenta fraturas conjugadas de direção NNE.

lG (1995) determina três eventos posteriores à idade Juro-Cretácica; em que a
mais antiga são representadas pelas falhas destrais de atitude N40E/B4sE; outra de

direção wNW, e outras de caráter sinistrais de atitude Ns6wB2NE. um outro evento

é a que reativou as falhas N40E, e um outro, o que gerou falhas NW.

Por fim, esse eventos deformacionais rúpteis parecem possuir atividade

tectônica Cenozóica, que afetam os depósitos cenozóicos e os diabásios.

A evoluçäo geológica da área é sintetizada na tabela 9.

Pires Neto (1 996), dentro de sua análise sobre neotectônica na Bacia do

Piracicaba, também concorda com essa hipótese e determina para a regiäo onde se

situa a Região Metropolitana de campinas diversas compartimentações estruturais,

cujos limites consistem de grande falhamentos existentes como também de

lineamentos em rochas sedimentares da bacia, e que teriam uma atividade atual.

Segundo o auior "os blocos estruturais reflete a atividade das estruturas em várias
épocas da evolução da região, bem como pulsações com intensidade e sentidos

diferentes durante o Cenozóico".

os blocos estruturais que estão situados dentro da área de estudo, såo (Figura

4):

Bloco Lindóia-Valinhos - apresenta um comportamento de soerguimento com

relação aos blocos limítrofes, com caimento de norte para sul.
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Bloco-campinas - assemelha-se a um alto estrutural, evidenciado por sua
posição topográfica elevada e divergências de drenagem.

Bloco Jaguariúna - bloco estrutural em elevação com caimento suave para

noroeste.

Bloco Jundiaí - possui comportamento estável, com adernamento recente para

noroeste.

Bloco ltu - soerguimento com adernamento para noroeste.

Bloco Viracopos-lndaiatuba - as feições de relevo existentes sugerem

soerguimento lento com caimento para noroeste e outro, do norte para o sul.

Bloco Americana - as evidências de feiçôes geomorfológicas e geológicas

sugerem sutil e recente adernamento de bloco para noroeste.

Bloco Capivari - movimentação incipiente.

Bloco Mumbuca - possui soerguimento com adernamento para sul em direçáo

aos rios Capivari e Tietê.

Bloco Pirapintigui - movimentação incipiente com abatimento da parte sul.

O mapa bouguer do estado de São Paulo (lPT 1989) determína na área de

estudo três feições crustais principais por meio de modelagem das anomalias
gravimétricas mais importantes. Estas feições, que possuem resposta no relevo e

dinâmica do terreno, são: o Falhamento Jacutinga, o Lineamento crustal Ïetê, o

Falhamento de socorro. segundo Pires Neto (1 gg6), estas estruturas de origem
crustais são limites dos blocos por ele determinados. Ainda, o Lineamento porio

Feliz-Jacutinga (considerada aqui como as zonas de cisalhamentos campinas e

Valinhos) e o Lineamento Analândia-Jundiaí, obtidos por uma análise local desse
mapa bouguer foram considerados (Figura 5).
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Tabela 8 - Principais estruturas rupteis da região norte do município de
Campinas (IG 1995)
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Tabela 9 - Síntese da evolução geológica da Região Metropolitana de campinas

(modificado de lG 1995)

ffiu¿u pela atividade tectônica ruptil; falhas

transcorrentes destrais EW e NE e falhas normais NW' -

Jo.ooo a. -QUATERNÁRIo - Aluviões e coberturas arenosas

o66 M.a. _ TERCIÁRIO - NEÓGENO - depósitos fluviais e coluvionares

PALEOGENO

MESOZÓICO

CRETÁCEO

E 208 M.A. JURÁSSICO

Intrusão de diabásios sob a forma de

diques e sills segundo as orientações

NE, EW eNW.

o 245lr/'.a. TRIASSICO

PERMIANO

CARBONÍFERO

Deposição do Subgrupo Itararé' com

contribuição de depósitos glaciais

ressedimentados, em parte, em canais

subaquosos, em arnbientes deltáico

progradanteo 360 M.a.

DEVONIANO

SILT'RIANO

ORDOVICIANO

r 570 M.a. CAMBRIANO

Intrusão do Granito Itu

PROTEROZÓICO
ONEO PROTEROZÓICO

TPROTEROZÓICO VtÉOtO

Intrusão e deformação dos granitóides

Jaguariúna e Granito lVtrorungaba em

encaixantes de gnaisses xistosos de idade

indefinida

Idade provável da foliação gnássica das

rochas do Complexo ItaPira
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Figura 4 - A situação dos blocos estrutuais na região (Pires Neto 1996)
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Fìgura 5 - Mapa Bougue¡ do Estado de São Paulo (IPT 1989)



A Região Metropolitana de campinas situa-se na transiçáo entre duas grandes
compartimentações geomorfológicas: o planalto Aflântico, representado localmente
pelo Planalto de Jundiaí, e a Depressão periférica, pela zona do Médio Tietê.

Em geral, as formas de relevos possuem uma distribuição relativa às respostas
'do súsbtrato litológico e estruturas que as suportam; as formas colinosas encontram-
se na Depressão Periférica, onde se localizam as rochas sedimentares do subgrupo
Itararé e depósitos cenozóicos, e as amorreadas, nas rochas cristalinas do planalto

de Jundiaí. Há ocorrências de formas mistas na zona de transição entre esses dois
' compartimentos geomorfológicos

O Planalto de Jundiaí é um planalto rebaixado, subnivelado a g2O a 870 m, e
constituído pelos seguintes sistemas de relevo: Mar de Morros, Morros paralelos,

Morros de Topos Achatados, Morros com serras Restritas, Morros Alongados e

Espigões e Morros Alongados Paralelos (pires Neto 1996).

Na área de esiudo as formas encontradas são; Morrotes e colinas de cimeira
(MTCc), Morros e Morrotes (MTM), Morros e Morrotes com matacões (MMT), Morros

Paralelos (Mp), Morrotes Dissecados (MTd), Morrotes (MT), Morros Dissecados (Md),

Escarpas (E), Escarpas Dissecadas (Ed) e Morro e Montanhas (MMH).

A Depressão Periférica é caracterizadas pelas formas: Colinas amplas de topo

horizontais (Cath), Colinas amplas (Ca), Colinas médias e amplas (Cma), Colinas

médias (Cm) e Colinas médias e pequenas (Cpm), Colinas pequenas (Cp) e Colinas
pequenas dissecadas (Cpd), Terraços Fluviais (T) e planícies Fluviais (e).

As formas de transição estão representadas pelas Colinas e Morrotes (CMT)

(lG 19s3, 1ees).

Segundo lG (1995), a regiåo faz parte de um grande pediplano desenvolvido
no terciário e que sofre processo de dissecação até os dias atuais, podendo ser
correlacionado com a superfície Pd1, de Bigarella (1965 apud lG 1995), ou à
superfície Rio claro (Penteado 1976 apud |G1995), onde sempre ocorrem
sedimentos cenozóicos.

As colinas Amplas de Topos subhorizontais (cath) e as colinas Ampras (ca)
são consideradas como remanescentes preservados da superfície erosiva que

subnivelou a Zona do Médio Tietê, de idade neogênica.
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A frente de dissecação dessa superfÍcie são representadas pelas formas
colinas Médias e Amplas (cma), colinas Médias (cm) e colinas Médias e pequenas

(cmp) (lG 1995). Pires Neto (1996) aventa também a possibilidade destas serem
remanescentes do Pd1, hoje isolados e dissecados.

As Coiinas Pequenas são os relevos mais recentes resultantes da dissecação
e destruição dessa superfície neogênica (pires Neto 1996).

' " No Planalto de Jundiaí, os relevos de Morrotes, Morrotes dissecados, Morrotes
paralelos e Morrotes pequenos e as colinas pequenas e Morrotes e colinas e
Morrotes, da zona de transição, foram associados a esse evento erosivo. Já os

demais relevos do planalto são resultados da profunda dissecação ocorrido em

blocos que sofreram uma maior taxa de soerguimento relativo (pires Neto 1g96).

As associações dos tipos de relevo com o substrato rochoso, solo e drenagens

estão caracterizados na Tabela 1 0 e Figura 6.



Figura 6 - Mapa Geomorfológico da Região Metropolitana de Campinas @ires Neto 1996)
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Na Região Metropolitana de Campinas foram caracterizados nove Tipos de

Terreno (Figura 7).

A gradação de terrenos colinosos a amorreados reflete a transição entre dois

compartimentos geomorfológicos regionais: o Planalto Aflântico (no caso, o planalto
'de Jtrndiaí) e a Depressão Periférica (Zona do Médio Tietê). Esta passagem

gradacional entre uma regiäo mais acidentada a outra de relevo mais suave, é
conseqüência da mudança do tipo de rocha. Nesta área há o contato das rochas do

embasamento cristalino com as rochas sedimentares, o diabásio da Bacia Sedimentar
' do Paraná e os depósitos cenozóicos.

Os relevos amorreados do Planalto Atlântico, s¡tuado a leste da área de

estudo, são sustentados por rochas cristalinas precambrianas, onde predominam

gnaisses diversos, granitos e migmatitos, e subordinadamente, rochas milonitizadas,

quartzitos, x¡stos e anfibolitos, correspondentes ao Complexo ltapira, Granito

Morungaba e ltu, o Granitóide Jaguariúna e às Zonas de Cisalhamento Valinhos e

Campinas. As diversas formas de relevo são decorrentes das diferenças

composicionais e das estruturas maiores existentes nas rochas, as quais conferem a

essas, resistências distintas frente aos processos de intemperismo e erosão. A
predominância dos solos podzólicos vermelho amarelo, pouco desenvolv¡dos e de

baixa profundidade é característica dessas áreas em franco processo de dissecação.

No extremo leste da área, a alta resistência à erosão das rochas graníticas do

Granito Morungaba, preservou os remanescentes da paleosuperfície exumada ltaguá,

situados nas áreas de maiores altitudes. A isotropia destas rochas condicionou o

padrão de drenagem subdendrítico, cuja densidade, de média a alta, principalmente

nos canais de primeira e segunda ordem, reflete a impermeabilidade e as estruturas

do material rochoso. A disposiçåo espacial destes elementos abordados é

responsável pelas formas amorreadas do relevo.

O solo podzólico vermelho amarelo caracteriza-se pela textura, cujas areias

grossas e cascalhos que compõem os horizontes superiores, gradam a argila e siltes

em níveis inferiores. Estas características do solo confere ao relevo uma resistência

natural aos processos morfodinâmicos. Destaca-se a ocorrência de matacões,

resultante do processo de erosão de rochas graníticas por esfoliação esferoidal.
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As demais áreas do planalto são caracterizadas por um relevo fortemente
condicionado às estruturas das rochas, que controlam o sistema de drenagem e, por

conseqüência, a disposição de suas formas. o padráo de drenagem subdendrítico,

subparalelo e treliça encontrado em relevo onde ocorrem as rochas do complexo
Itapira possuem forte condicionamento com a f oliação de direção NW e os

fraturamentos de direção NE. Na parte sul da área, as formas amorreadas possuem

, tamþém forte estruiuração em direção NW, que condicionam as drenagens.

Na região norte, as drenagens possuem um padrão paralelo a subparalelo nos

relevos onde ocorrem gnaisses do complexo ltapira e Granitóide Jaguariúna,

refletindo uma forte estrutuiaçåo NE e NW, ocasionada pelas zonas de cisalhamento

' valinhos, campinas, como também pelas estruturas (falhamentos transcorrentes e

normais) e pela foliação principal dessas rochas, de atitudes NE a NNE. A
conformação destes sistemas de drenagem fornece ao relevo local as formas de

morros paralelos. os granitos gnáissicos do Granitóide Jaguariúna condicionam um
padrão de drenagem subdendrítico a treliça, similar às rochas do Granito Morungaba,

no entanto, a influência da foliação NE das rochas e das direções dos fraturamentos

a NE são nítidas nos canais de primeira ordem.

As formas alveolares, a leste da área, estão associadas aos rios Atibaia e

Jaguari e são resíduos do processo de dissecação dos relevos de morros. Estão

condicionados por soleiras decorrentes dos falhamentos de direção NW, onde a

queda de energia do fluxo de água do rio favorece a deposiçáo conseqüente dos

materiais sedimentáveis e amplia a planície fluvial nestes locais.

Os processos morfodinâmicos ocorrentes no planalto são resultantes da ação

climática da regiäo, conjugada com as características morfográficas e morfométricas

dos relevos. A atuação antrópica, cuja história se reporta à época do café, promoveu

o desmatamento e a remoção da cobertura superficial do solo, favorecendo a

aceleração de processos erosivos.

A Depressäo Periférica caracteriza-se pelos relevos resultantes dos processos

de pediplanação (Pd1- Neogênica) e dos processos de entalhe e dissecação dessa
superf ície arrasada.

Os terrenos de colinas, de suave ondulação, representam produtos de
pediplanação em clima semi-árido; são suportadas pelos depósiios cenozóicos e de
sedimentos e diabásios da Bacia sedimentar do paraná, possuindo pequenas
amplitudes e drenagens de padrão dendrítico de baixa densidade. As planícies



fluviais, extensiva até as cabece¡ras das drenagens, foram criadas pela acumulação

de sedimentos provocada pela baixa energia dos cursos de água e pela proximidade

do nÍvel de base local.

Estas características são indicativas de um ambiente senil, onde os processos

mais intensos de arrasamento da superfície já ocorreram.

o predomínio do solo Latossolo (roxo e vermelho amarelo) é uma evidência de
'que 

b terreno sofreu um longo perÍodo de dissecação, dada a maturidade do solo e
sua grande espessura. o Latossolo Roxo, ocorrente sobre as rochas de diabásio da

Formação Serra Geral, caracteriza-se por uma textura argilosa e alta permeabilidade

superficial. O Latossolo Vermelho Amarelo possui uma textura média e alta
' permeabilidade e ocorre predominantemente nos depósitos cenozóicos e em ritmitos,

arenitos finos e lamitos do Subgrupo ltararé.

O padrão dendrítico de drenagem reflete o comportamento de antigos sistemas

fluviais, enquanto que sua baixa densidade é conseqüência da alta permeabilidade

dos solos.

Na parte leste da Depressão, são. encontrados os gnaisses do Complexo

Itapira. A superfícle de pediplanação é notada nestas rochas; no entanto, o padrão de

drenagem subdendrÍtico a subparalelo é o reflexo da foliação gnáissica e da

estruturação NE, ocasionada pela Zona de Cisalhamento Campinas, produzindo

relevos com formas de coiinas e morrotes e morrotes paralelos. É notável o percurso

dos rios Atibaia e Jaguari, que se enconiram encaixados em estruturas de direção

NE.

A interferência desta estruturaçáo da rocha diminui à medida em que esta se

dsitancia da zona de cisalhamento; o padrão de drenagem torna-se, então, dendrítico

com o surgimento de planícies fluviais indicativos da influência dos processos de

pediplanação. O solo predominante é o Podzólico Vermelho Amarelo, com textura

areno-argilosa a arenosa nas camadas superficiais e argilosa a siltosa no solo

residual.

Assim, os relevos que são suportados pelas rochas do Complexo ltapira
(colinas e Morrotes), constituem uma zona de transição entre a zona do Médio Tietê
(Depressão Periférica) e o Planalto de Jundiaí (Planalto Ailântico).

Na parte sudoeste e sul da região, a ocorrência de relevos colinosos de menor
porte (médias e pequenas) é resultante dos processos de entalhe e dissecação da

superfície neogênica, que iniciou com o advento das fases úmidas quaternárias. A
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ocorrëncra de processos morfodinâmicos nas áreas limítrofes de tipos de relevo
indica a atividade de dissecação destas antigas superfÍcies. As colinas Amplas e
Amplas de Topos sub-horizontalizados são as continuidades da superfície pdi,
remanescentes desse processo de entalhamento, onde estão preservados os

depósiios cenozóicos.

As drenagens locais possuem um padrão dendrítico com densidade média. As

' diferenças litológicas existentes refletem a densidade de drenagem: nos relevos
suportados pelo lamito do subgrupo ltararé e pelos gnaisses do complexo ltapira, a
densidade de drenagem é alta devido a impermeabilidade do material rochoso. Na

área de ocorrência dos gnaisses do complexo ltapira (colinas pequenas e Morroles),

' o condicionante do padrão atual dos cursos de água foi as antigas drenagens da

superfície Pd1 .

o solo podzólico vermelho amarelo caracteriza-se por sua textura média,

arenosa na porção superficial e siltosa em profundidade, e pequena espessura; são

encontrados principalmente sobre as associações de ritmitos, arenitos finos, siltitos,

diamictitos e lamitos do subgrupo ltararé e dos gnaisses do complexo ltapira,
juntamente com os solos litólicos.

Nas áreas de ocorrência dos arenitos, o padrão dendrÍtico possui menor

densidade de drenagem em consequência da maior permeabilidade dos terrenos,

determinando as formas de colinas médias neste tipo de terreno. o solo
predominante é o latossolo vermelho amarelo associado às areias quartzosas

podzólicas profundas, no sul de campinas, caracterizados pela textura arenosa,
grandes espessuras e alta permeabilidade.

os processos morfodinâmicos nos relevos da superfície pd1 apresentam baixa

a média intensidade, devido a baixa energia potencial do relevo e da presença de

cobertura detríticas permeáveis que favorecem a infiltração.

Nos relevos, geralmente colinosos de baixas declividades, onde ocorrem o
solo Latossolo, a alta permeabilidade e porosidade deste material favorecem a baixa
intensidade e a ocorrência de processos erosivos, bem como proporciona o

desenvolvimento de processos deposicionais, evidenciados, pela evoluçåo de
planícies fluviais.

Nos solos podzólicos vermelho amarelo, encontrados em relevos de maior
movimentação, associam-se os processos erosivos de maior intensidade, com
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formação de ravinamentos e voçorocas, causados pela interferência antrópica e/ou

pelo próprio processo de dissecação natural do relevo.

Nos relevos formados pela dissecaçrão do pediplano Pd1, os processos

erosivos somam-se a ocupação urbana, que intensificam a dinâmica superficial com a

concentração de águas pluviais e desordenação do escoamento superficial. A

remoção da camada superficial do solo provocada por essa ocupação expõe o solo

'residual mais suscptível à erosão das águas, fornecendo a formação de processos

erosivos de alta intensidade.

As planícies fluviais compreendem as planícies de inundação (várzeas) e os

baixos terraços.



Tabela 10 - caracter¡zação das unidades de Teneno e suas associações com o relevo, substrato rochoso, solos e drenagens.

Ampl¡tude 80-300m
Compr. Rampa 200-
900m
Declividade 34-42%

Amplitude 60-180m
Compr. Rampa 300-
1800m

MoRRos E MoNTANHÂS
Amplitude 130-400m
Compr Rampa 200 a
1400m
Declividade 25-56%

Ocorrência de formas
dissecadas e desniveladas,
topos estreitos, convexos e
irregulares com ressaltos
fochosos
Ped¡l de vertente
desconiínuo convexo e
íngreme com matacões.
Maiores altiiudes da área.

Ampl¡tude 70-340m
Compr. Rampa 200-
1 100m
Declividade 16-53%

gnalsses
homogêneos,
gnaisses bandados,
xistos e anfibol¡tos

Ampl¡tude 70-150m
Compr. Rampa 25O-
600m
Decliv¡dade 17-45%

granìtos, gnaisses
bandados, gnaisses
homogêneos

Terrenos com formas
d¡ssecadas e desn¡veladasi
topos estre¡tos, convexos e
alongados; alongados com
orientação EW.

gna¡sses bandados e
homogêneos,
granitó¡des

Podzólico Vermelho Amarelo,
predomina textura arg¡losa e Li-
tólicos Solo superflcial areno-ar-
giloso, plástico a muito plásticoj
solo resjdual argiloso, muito
plástico.

gnaisses homogênos,
gnaisses bandados,
diabásÌos

Solos superfciais arg¡losos com
espessuras em torno de 1 m;
solos de alteração siitosos e de
cof variegada, com espessuras
entre 5 a 15 m.

gnaisses bandados,
gran¡tos homogêneos,
rochas milonít¡cas

Vales erosivos, estre¡tos e encaixados.
PlanÍcies fluv¡ais pouco desenvolvidas.

Densidade de drenagem alta com
padrão subparalelo

Solos superfìciais argi¡osos com
espessuras em torno de 1m;
solos de alteração siltosos e de
cor variegada, com espessuras
entre 5 a 15 m. Possível presença
de Terra Roxa Estruturada de
textura arqilosa em diabásios

Podzól¡co Vermelho Amarelo,
predom¡nando textura arg¡losa e
litólicos resiritos. Solo superficial
areno-argiloso, plástico a mu¡to
plástico e solo resÌduaì argiloso.

Vales fortemente encaixados, estre¡tos
e com pequeno desenvolvimento dep¡anÍcies, dinâm¡ca erosjva
predominante.
Dens¡dade de drenagem alta com
padráo subparalelo
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Vales erosivos, profundos e
enca¡xados. Planícies fluvia¡s ¡soladas
pouco desenvolvidas.

Densidade de drenagem alta com



Tabela l0 (cont.) - caracterização das Unidades de Terreno e suas associações com o relevo, substrato rochoso, solos e drenagens

ii::.r!iil*lgO:::DEiRË[iEVO:i::i]:ii::

MoRRorEs E MoRRos
Amplitude 60-200m
Compr Rampa 200-900m
Declividade 12 a 34o/o

MoRRos E MoRRoTES coM
MAIACöEs
Amplitude 40-90m
Compr. Rampa 250-700m
Declividade 8-25%

3

Terrenos de formas
heterogêneas e
subniveladas, com topos
convexos, estreitos e
forte gradiente de
decliv¡dade e ampl¡tudes
variáveis; topos
alongados com d¡reção
NE - SW, vertentes
descontínua, com
presença de blocos e
matacões de granitos

MoRRoTES PARÀLELos
Amplitude 55 a l17m
Compr. Rampa 500-1050m
Decliv¡dade 7,5-17,5%

REtEitÐüi.iii:..,.,ni:iì!ti1i

MoRRorEs DlssEcaDos
Amplitude 30-140m
Compr.Rampa 200-800m
Declividade 8-40%

:,iìi it srJ-BSÍRAT,ûi.:l
gna¡sses homogêneos,
gnaisses bandados,
gran¡tóides

MORROTES

Amplìtude 20-120m
Compr. Rampa 200-800m
Declividade 6-40%

granitó¡des e gran¡tos

l.:, !:,:l:! ::r: 1! sf ìIilitìt.Þ p Fn ôltiÀ+^rñrrFr.i:!:,.i:rl:

POdZOlrco Verme¡ho Amarelo, de
textura areno-argilosa, plásticos, com
permeabil¡dade intermedÌária e
pedregosidade abundante

rochas milonÍticas
indiferenciadas,
gnaisses graníticos,
equigranulares,
bandados e x¡stosos

Podzólico Vermelho Amarelo.,
predominando a textura arg¡losa e
litól¡cos restritos, com solo
superficial areno-argiloso, plástico a

muito plástico e solo residual
argiloso, mu¡to plástico, mìcáceo.

gna¡sses bandados,
gnaisses homogêneos

gnaisses homogêneos,
gnaisses bandados

i;:;r;::È::l¡äìliiìi¡iÞ..R€NAeEiu;i;!iìii.i,,:r'dttli::!iirll:ì:

Vales fortemente enca¡xados,
estre¡tos e com pequeno
desenvoivimento de planícies
Densidade de drenagem média a alta
com padrões subdentríticos a irelica.

Solos superf¡ciais arg¡losos com
espessuras médias em torno de 1 m;
solos de alteraçâo siltosos, eventual -

vales erosNos e erosivos
acumulat¡vos bem, marcados e
predominantemente estreitos.
Densidade de drenagem alia com
padrões subdendríticos e
retangulares.

mente micáceos, com espessuras
méd¡as de dezenas de metros

Vales erosivos-acumuìativos e
acumulativos estreitos e bem
marcados.
Densidade de drenagem média com
Þadrão subdendrítico

81

Vales erosivos e eros¡vos
acumulativos bem, mafcados e
predominantemente estreitos.
Densidade de drenagem a¡ta com
padrões subdendríticos e
reianqulares.
Vales enca¡xados, abertos e dinãmica
efosiva.
Densidade de drenagem alta de
padráo subdendritico a retanoular



Tabela 10 (cont.) - caracterização das Unidades de Terreno e suas assoc¡ações com o relevo, substrato rochoso, solos e drenagens.

oRRorEs E CoLtNAs DE

CtMEtRA

Amplitude 30-120m
Compr. Rampa 150-800m
Declividade 6-40%

Amplitude 60-90m
Declividade 14-30%

topos estrejtos, irregulares e
com matacões. Perfil de
vertente continuo, convexo a
retilíneo com presença de
blocos

subn¡veladas, topos
alongados, convexosi perfil
de veriente contÍnua a
descontinua, convexo a

granrtotdes, quâ
gna¡sses homogêneos,
gna¡sses bandados

granitóides
anfibolÌtos

predominando a textura argilosa e
litólicos restritos. Soio superflcial
areno-arg¡¡oso a atgiloso e so¡o
residua¡ argiloso.

arenoso a argiloso, permeabil¡dade
intermediária (espessuras entre 0,2
a 4,0 m)

Vales eros¡vos e estreitos nos canaiã
de primeira ordem. PlanÍc¡es fluviais
localizadas, isoladas e pouco
desenvoiv¡das
Densidade de drenagem média com

dinãm¡ca erosiva.
Densidade de drenagem alta de
padráo subdendrítico a retangular.
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Ïabela 10 (cont.) - caracterizaÉo das Unidades de Terreno e suas assoc¡ações com o relevo, substrato rochoso, solos e drenagens.

DtssEcÀDAs
Ampl¡tude 25-100m
Compr.Rampa 250-1200m
Declividade 3-15%

Ampl¡tude 25-100m
Compr. Rampa 150-1100m
Declivìdade 5-17%

Amplitude 30-105m
Compr. Rampa 250-1800m
Decliv¡dade 4-12%

MÉDIAS E PÊoUENAS

Terrenos com
formas dissecadas
e subniveladas,
com perf¡s de
vertente contínua,
convexo e fet¡¡íneo

Iamitos e
cenozóicos

lamitos, aren¡tos e
ritmitos do Subgrupo
llararé, gnaisses
homogêneos e
gna¡sses bandados

Podzólico Vermelho
Amarelo, textura arenosa
a méd¡a, com solo
superflc¡a¡ arenoso.
de permeabilidade
¡ntermediár¡a e solo
res¡dual argiloso, pouco
permeável

afenìlos medlos a
flnos do Subgrupo

Vales predom¡nantemente erosivos.
Planíc¡es fluviais estre¡tas e bem
desenvolv¡das.

Densidade de drenagem média com padrão
dendrítico

Amarelo (vertentes),
mac¡ços, sit¡co-arenosos,
plásticos,boa permeabili-
dade- Secundar¡amente,
Latossolo Vermelho Ama-

erostvos acumulativos, estreitos.
Dens¡dade de drenagem média com padrão
dendrít¡co.

predominantemente erosivos e
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Tabela 10 (cont.) - caraôter¡zaÉo das Unidades de Terreno e suas associações com o relevo, substrato rochdso, solos e drenagens.

:.;:.:.I!P...g.,!P.E'!ßËtEVo
]j:::::j:]::j:::::i:,j.r:1::i:j::¡:::l:j::]::i::j::]::':::::i:-:::

CoLtNAs MÉDns
Ampl¡tude 20-90m
Compr. Rampâ 250-
1700m
Decliv¡dade 4-18%7

i:l iì.F*.8Y9;lr:iiiiiT
i+il:l:]l::|liillj|iii!iiìlri:!i:ì1.i,:ä;:lr;iilìï

CoLtNAs MEDras E AMpLAs
Amplitude 20-130m
Compr.Rampa 250-
1950m
Decl¡vidade 3-12%

Terrenos com
formas onduladas
e subniveladas,
com topos
convexos e
alongados.

Perfil de veriente
contínuo, convexo
ret¡líneo

illLiLtFls#r,Ër.T-].'.'.E, 
*i

sedimentos atenosos e
lamíticos, diabásios
(localmente)

:i:irir,r,ii:rrr:,:i9€F.0,.ii:!'l:r:il:l:ì,,:i
i :i : iPRF fi{ìMIñ 

^NrF, 
:.,:i

granitos, gran¡tóides,
gnaisses bandados,
arenitos flnos e ritmiios;
subordinadamente
d iabásios

Latossolos Vermelho
Amarelo, textura
arenosa fna a média,
plást¡co a pouco
plást¡co, boa
permeab¡lidade. Terra
Roxa Estruturada
(diabásios), textura
arqilosa. muito Dlást¡ca
i-OAZO COS VermelnO
Amarelo e Latossolo
Vermelho Amarelo,
argilo-arenosos, per-
meáveis, localmente
Latossolo Roxo e
Latossolo Vermelho
Escuro aroilô-âren.)s.r

i,:ii+îI:iÏlirH¡,.S;"4.q¡_Í,,.PÆ+¡¡lÏ
vales abenos, erostvo-acumulativos, sem
desenvolv¡mento de plan¡cies fluviais
sign¡fcativas
Densidade de drenagem média com
padrão dendrít¡co

vates acumulattvos abertos e bem
marcados, com dinãm¡ca eros¡va. planícies
fl uviais estre¡tas e desenvolv¡das.
Densidade de drenagem méd¡a a baixa
com padrão dendrítico

84



ssociaçõescomoreleVo,substratorochoso,Solosedrenagens.

CoLtNAsAMpLAs
Ampl¡tude 20-1 '10m

Compr. Rampa 500-2500
Decl¡v¡dade 2-9%

SuBHoRtzoNTA¡s
Amplitude 20-110m
Compr. Rampa 500-2BSOm
Decl¡vidade 2-g%

Formas amplas, suaves e
subniveladas, com topos amÞlos
subhorizontal¡zados com ressaltos
ocasionais; perf¡l de vertente
contí-
nuo e retilfneo, localmente com
segmentos convexos e cuftos em
áreas de instrusivas básicas

depósitos cenozóicos,
sed¡mentos var¡ados, e
diabásios

Lãtossolos Vermelho
Amarelo, de textura méd¡a a
fna, pouco plásticos, com
permeabilidade relativa
intermediária nos toDos ePodzólicos Veimetho
Amarelo

Latossolos Roxo e
Vermelho Escuro em tooos
e Terra Roxa Estruturåda
em vertentes, assoc¡adas a
d¡abásios com solo
superf¡cial argilosa, muito
plást¡co,alia permeab¡lidade

Vales abertos com dinâmica
variável, de eros¡va-acumulal¡va a
francamente acumulativa
Dens¡dade de drenagem baixa com
padráo dendrítico.
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Obs.: U.T. Unidade de Terreno



4.4.CLlMA

O Estado de São Paulo em virtude de sua posição geográfica (latitude,
' proximidade do mar, relevo etc. ...) é influenciado pelas principais correntes da

circulação atmosférica da América do sul, a saber, sistemas Tropicais - Aflântico e

Continental -, Sistema Polar Atlântico e finalmente o Sistema Equatorial Continental.

Segundo MONTEIRO (1973) 'As facilidades das trocas entre os Sistemas

Tropicais e lntertropicais na América Austral, colocam o território Paulista na faixa de

conflito entre os dois."

Em relaçåo a participação percentual das principais correntes da circulaçâo

Atmosférica Regional no decorrer do ano segundo os anos padrão, (MONTEIRO 1973),

a área de estudo encontra-se sob essa faixa de intersecção que flutua de modo geral na

direção norte-sul variando a porcentagem de atuaçäo no decorrer do ano, entre

correntes tropicais marítimas (7 5o/o) e correntes polares (50%). O período de maior

precipitaçâo pluviométrica é a primavera-verão, enquanto que o de menor é o outono-

inverno.

É importante salientar que durante os períodos de maior aquecimento da

superfície terrestre (à tarde) principalmente na primavera-verão é comum a ocorrência

de verdadeiras trombas d'água que såo chuvas de convecção (cúmulo-nimbos),

intensas e de curta duração (GUTJAHR 1996).

Com relação as temperaturas há um predomínio de temperaturas mais ou menos

elevadas, atingindo o máximo em dezembro e janeiro, de maio a agosto as temperaturas

são sensivelmente mais baixas, atingindo o mínimo em junho e julho (GUTJAHR 1996).

4.4.1.Aspectos Glimáticos



Os valores oscilam entre 1.300 mm. e 1.600 mm., os maiores valores encontram-

se a leste enquanto que os menores valores eståo a sul. É importante salientar que

. esses valores extremos correspondem a células menores, o que predomina mesmo são

os índices entre de 1.40O e 1.500mm.

a.2. Anos menos chuvosos (Figuras 9 e 10)

No ano de 1978 (Figura 9), os valores oscilam entre 900 e 'l .300 mm, onde é

facilmente observável a relativa homogeneidade de distribuiçáo dos valores elevados

para um ano pouco chuvoso (1 .200 - 1.300 mm.) por ioda a área. lsso foge a

distribuiçäo considerada normal (relativo a média do período), é o aparecimento de uma

célula de valores menores, inferiores a 900 mm. na porçäo centro-nordeste da área.

No ano de 1985 (Figura 10), a pluviometria oscila entre 900 e 1.300 mm. (como

no ano de 1978). Os maiores valores encontram-se a leste da área enquanto que os

menores valores eståo a oeste e sudeste. Neste ano, a distribuição é semelhante a

distribuição normal (relativa à média do período Figura 8).

a.3. Ano mais chuvoso 1983 (Figura 1 1)

Nesse ano, os valores de precipiiação pluviométrica oscilam entre 2.1 00 e
2.600mm, com uma amplitude de 500mm. Os valores mais elevados encontram-se a

leste da área de estudo enquanto que os menores valores estão no centro-oeste da

área. A região noroeste possui valores próximos a região centro-leste, ou seja

aproximadamente 2.200 mm.

a. Análise da cartografia climática

a.1 . Pluviometria Média Anual do período (Figura 8)
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4.4. Trimestre mais chuvoso: Janeiro, Fevereiro e Março (Figura 12)

Os valores oscilam entre 550 e 650 mm., com uma amplitude de 100 mm. A

distribuição dos valores ma¡s elevados encontram-se a leste (do centro para o leste),

enquanto que os menores valores estão a oeste, sendo que a sudeste aparece a célula

com o menor valor, em torno de 550 mm.

a.5. Trimestre menos chuvoso: Junho, Julho e Agosto (Figura 13)

Os valores oscilam entre 120 e 170 mm, com uma amplitude em torno de 50 mm.

Nessa análise é facilmente observávef a situação dos maiores valores na área do

quadrante sul (principalmente) e leste, enquanto que os menores valores estão a

noroeste. Na porção central, os valores oscilam próximos a 140 mm.

b.Análise dos Transectos Temporo - Espaciais relativos a Pluviometria

O objetivo específico da confecção desses transectos foi oþseryar se existe uma

diferenciaçäo temporo-espacial entre as áreas que apresentaram as maiores variações

nos valores da maioria dos elementos cllmát¡cos.

Os maiores valores da variação da precipitação pluviométrica no período (Figura

14) estão restritos ao setor centro-leste, na estação do verão, princípalmente no mês de

janeiro. A distribuição dos demais valores nos demais meses do ano é praiicamente

homogênea.

Por sua vez a análise da precipitação pluviométrica nos anos menos chuvosos

(1978 e 1985, Figuras 15 e 16 respectivamente) já mostra uma diferenciaçâo bem mais

visível na configuraçáo. Essa configuração é bem mais nítida no ano de 1985. É

importante salientar que no decorrer do período nos dois anos (1978 e 1985) existe uma

diferenciação bastante nítida na configuraçäo, mas o totais pluviométricos pouco

diferenciam-se.
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N
ARCADAS
760m
Lot 220 43'
Long 460 5o'

PEDREIRA
590m
Lsl22o 45'
Long 460 56'

FAZ. M. D'ESTE

600m
Lú220 471

Long4/ 02'

BARÃO GERALDO
630m
Lst.220 50'
Long 4?P 04'

BATRRO PAVIOLI
6l0m
Lsa220 56l
Long4?ú 0l'
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Figura 14 - Variação mensal da precipitação pluviométrica (mm) no transecto
Arcadas - Capivari - período 1976 - 1991.
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FAZ. M. D'ESTE

600m
Lst22o 47'
Long4/ O2'

BARÃO GERALDO
ó30m
Lst.22o 50'
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Figura 15 - variação mensal da precipitação pluviométrica (mm) no transecto

;:;d* - Capivari- ano menos chuvoso (1978)
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Figura 16 - Variação mensal da precipitação pluviométrica (mm) no transecto
Arcadas - Capivari - ano menos chuvoso (1985)
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Na análise da distribuição da precipitação pluviométrica para o ano mais chuvoso

(1983, Figura 17), continua a evidência da diferenciação de duas áreas distintas, em

forma da configuração, como também dos montantes, principalmente no final da

primavera e nos meses de verão.

Nesses quatro casos fica evidente, na estação de ínverno, que as diferenças em

termos de configuraçåo são pouco significativos.

4.4.2.O Bnuruço HfoRrco

' O conhecimento do montante de precipitação pluviométrica que ocorre em uma

determinada área nåo é suficiente para determinar se esta área é ou nåo bem servida

de umidade, isso nas mais diferentes formas de utilização do recurso água,

principalmente quando dispõe-se a executar um planejamento. O fato de uma área

estar ou não em regiões que perdem maior ou menor quantidade de umidade por

evaporação ou evapotranspiraçäo (ou ambos) é que vai determinar o quanto entrou de

umidade, quanto foi perdido e o que sobrou para a utilização. A associação dessas

informações aos ambíentes bio-geo-físicos, uso do solo e a exploração do recurso

água produz o subsídio para o planejamento.

De posse dessas informações, executou-se o Balanço Hídrico Climatológico

através do método de THORNTHWAITE e MATHER (1955) pela sua relativa facilidade

de obtençåo de dados. O que necessita-se em termos de dados säo as precipitações

pluviométricas em um período homogêneo (1976 a 1991 - 15 anos) e as temperaturas

médias (utilizou-se tabelas elaboradas por pesquisadores do lnstituto Agrronômico de

Campínas -SP, PERDO Jr. et alii 1991 e CAMARGO &GHlZZl 1991). A capacidade de

campo (teor máximo de água que o solo úmido pode reter contra a açäo da gravidade)

escolhida foi 125mm.

O Balanço Hídrico foi executado com o intento de proporcionar subsídios para a

definição das feições e das células climáticas individualizadas, pois como foi salientado

anteriormente, o importante (neste estudo) é o conhecimento das disponibilidades

hídricas e sua distribuição no espaço e no tempo. As figuras que representam essa

realidade são: Evapotranspiração Potencial (Figura 18) e Excedente Hídrico (Figura 19).
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Figura 17 - variação mensal da precipitação pluviométrica (mm) no transecto

Álu¿* - Capivari'- ano mais chuvoso (1983)
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Em relação às defíciências hídricas, os resultados foram muito pequenos (os

maiores valores foram próxímos a 10 mm/ano, no noroeste da área), e portanto não

foram consideradas para a espacialização do conjunto dos postos, sendo utilizados

apenas nos transectos temporo-espaciais do perfil escolhido.

Foram feitos também transectos em perfis significativos que acusavam a variação

dos montantes tanto de evapotranspiração potencial (Figura 20) como excedentes

hídricos (Figura 21) e deficiências hídricas (Figura 22).

a.Evapotranspiração Potencial (Figura 1 B)

É o processo físico da vaporização de água, fenômeno que só se efetiva com o

consumo de energia, cuja fonte na natureza é a radiação solar. É uma função da

quantidade de energia solar disponível, na superfície vegetada a evapotranspíração

potencial é maís elevada. Através dos dados de radiaçäo solar da região de Campinas,

coletados pelo lnstituto Agronômico de Campinas no período de 1956 a 1966,

adotados como representativo da área de estudo, o valor édio anual foi de 237

callcm2ldia, o menor índice aparece em junho com um total médio de 127 caltcm'ldia e

o maior índice em dezembro com total médio de 329 callcmzldia (FUNARI 1984).

Na área de estudo (clima tropical alternadamente seco e úmido), a

evapotranspiraçåo é mais elevada quando a área recebe os maiores montantes de

precipitação. Nos trópicos tem-se, grosso modo, um efeito compensatório positivo em

relação a evapotranspiraçäo, ou seja, um valor de umidade mais elevada nesse

período.

Nessa área, a evapotranspiração oscila entre 900 mm e 1.050 mm, com uma

amplitude em torno de 150 mm sendo que ela aumenta de leste para oeste. Nesse

aspecto surge uma primeira evidência da importância da evapotranspiração para a

caracterização das fácies climáticas individualizadas, pois é nítida a diferença espacial

dessa distribuíção, condicionada em última instância pela altimetria.
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b..Excedentes Hídricos (Figura 19)

A disponibilidade hídrica em forma de excedentes é o resultado do confronto

entre os valores de evapotranspiração e precipitação pluviométrica, ou seja, aquele

montante que não foi evapotranspirado é que irá abastecer as águas subterrâneas, os

rios, que é utilizado pelas plantas e que está disponível para o uso humano nas mais
t ,.,

diferentes finalidades.

Na área de interesse os excedentes hídricos variam de 300 a 650 mm com uma

amplitude de 350 mm, considerada bastante elevada, devido a pouca distância entre

pontos extremos (aproximadamente 60 Km). Os maiores valores estão a leste da ârea

(porção mais elevada) diminuindo significativamente para oeste.

c.Análise Dos Transectos Temporo - Espaciaís Relativos Ao Balanço

Hídrico

O objetivo específico da confeção desses transectos foi dar maior consistência a

definição das Feições Climáticas e Células Climáticas.

Na análise do transecto da Evapotranspiração Potencial (Figura 20) é possivel a

distinção das Fácies Climáticas, principalmente no período da primavera-veråo. Essa

distinção se acentua quando são analisados os excedentes hídricos (Figura 21),

repetindo-se o período da primavera verão. Nos meses de outono-inverno essa situação

é pouco significativa.

Do ponto de vista climático, a área de estudo insere-se em meio tropical

alternadamente seco e úmido. lsso implica que, na ocorrência dos maiores valores de

Evapotranspiração (primavera-verão) encontram-se as maiores concentrações de

chuvas, acontecendo então um efeito de compensação: nesse período perde-se muita

umidade, mas as chuvas repõem tais perdas, o que é significativo em termos de recarga

de aquífero.
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Figura 20 - Variação mensal da evapotranspiração potencial (mm) no transecto
A¡cadas - Capivari - período 1976 - l99l
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Figura 21 - Variação mensal do excedente hídrico (mm) no transecto Arcadas

Capivari - período 1976 - l99l
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A análise do transecto da deficiência hídrica (Figur a 22) moslra que esse
parâmetro inexiste na primavera verão e são insignificantes no outono-inverno.

4.4. 3.As UNtDADEs CLr¡¡ÁTlcns

E possível delinear no território paulista dois climas zonais (Figura 23).

Ao sul, na zona subtropical, o clima é controlado pelas massas Tropicais e

Polares, individualizando-se sob tipos dos climas permanentemente úmido das
margens orientais e subtropicais dos continenies, atacados pela Frente polar, mas
dominados por sistemas Tropicais Marítimos (em que a área de interesse não se
insere nesse escopo).

Ao norte o clima é controlado por sistemas tropicais e equatoriais, que se
caracteriza por um clima alternadamente seco e úmido (onde se insere a área de
estudo).

Essa divisáo foi embasada na atuação percentual das massas de ar
(MoNTElRo, 1973). Taxonomicamente o clima zonal (onde está inserida a área de
estudo) foi dividido em 02 climas regionais (A1 climas úmidos das costas expostas às

massas tropicais e A2 climas tropicais alternadamente secos e úmidos). Esses climas
regionais foram subdivididos em 09 unidades, baseados nas variações do ritmo e

distribuição quantitativa espacial dos elementos climáticos disponíveis dentro do
quadro morfológico.

Nesse escopo, dentre as 0g unidades definidas, a área de estudo está inserida
em uma zona de transição entre a sub-unidade vl da "pÉRcEE" do Tietê (com a
tendência de diminuição dos montantes pluviométrico do centro para sudeste), Feição
climática ll, e a unidade serra da Mantiqueira (lV) nas cabeceiras do rio piracicaba

onde os índices pluviométricos apresentam valores mais elevados como pode ser visto
nos mapeamentos pluviométrico e nos transectos (Feição climática l). No trabalho de
MONTEIRO (1973) as feiçôes climáticas foram individu alizadas pela análise rítmica
das chuvas, através da sua distribuiçâo diária; contudo, neste estudo individualizou-se
essas fácies e células climáticas (áreas com maiores afinidades dentro das fácies),
utilizando-se principalmente os resultados do Balanço Hídrico (mapeando a
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evapoiranspiração potencial, os excedentes e as deficiências hídricas no decorrer do

ano), a distribuição temporo-espacial das precipitaçóes pluviométricas e suas

associaçóes com as unidades geomorfológicas.

Dentro dessas duas feições climáticas (l e ll) individualizaram-se três células
climáticas na unidade le uma na unidade climática ll, espacializadas no Mapa síntese
das unidades climáticas (Figura 24) e sua legenda (Tabela 11), que contêm os fatores

climáticos e os elementos climáticos.

Esse mapeamento síntese é um subsídio importante para o planejamento das

atividades humanas pols pode-se definlr espacialmenie áreas de interesse, e

apresentar-se as principais informaçôes de cunho climático e propor ações.
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Tabela 11 - Legenda do Mapa de Unidades Climáticas

CLIMA

REGIONAL

stsïE.
MA6
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:LrMÁrcAs
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LAS

lLrMÄ

TICAS

¡Ér¡
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DAMENTE

sEcos

E

(JMtDos

sLrMÁTtcos
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10Rt-
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Ê
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PtcAlg

t,

I
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NADA POR
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INDlcE DE
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çÃo suPE -

RroR A 5096
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qtqvqqÛ
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c

I
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s.AGUA SUBTERRÂNEA

Os estudos regionais, gue englobam a região metropolitana, consistem das
avaliaçöes hidrogeológicas executadas por DAEE (1982) na Região Administrativa de
Campinas e Lopes (1984, 1994), no estado de São Paulo e nas bacias hidrográficas dos
rios Piracicaba e Capivari.

As avaliaçöes regionais apresentam uma caracterização geral dos sistemas
aqüiferos (descritos aqui somente os existentes na área de estudo), constituindo uma
referência aos estudos de maiores escalas.

Na tabela 12, estão sintetizados os resultados desses estudos, com a
caracterização regional dos sistemas aqüiferos que são encontrados na região
metropolitana.

A caracterização hidroquímica das águas subterråneas dos sistemas aqüíferos do
estado de São Paulo é executado por Campos (1993).

Esse autor classificou as águas do Sistema Aqüífero Tubarão, como
predominantemente bicarbonatadas sódicas, seguida das bícarbonatadas cálcicas e
cálcio-sódicas, cujos teores salino e do íon sódio parecem possuir uma tendência
regional de evolução hidrogeoquímica no sentido leste-oeste; no entanto, o
comportamento distinto do íon cloreto sugere zonas distintas de circulação da água
subterrânea neste sistema aqüífero. O Cristalino apresenta águas de composição
bicarbonatadas cálcicas, seguido da bicarbonatada cálcio-sódicas e bicarbonatadas
sódicas.

Para a regiäo de estudo, o mapa de qualidade química das águas subterråneas
indica duas zonas distintas: as águas bicarbonatadas sódicas predominando na maior
parte da área, e no município de Campinas, águas bicarbonatadas cálcicas, com teores
de resíduo seco da ordem de 200mg/1.

A análise para vários tipos de uso determinou duas classificações: a primeira, que
abrange a maior parte da ârea de estudo considera as águas potáveis, com média a alta
salinidade e quantidade de sódio elevada, não sendo recomendável o uso em solos de

113

5. 1 .CON HECIMENTOS ANTERIORES



textura fina e com pouca capacidade de lixiviação. Na parte do Sistema AqüÍfero

Cristalino e próximo ao contato com o Sistema Aqüífero Tubarão, as águas são potáveis,

com baixa a média salinidade e quantidade de sódio, recomendada para irrigaçäo na

maioria das culturas e solos de boa textura e com boa capacidade de lixiviação.

O trabalho de Diogo et all. (1984) apresenta uma análise das características

hidráulicas e hidroquímicas do Grupo Tubaråo no Estado de Säo Paulo. As
' características hidráulicas determinadas para esse sistema aqüÍfero foram uma variação

de O,OO2 a 7,5 mt/h por metro de rebaixamento de capacidade específica,

transmissividade da ordem.de 0,03 a 153 m'ldia e permeabilidade média dos arenitos

em 0,003 a 3,1 m/dia. Em relação à hidroquímica, as águas variam de bicarbonatadas

' cálcicas a sódicas, fracamente salinas.

Segundo esses autores, distinguem-se duas zonas distintas de circulação de

água subterrânea, em que as zonas mais permeáveis e com águas menos mineralizadas

estão associadas às unidades inferior e superior do Subgrupo ltararé e à Formação

Aquidauana. A região de Campinas está inserida na área com transmissividades

superiores a 1Om2/dia, que correspondem às essas unidades do Subgrupo ltararé.

Stevaux et all. (1987) analisam os sistemas deposicionais do Subgrupo ltararé na

Bacia Hidrográfica do Rio Capivari, e sugere um modelo para prospecção de água

subterrânea, determinando três tipos de aqüíferos: o primeiro (l), corresponde aos

conglomerados e arenitos grosseiros do sistema de leques aluviais, apresentando uma

vazão entre 1 a 5 mt/h e profundidade superior a 300 metros. Os depósitos de origem

turbidítica, de natureza mais errática, não foram considerados aqüíferos pelos autores

devido sua baixa produtividade. O aquífero ll, de melhor produtividade na área,

apresenta vazões que chegam a 35m3/h e são os sedimentos originados de frente

deltáica. O aqüífero lll, o mais produtivo do Subgrupo ltararé, possui geometria tabular

de grande extensão, ocorrente ao norte de Capivari, e apresentando vazões de até

1OOm3/h (correspondentes às formaçöes Tatuí e Tietê).

Na Região Metropolitana de Campinas, o lnstituto Geológico desenvolveu estudo

de maior detalhe, na escala 1:50.000 nos municípios de Campinas, Jaguariúna,

Cosmópolis, Holambra, Nova Odessa, Paulínia, Hortolândia, Americana e Sumaré.

No Município de Campinas, o Sistema Aquífero Cristalino apresentou valores de

capacidades específicas entre 0,09 a 1,32 m3lh por metro de rebaixamento, e a maior
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produtiv¡dade encontrada em poços situados próximos à feição vale. No manto de
alteração, os valores de capacidade específica variaram entre 0,15 e O,35 m3/h por metro
de rebaixamento. Nos diabásios, obtiveram-se valores de capacidades específicas
variando de 0,18 a 1,59 m3/h por metro de rebaixamento e as maiores produtividades

dos poços localizados na feição geomórfica vale. O Sistema AqüÍfero Tubarão
Subgrupo ltararé, no Município de Campinas (lG 1gg3), a capacidade específica dos

, poço,j apresentam valores entre 0,08 e 0,30 mt/h por metro de rebaixamento. A
vulnerabilidade natural ê considerada média nos sedimentos ocorrentes nesse
município. Os aqüíferos aluvionares são considerados de alta vulnerabilidade à
contaminação antrópica.

Nos demais municípios estudados pelo lnstituto Geológico na área os sistemas

aqüíferos são caracterizados pelos seguintes valores:

Sistema Aqüífero Cristalino - capacidade específica média de 0,56 mt/h por metro
de rebaixamento; vazâo média de 7,6 mt/h.

Sistema Aqüífero Tubaråo - capacidade específica média de 0,21 mt/h por metro
de rebaixamento; vazâo média de 7,7 mt/h. As áreas mais produtivas estão associadas

às ocorrências de sedimentos mais arenosos do aqüífero.

Sistema Aqüífero Diabásio - capacidade específica média de 0,28 mt/h por metro

de rebaixamento; vazão média de 5,g mt/h;

Poços Mistos - Tubaråo e Diabásio: capacidade específica média de 0,46 mt/h por

metro de rebaixamento, vazão média de 8,2 mt/h; Diabásio e Cristalino: capacidade

específica média de 0,16 m3/h por metro de rebaixamento; vazão média de 6,9 mt/h;

Tubarão e Cristalino, capacidade específica média de 0,11 mt/h por metro de

rebaixamento e vazão média de 6,0 mt/h; Tubarão, Diabásio e Cristalino: capacidade

específica média de 0,11 m3/h por metro de rebaixamento evazâo média de 5,2 mt/h.

Com base nessas informações e de sua distribuição espacial, foram determinadas zonas

de produtividade, fundamentadas em parâmetros hidrogeológicos e estruturais da regiåo

avaliada. A disponibilidade do recurso hídrico subterrâneo nesses estudos foi calculada
por município, bem como a análise do perfil do usuário e aspectos construtivos.

Em Sumaré (Groundwater - Hidrogeologia e Engenharia 1984) obteve-se os

valores de capacidade específica entre 0,01 a O,50 m3/h por metro de rebaixamento para

115



- 
.- :,'^:.

o Sistema Aqülfero Tubaråo, sendo estimadas uma nesorva ativa de 12,272 milh6es de
t

mt e uma reserva potencial anual de 32,34 milhões de metros cubicos para o aqülfero

nessa área.
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Tabela 12 - Síntese da bibliografia existente sobre a hidrogeologia regional.

AulòR/R'Ec rÃô ÊsrúoAoÂ,/EscoPo Do TÉABALHo
''. :::: :: r"

CÁucrÊ3znç¡9'goss!:-rE14s,lo.uJ,l5lo:

LOPES (1984) - Estado de São Paulo

Sfntese dâs condições dê ocorrência da

ágûa subterrånea nos Sistemas AqÙfferos

do Estado dê Sáo Paulo e das Princ¡pãis

caracterf sticas hidrogeológ¡cas.

slsTEMA AAÜIFERO CRISTALINO- extensåo fegional, fissurado,

l¡vre a semi-confinado, heterogêneo, decontfnuo, anisotrópico'

capacidade especffica entre 0,001 a 7 m3lh por melro de

reba¡xamento, transmissividade entre 0, a 20o m?Jdiai

permeabil¡dade aParente entre 0,OO2 a O,7 m/d¡a, escoamento

básico de 270 mm/ano.

slsTEMA AAÜÍFERo TUBARÃo- extensão reg¡onal, granular

localmente fissurado, livre a semi-conf¡nado, heterogêneo,

descontfnuo a an¡sotrópico. Capacidade esPeclfica entre 0,005 a

8,5 m3/h por metro de rebaixamento: transmiss¡v¡dade entre 0'3 a

2oo m2tdiai pormeabilidade aparente entre o'oo2 a 0,7 Ítldia:

coef¡ciente de armazenamento entre 10{ a 0,05, êscoamento

básico de 135 mm/ano

AoÜÍFERO DIABÁS|o -extensão l¡mitada, flssurado, l¡vre a semi-

confinado, descontfnuo, hoterogêneo, anisotrópico' Capac¡dade

especifica entre o,o1 a '10 m3/h/m' transmissividade, de 0,2 a 50

m'ldia; e escoamento básico, '190 mm/ano

DAEE (19S2) - Região Administrativa de

Camp¡nas

Estudo das águas subterrâneas por região

administrat¡va, avaliando as cond¡çöes de

ocorrênc¡a, exploraçäo, uso, reservaçáo e

hidroqufmica.

slSTEMA AOÛlFERo cRlsTALlNo - caPãcidade específica

med¡ana de o,06 m3/h Por metro de rebãixamento, transmissividade

entre 0,1 a 100 m2/d¡a ê águas bicarbonatadas cálcicas'

Produt¡vidadê ma¡or em lineamentos de drenagens

slsTEMA AOÜÍFERO TUBARAo - caPacidade mediana dê 0,1

mt/h por metro de rebaixamento, transmiss¡vidade de 0,3 a 40

m2ldia e águas bicarbonatadas cálcicas a sódicas

AaÜfFERo olABÁslo - capacidade específìca mediana de 0,08

m3/h por metro de rebaixamento, transmissividadd entre 0,25 a 28

m2ldia e águas bicarbonatadas sódicas
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Tabela 12 (cont.) - Síntese da bibliografia existente sobre a hidrogeologia regional.

AUToR/REGIAo ESTUOAOA/ESCOPO: OO TRABAÉHO CÀR-AcrERlzÂÇÄo Dos SlsrÉlt'tÂs Ao0lFERos
.: .i.....:.....' ::: .. :...

LOPES (f994) - Bacias dos rios Piracicaba e

Capivari

Caîac¡elização das cond¡ções de oconéncia

daq águas subtenåneas, diagnóstico da

situação atual, d¡sponibilidade ê

perspeci¡vas de aProveitamento.

I slSTEMA AaÜfFERo cRlsTALlNo - extensâo regional, porosidade

de f¡ssuras, helerogêneo, livre e semi-confinado e desconl¡nuo.

Capacidade específìca entre 0,0'l a 7 m3th por metro de

reba¡xamento, transmissividade enlre 0,1 a lOO m2ldia; coeficiente

de armazenamento de 0,001 a I (nas zonas de [ocha alterada).

Reserva explotável - 9,68 m3/s.

SISTEMA AOÙÍFERO TUBARÄO . AQÜÍFERO ITARARÉ - E}|IENSáO

reg¡onal, porosidade granular, livre a semi-confìnado, heterogêneo,

descontlnuo e ãnisotrópico. Capacidade específica entre 0,03 a 6

m3/h por metro de rebaixamento; transmissiv¡dade, do 0,3 a 40

m2ld¡a; coelìciente de armazenamenlo /porosidade efetiva enlre 104

a 0,05. Reserva explotável - 3,35 m3/s.

AOÜIFERo DIABÂS|O - aqûífero eventual de extensão l¡m¡tada'

porosidade de fssuras, heterogêneo, anisotrópico, livre a semi-

confinado. Capacidade especffica, <o,Ol a 4 m3/h por metro de

reba¡xamento; transmissividade enlre 0,2 a 50 m2ld¡a. Reserva

explotável - 0,75 m3/s.

CENOzÓlCO - extensão limitada, l¡vre, porosidade granular'

descontfnuo, heterogêneo, anisotrópico Capacidado especlfic€

entre 0,1 a 5 m3/h por metro de reba¡xamento; transmissividade, 2 a

5o m2ld¡4, permeabilidade aparente enlre o'1 a 2mldia', coeficiente

de armazenamento /poros¡dade efetiva, entre 0,001 a 0,1.
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5.2.CONDtçÕES DE OCORRÊNClA

Na Região Metropolitana de Campinas distinguem-se dois grandes sistemas

aqüíferos regionais: o Sistema Aqüífero Tubarão, representado aqui pelos sedimentos
' pernio-carbonífero do Subgrupo ltararé, e o Sistema Aqüífero Cristalino, composto por

rochas igneas e metamórficas de naturezas granítica e gnáissica do Complexo ltapira,

Granitóide Jaguariúna e Granitos Morungaba e ltu, de idade precambriana e cambro-

ordoviciana. Subordinadamente, as rochas de diabásio da Formação Serra Geral

' constituem-se em aqüíferos locais, limitantes quanto a sua extensão: são corpos

pequenos distribuídos irregularmente por toda a área de estudo e às diversas

profundidades. Os maiores corpos aflorantes encontram-se na parte central do município

de Campinas e ao norte da área em Santo Antonio da Posse.

5.2.l.Geometria dos Sistemas Aqüíferos

O Sistema Aqüífero Cristalino está aflorante na porção leste da Regiåo

Metropolitana de Campinas, ocupando uma área de 1117 Km2 e comportando os

municípios de Vinhedo, Valinhos, Pedreira e Jaguariúna e partes de Campinas,

lndaiatuba e Santo Antonio da Posse.

Em termos geomorfológicos, esse sistema situa-se no Planalto de Jundiaí

(Planalto Atlântico), de relevo acidentado e possuidor das maiores altitudes e

declividades da área de estudo.

As rochas componentes (gnaisses diversos e granitos intrusivos) apresentam

diversos tipos de fraturamentos, que condicionam o armazenamento e transmissão da

água subterrânea em terrenos cristalinos. As Zonas de Cisalhamento Camp¡nas e

Valinhos constituem-se das estruturas mais notáveis da área: possuem direção NE e

largas faixas de rochas milonitizadas. As mudanças abruptas das trajetórias dos rios

Jaguari e Atibaia praticamente denunciam o fenômeno de movimentação dessas zonas.
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Secundariamente, as falhas normais de direção NE e NS e as falhas

transcorrenies e cavalgamento, de sentido NW e EW são vistas na parte do extremo

leste e norte da área. Em geral, o Sistema Aqüífero Cristalino apresenta-se bastante

fraturado: pratlcamente todas as drenagens estão condicionadas às estruturas do

terreno.

Nas áreas de ocorrência das zonas de cisalhamento e na área entre elas, a

direçáo predominante N40E (aproximada) de fotolineamentos sâo concordantes a essas

estruturas (lG 1993).

Na parte central e à oeste, o Sistema Aqüífero Cristalino é encoberto pelos

sedimentos do Subgrupo ltararé, onde se inicia a Bacia Sedimentar do Paraná na área

de estudo.

A Figura 25 configura o possível contorno do embasamento cristalino na bacia.

lnicialmente, há um caimento gradacional logo após o contato com os sedimentos

do Subgrupo ltararé, em toda a extensão da borda da bacia, seguindo também a direção

desse contato (nordeste).

Na parte central e oeste da área, os desníveis topográficos do cristalino são

notados, revelando uma superfície bastante acidentada. Existem altos estruturais (a mais

alta chegando à cota topográfica de 600 m dentro do Subgrupo ltararé), dispostos em

direção NE, indicando regiões mais elevadas e possíveis estruturas nessa direção. Na

parte norte e principalmente à sudoeste da área de estudo, é nítida a presença de

"baixos estruturais".

Na área da bacia hidrográfica de Capivari (município de Monte Mor), o baixo

estrutural observado atinge profundidades consideráveis. A análise dos perfis de poços

tubulares profundos indicam a exisiência de sedimentos abaixo da cota topográfica de

100 m, ou espessuras do pacote sed¡mentar da ordem de 500 metros.

É interessante observar em superfície, a concordância do baixo estrutural, com a

presença de sedimentos lamíiicos do Subgrupo ltararé, há mudanças bruscas do tipo de

relevo para colinas pequenas em direçâo EW.

Na parte norte, as evidências superficiais náo são nítidas em uma primeira

análise. As descontinuidades EW existentes na Figura 25 delimitam os blocos estruturais

de alta e baixas elevações.
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Estas configurações do contorno do cristalino sotoposto ao Subgrupo ltararé,
determinadas pela análise dos perfis geológicos dos poços tubulares profundos, são
concordantes aos blocos estruturais definidos por Pires Neto (1996). Os baixos
estruturais existentes na porção norte e sudoeste da área de estudo e o alto estrutural
na parte central, seriam correspondentes à parte limítrofe sul do Bloco Pirapitingui, Bloco
Mumbuca e ao Bloco Americana, respectivamente.

" Na porção sul da área de estudo o lineamento Porto Feliz - Jacutinga delimita o
Bloco Estrutural Capivari do Bloco Viracopos - lndaiatuba, que por sua vez ê limítado em

sua parte norte pelo Bloco Americana (Figura 26) e leste pelo Bloco Mumbuca.

Na parte aflorante do cristalino, há a presença do Bloco Campinas, definido pelo
' lineamento - Araçoiaba - Jacutinga e Zona de Cisalhamento de Valinhos, do Btoco

Jaguariúna no extremo nordeste; Bloco Jundiaí e ltu ao sul da área (pires Neto 1996).

O manto de alteraçäo nas rochas cristalinas apresenta-se nesse aquífero com

espessuras variando de 0 a 50 m. Sua composição granulométrica varia de argilosa a

arenosa, dependendo da composição mineral e textural da rocha mãe, e caracteriza-se

como material friável, não consolidado.

A Figura 27 demonstram a distribuição espacial desses sedimentos.

Os maiores valores de espessura do manto de alteração ocorrem no contato entre

o Embasamento Cristalino e a Bacia Sedimentar do Paraná e nas rochas gnáissicas do

Complexo ltapira, principalmente na parte sudeste e centro-leste da área.

Essas ocorrências do manto de alteração são encontradas nas superfícies mais

arrasadas do cristalino: os tipos de relevo predominantes são as colinas e morrotes e
morros e morrotes. As rochas graníticas possuem a maior resistência ao intemperismo

físico e químico em detrimento dos gnaisses; conseqüentemente apresentam os terrenos

de maiores elevações topográficas e os relevos mais acidentados (escarpas), como

também os mais baixos valores de espessura de manto de alteração.

As rochas do Complexo ltapira apresentam maiores números de espessura do

manto, cuja distríbuição espacial segue a disposição dessas litologias na área: uma faixa

alongada de direçåo nordeste, justamente entre as Zonas de Cisalhamento Campinas e

Valinhos.
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Figura 26 - A situação dos blocos estruturais na Região
Metropolitana de Campinas definidos por
Pires Neto (1996)
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Ao sul do embasamento cristalino, as maiores espessuras do manto se extende
para sudeste, abrangendo os municípios de Valinhos e Vinhedo, formando uma outra
faixa, de direçåo noroeste. Essa tendência direcional das espessuras consideráveis do
manto aparece também na porção central e no extremo norte da área, e provavelmente
deve estar relacionada às grandes estruturas de direção noroeste existentes na região.

O Sistema Aqúífero Tubarão é ocorrente na porção centro-oeste e à oeste

. Região Metropolitana de Campinas, ênì contato discordante e erosivo com
embasamento cristal ino.

os sedimentos de Subgrupo ltararé na região representariam ambientes
deposicionais distintos: as associações faciológicas de sedimentos pelíticos (ritmitos e
diamictitos' lamitos com seixos) seriam depositados em ambiente de plataforma, como
correntes de turbidez e produtos de retrabalhamento de depósitos glaciais em ambiente
marinho; as associaçöes de arenitos são resultantes de deposição de sedimentos em
sistemas deltáicos. Essas litologias apresentam-se muito litificados e algumas vezes com
estruturas rúpteis.

Os sedimentos lamíticos possuem maior área aflorante na região, geralmente
formados por relevos originários de processos de dissecação (colinas pequenas). Em
geral, os arenitos afloram nos topos, na parte superior das vertentes ou em relevos de
formas mais suaves (as colinas amptas, médias e amplas com topos
subhorizontal izados).

A espessura dos sedimentos aumenta para oeste, em direção ao centro da Bacia
Sedimentar do Paraná. No entanto, as variações de espessura dos sedimentos são
concordantes com a morfologia do embasamento cristalino: assim, as maiores
espessuras de sedimentos encontra-se na bacia hidrográfica do rio Capivari, nos
municípios de Monte Mor, Hortolândia e Americana, onde såo observadas espessuras da
ordem de 300 a 4oo m em poços tubulares profundos. Ao norte da área (próximo ao
município de Engenheiro Coelho), espessuras consideráveis, da ordem de 300m,
também são encontradas.
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os corpos intrusivos de diabásios estão distribuídos em diversos tamanhos e às
diversas profundidades. As duas maiores extensões de corpos de diabásio situam-se na
parte central (Campinas) e ao norte da área (Santo Antônio da posse).

A anárise da porcentagem e da espessura de arenitos em perfis geofógicos de
poço tubulares profundos indicam maior concentração dessa litologia em subsuperfície
dispostas em uma rarga faixa, que se inicia na porção oeste da área (santa Bárbara

' d'oeste , Americana e Nova odessa) e finariza nas cabeceiras da Bacia do Rio capivari
(chegando a B5o/o). secundariamente na porção centro-norte (arredores do Rio Jaguari,
nos municípios de Horambra e de cosmóporis), também há ocorrências de varores
significativos da espessura e porcentagem da espessura de arenito (Figura 28 e Figura
2e).

os corpos de diabásios, intrusivos na porção sedimentar da área de estudos e em
alguns pontos no embasamento cristarino, apresentam-se em forma de diques, s//s,
lacólitos ou corpos irregulares de diversos tamanhos e a várias profundidades. rG
(1996), determina que em subsuperfície, os diabásios são encontrados como corpos
irregulares alojados preferencialmente na interface entre o embasamento cristalino e a
base dos sedimentos do subgrupo ltararé, atingindo espessuras que podem superar 300
m. o contato dessas rochas com as encaixantes é abrupto, muitas vezes subvertical.

os maiores corpos afrorantes situam-se em campinas (porção centrar)
comportando uma área de cerca de 150 km2 e em santo Antônio da posse (nordeste da
área), com cerca de 300 km2 de extensâo_

A Figura 30 (mapa de espessura de diabásio na área) demonstra a distribuição
dos corpos de diabásio em subsuperfície, concentrando-se em uma área que se extende
da porção central a noroeste da área (de campinas a Americana, e proximidades). os
corpos de diabásio, de exiensão limitada, estão distribuídos em direção preferencial NW
e NE, concordantes com as principais direções estruturais da região, como também com
a direção dos corpos de diabásio por todo o estado de São paulo.

5.2.'1 .3.Diabásios
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Figura 28 - Área de oconência de arenitos (em %) em subsuperfície
na Região Metropolitana de Campinas
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Os depósitos cenozóicos apresentam-se em grandes extensões, principalmente

na porção leste e norte da região metropolitana, e ao sul, em corpos menores. Esses

sedimentos foram subdivididos em unidades litológicas como: coberturas arenosas,
lamitos e arenitos pelíticos, siltitos/arenitos e areias com matriz argitosa - såo

correspondentes à Formação Rio claro, de idade Terciária.

Esses sedimentos são pouco lítificados e apresentam espessuras que podem

atingir de 35 a 40 m; ocorrem em topos de relevos suaves (colinas amplas e amplas de
topos sub-horizontalizados), capeando sedimentos do Subgrupo ltararé, e
subordínadamente diabásios e rochas do embasamento cristalino.

Os depósitos cenozóicos comportam aquiferos freáticos, dada sua posição

estratigráfica (em áreas elevadas, correspondendo a áreas de recarga locais) e
espessuras pouco expressivas, são considerados fontes de recarga dos aquÍferos mais

importantes como também aquíferos para captações de menor porte, como as cacimbas

e as fontes.

5.2.1 .4.Cenozóico

Os aluviões correspondem aos sedimentos das planícies de inundaçäo e terraços

dos rios, constituídos de areias finas até grossas sedimentos silto-argilosas com lentes

de areia micácea fina a muito fina, argilas e siltes.

As maiores ocorrências desses sedimentos såo encontradas nos rios Jaguarí,

Atibaia, Capivari e Jundiaí; apresentam-se com pouca espessura, e um nível de água

subaflorante a aflorante: trata-se de zonas de descargas locais de água subterrânea.

5.2.1 .5.Aluviões
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5.2.2-Circulação das Águas Subterrâneas - condições de recarga e descarga
locais

As águas subterrâneas exploradas pelos poços tubulares profundos na Região
Metropolitana pertencem a um sistema de fluxo de caráter local, com forte influência das
variações da topografia dos terrenos.

', A figura 31 demonstra a disposiçåo das linhas equipotenciais. O embasamento
cristalino, situado à leste da ârea, apresenta terrenos de cotas topográficas mais
elevadas e conseqüentemente os maiores gradientes hidráulicos da área. Os sentidos
divergentes de fluxo para as cotas mais baíxas e a disposição menos espaçadas das
linhas equipotenciais, observadas principalmente na porção sul da área, indicam
apresença do divisor das águas subterrâneas e a área de recarga da região.

Na parte central e ao norte, algumas áreas de recarga tocais podem ser
visualizadas por meio da existência de divisores situados entre os rios Capivari e
Atibaia e em terrenos situados na margem direita do rio Jaguarí.

O caimento gradativo das cotas topográfica é acompanhado pelas equipotenciais,
que se espaçam com a diminuição da declividade do terreno.

As áreas de descarga situam-se na porção centro-oeste e sudoeste, nos rios de

maior porte como o Atibaia e o Jaguari (Represa de Salto Grande e arredores), o
Capivari, o ribeirão Quilombo (afluente da margem esquerda do rio piracicaba), e o rio
Jundiaí.
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A Região Metropolitana de Campinas comporta dois grandes Sistemas Aqüiferos

de caráter regional: o Sistema Aquífero Cristalino, de porosidade fissural, ocorrente na

parte leste da área e o Sistema Aqüifero Tubarão, especificamente o Aqüifero ltararé, de

porosidade primária, aflorante na porção central e oeste.

, tt Secundariamente, os corpos de diabásio são considerados aqüíferos locais,

devido sua ocorrência em corpos de diversas dimensões e em profundidades variadas;

sua produtividade está associada aos fraturamentos da rocha.

Por fim, os sedimentos dos depósitos cenozóicos, ocorrentes em topos de relevos
' colinosos de grande amplitude, e os aluviões, nas margens dos rios, são os aqüíferos de

porosidade primária com produtividade limitada. Em geral não são explorados pelos

poços tubulares profundos da regiäo, e portanto näo avaliados nesse ítem.

Na caracterizaçäo hidrodinâmica, såo analisados individualmente os sistemas

aquíferos Tubarão, Cristalino e o aquífero Diabásio, como também áreas onde existem

poços que exploram mais de um aqüifero.

O Sistema Aqüífero Cristalino apresenta-se na literatura como um aqüÍfero de

extensão regional, de porosidade secundária (a circulação das águas ocorre nas fraturas

das rochas), anisotrópico e heterogêneo, de comportamento semi-confinado a livre e

descontínuo.

Na caracterização hidrodinâmica dos 312 poços que exploram somente esse

aqüífero, determinou-se uma capacidade específica mediana de 0,1 m3/h por metro de

rebaixamento (média de 0,28 mt/h por metro de rebaixamento) e vazâo mediana de 5,2

mt/h 1média de 7,3 m3/h¡.

A figura 32 e a tabela 13 demonstram a distribuição da capacidade específica e

da vazäo, onde os valores se concentram nos intervalos de 0,05 a 0,5 (principalmente no

intervalo 0,05 a 0,2) m3/h por metro de rebaixamento e 1 a 1O m3/h (relevantemente no

intervalo entre 1 a 6 m'/h.

Os valores de transmissividade variam de 0,13 a 6,85 mt/dia/m (Tabela 14).

5.2.3.Caracterização Hidrodinâmica
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Tabela 13 - Valores de mediana e média de capacidade especifica e vazão de

poços localizados no Sistema Aqüifgro tll3!¡no
poços LocAllzAoõs ¡¡o slsTEMA AOÜ¡FERO CRIST

7,31 5,2 6 0

sP 0,2766 0,1 0 0

CAESP - m3/h por metro de rebaixamento (capacidade especlfica)

Q - m3/h (vazäo)

I'¡ÉOIR MEDIANA MODA MIN MAX

Figura 32 - Distribuiçåo da capacidade específica e da vazåo em poços

localizados no Sistema Aqüifero Cristalino
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Tabela 14 - Valores de transmissividades calculadas em poços do Sistema AqüÍfero

Cristalino

Os maiores valores medianos da capacidade específica dos poços e as vazões

localizam-se dentro de lineamentos de drenagem, indicando a íntima relação entre a
produtividade e a presença de estruturas das rochas hospedeiras. A tabela 15 e 16 e as

figuras 33 e 34 apresentam a distribuição dos valores da capacidade específica e das

vazões de poços locados em lineamentos de drenagem e fora deles, e a grande

diferença entre os valores determinados de capacidade específica.

O Sistema Aqüífero Tubarão - AqüÍfero ltararé possui grande complexidade

hidrogeológica, haja visto o ambiente deposicional extremamente complexo de seus

sedimentos, e consequentemente as ocorrências de fácies interdigitadas de difícil

entendimento espacial e estratigráfico. Esse sistema é considerado como aqüífero de

extensão regíonal, de porosidade granular, livre a semi-confinado, heterogêneo,

descontínuo e anisotrópico.

Na área de estudo, os poços localizados nesse sistema aqüífero apresentam

valores medianos de capacidade específica e vazäo de 0,1 1 mt/h por metro de

rebaixamento e 6,0 m3/h, respectivamente. A distribuição da capacidade específica e
vazâo por número de poços estão representadas na figura 35 e tabela 17.

1O2 . MACSOL S/A 3,13 o,32

091 . MACSOL S/A 6,10 0,13

O9O J,GBC LTDA 2,20 o,14

106 - PROMON S/A 1,09 0,18

107 - ABC XTAL MICROEL 12,19 6,85

109. SOC. SAGR. COR. JESUS 4,47 o,29

435 . SANASA 2,4 1,19
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Tabela 15 - Valores de mediana e média de capacidade específica e vazão
localizados em lineamentos de drenagem no Sistema Aqüífero Tubaråo

POÇOS DO CRISTALINO LOCALTZADOS EM LTNEAMENTOS DE DRENAGEM
MEDIA MEDIANA MODA MIN MAX

o 9,78 4,81 6 0,00 55,00
CAESP 0,4236 0,1438 0 0,00 4,5077
CAESP - m3/h por metro de rebaixamento (capacidade especff¡ca)

Q - m3/h (vazão)

Figura 33 - Distribuiçáo da capacidade específica evazâo em poços localizados em
lineamentos de drenagem no Sistema Aqüífero Cristalino
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Tabela 16 - Valores de mediana e média de capacidade especifica evazâo de poços

localizados fora de lineamentos de

ffitZADOS FoRA DOS LINEAMENTOS DE DRENAGENS

MED]A MEDIANA MODA MIN MAX

o 5,95 4J0 6 0,00 32,00

Figura 34 - Distribuição da capacidade específica e da vazåo em poços localizados

fora de lineamentos de drenagens no Sistema Aqüifero Cristalino

CAESP 0,1957 0,0917 0 0,0000 8,0000

poços QUE EXPLORAM O CR¡STALINO LOCALIZADOS

FORA DOS LINEAMENTOS DE DRENAGENS (202 POçOS)

no Sistema Aqüifero Cristalino
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Tabela 17 - Valores de mediana e média de capacidade específica e vazäo de

poços localizados no sistema Aqüífero Tubaråo - Aquífero ltararé

Figura 35 - Distribuição da capacidade específica e da vazão de poços no Sistema

MEDIA
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E interessante destacar a presença marcante de poços com valores no intervalo

0,1 e 0,2 m3/h por metro de rebaixamento e das vazões, entre os intervalos de 1 a 12

m3/h, que podem ser considerados como limiiações quanto à produtividade desse

sistema aqüífero.

A influência das estruiuras das rochas na produtividade dos poços desse sistema

também é importante. Nas figuras 36 e 37 e tabelas 18 e 19, apresentam-se os valores

medianos de capacidade específica e vazâo obtidos em poços localizados em

lineamentos de drenagens (0,14 msth por metro de rebaixamento e 12 m3/h,

respectivamente) contra 0,125 m3/h por metro de rebaixamento e 7,0 mt/h de valores

medianos desses parâmetros obtidos em poços situados fora dos lineamentos de

drenagem.

A análise dos perfis geológicos de poços tubulares profundos determinou

espessuras de arenito e porcentagem da espessura de arenito, que foram

correlacionadas à produtividade dos poços. Há uma tendência do aumento dos valores

de produtividade em função da presença de areniio em maiores porcentagens (Figura 38

e Tabela 20).

O Aqüífero Diabásio apresenta os mais baixos valores medianos de capacidade

específica e vazäo (0,06 m3/h por metro de rebaixamento e 4,5 mt/h) encontrados na

região metropolitana. A distribuiçáo dos valores de capacidade específica e vazâo

indicam maiores concentrações nos intervalos mais baixos (0 a 0,01 mt/h por metro de

rebaixamento e entre 0 a 1 m3/h, respectivamente) (Figura 39 e Tabela 21).

A produtividade desse aqüífero está condicionada aos fraturamentos existentes na

rocha, corroborada com a determinaçáo de uma capacidade especifica mediana de 0,12

mt/h por metro de rebaixamento em poços locados dentro de lineamentos de drenagens,

em detrimento do valor conseguido de 0,05 mt/h por metro de rebaixamento, mediana

dos valores determinados em poços situados fora dos lineamentos desses (Figuras 40 e

41 , ïabelas 22e23).

A grande quantidade de poços que exploram mais de um sistema aqüÍfero (cerca

de 271 poços tubulares profundos) justificou uma análise distinta da hidrodinâmica e

produtividade na área de estudo.
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Tabela 18 - Valores de mediana e média de capacidade especlfica e vazåo de

poços localizados em lineamentos de drenagem no Sistema Aqüffero Tubaräo -

Aqüffero ltararé

poços Do slsrEMA AQÜIFERO TUBARÃO - AOÜÍFERO ITARARÉ

LOCALIZADOS DENTRO DE LINEAMENTOS DE DRENAGEM

MÉDIA MEDIANA MODA MIN

12,9 12 12 0,5

0,3977 0,1429 0,1 0,0083

Figura 36 - Distribuiçåo da capacidade especlfica e da vazäo em poços localizados

em lineamentos de drenagem no Sistema Aqütfero Tubarão - Aqülfero ltararé

DrsrRrBu¡çÃo DA cAPAcrDAil?$1H1,:î"*t Poços No srsrEMA

o

8sp4
B3
oÉ,ô
l¡¡ I

=.Ð1
z

0

CAPACIDADE ESPECIF|GA (M3'H POR METRO DE

REBA]XAMENTO

DrsrRtBurçÃo vezÃo Dos Poços Do slsrEMA ¡oÜireno
4 TUBARåP

Ës2

4

3

2

1

0 rÐlf)l'*o)ctlD@AA (ìt

VAZÃO
(M3rHl

140



Tabela 19 - Valores de mediana e média de capacidade especifica evazâo de poços
localizados fora de lineamentos de drenagem no Sistema Aqüífero Tubaråo
Aqüífero ltararé

Figura 37 - Distribuiçåo da capacidade especifica e da vazäo em poços localizados
fora de lineamentos de drenagem no Sistema Aqüífero Tubaräo - Aqüífero ltararé

MEDIA MEDIANA MODA MIN MAX
o 8,86 7,O0 6 0,00 36,00
CAESP 0,2469 0,1250 0,1539 0,0000 4,9000
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Tabela 20 - valores de mediana e média de espessuras de arenito em relaso

a capacioaoe especifica no sistema Aqüifero Tubaråo - Aqüifero ltararé

DO

0,1 38

o,2 56
0,3 52

0,4 47
0,s 60
0,6 49

'l 47
254

>2 54

MEDIA MEDIANA MODA MAX

Figura 38 - Distribuiçäo da capacidade especifica em funçäo da maior porcentagem

da espessura de arenito no Sistema Aqüífero Tubarão - Aqüifero ltararé
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Tabela 21 - Valores de mediana e média de capacidade especifica e vazâo

I

MÉDN MEDIANA MODA

0,7865 0,0600 0

6,30 4,50 0

141,83 135,00 150

Figura 39 - Distribuiçåo da cepac¡dade específica evazáo dos poços

local izados em diabásigs_
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Tabela 22 -Valores de mediana e média de capacidade específica e uazâo

de poços que exploram o diabásio localizados em lineamentos de drenagem

@ DENTRo DE LINEAMENToS

P 1,9894 0,1190 0 16,6000 0'

CAESP - M3/H/M (capacidade especlfica)

Q - M3/H (vazäo)

MÉDIA MEDIANA MODA MAX MIN

Figura 40 - Distribuição da capacidade específica de poços localizados

em lineamentos de drenagem em diabásios
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Tabela 23 - Valores de mediana e média de capacidade específica e dos poços

que exploram o diabásio localizados fora de lineamentos de drenagem

DE DRENAGENS

MÉDN MEDIANA MODA MAX MIN

CAESP 0,3741 0,0491 0 3,9622 0,

poços LocADos No DnBÁslo FoRA DE LINEAMENTOS

CAESP - m3/h por metro de rebaixamento (capacidade especifica)

Q - m3/h (vazåo)

Figura 41 - Distribuição da capacidade específica em poços localizados fora de lineamentos

de drenagem nos diabásios
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Essa situação é decorrente da situaçåo geológica da área: trata-se da borda da
Bacia Sedimentar do Paraná, cujos sedimentos são ainda pouco espessos e por isso as
rochas do embasamento cristalino são encontradas a baixas profundidades. Além disso,
há as ocorrências de diabásio em superfície e subsuperfície, em corpos de extensão
limitada, que aumenta ainda mais a complexidade dessa região de borda de bacia.

Em geral, a capacidade específica mediana obtida para essa área foi de 0,07 m3/h,øl

por metro de rebaixamento (mediana de vazão de 4,8 mln). Na distribuição dos valores

de capacidade especÍfica por número de poços tubulares profundos, nota-se uma

concentração de valores nos intervalos de 0,05 a 0,3 m3/h por metro de rebaixamento,

onde cerca de 108 valores de capacidade específica dos poços encontram-se nesse
primeiro intervalo (O,OS mt/h por metro de rebaixamento) (Figura 42 e Tabela 24).

A influência dos fraturamentos, existentes nessa área na produtividade dos poços

tubulares profundos näo é notada em um primeiro momento, com a obtenção de valores

medianos similares de capacidade específica e vazão para poços situados dentro e fora

de lineamentos de drenagem (em torno de 0,07 mt/h por metro de rebaixamento e 4,5

mt'h, respectivamente) (Figuras 43 e 44, e Tabelas 25 e 26).

Os poços tubulares que exploram os Sistemas Aqüíferos Tubarão e Diabásio

apresentaram melhores produtividades, conseguindo valores medianos de capacidade

específica 10,1 m3/h por metro de rebaixamento) em detrimento dos poços que exploram

os sistemas Cristalino, Tubarão e Diabásio e os sistemas Tubarão e Cristalino (Tabela

27).

A transmissividade foi calculada para três poços mistos que exploram os sistemas

Tubarão e Cristalino, obtendo-se valores de 0,113, 2,77 eO,T1 m3ldia/m (Tabela2g).
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Tabela 24: Valores de mediana e média de capacidade especifica de poços que exploram

mais de um aqtiifero

CAESP - m3/h por metro de rebaixamento (capacidade especlfica)

Q - m3/h (vazão)

MEDIA MEDIANA
7,55 4,83

0,2332 0,0744

Figura 42 - Distribuiçäo da capacidade específica de poços que exploram mais

de um aqüifero (Poços mistos)
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Tabela 25 - Valores de mediana e média de capacidade específica e vazåo de
que exploram mais de um aqüifero localizados em lineamentos de drenagem

Figura 43 - Distribuição da capacidade específica e da vazão em poços mistos
localizados em lineamentos de drenagens
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Tabela 26 - Valores de mediana e média de capacidade específica evazâo de poços que exploram
mais de um aquiïeros localizados fora de lineamentos de drenagem

Figura 44 - Distribuiçåo da capacidade especifica e da vazåo em poços mistos localizados fora
de lineamentos de drenagem
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Tabela 27 - Valores de mediana e média de capacidade específica e vazão de
poços mistos por tipo de sistema aqüífero explorado

o
CAESP

TUBARAO E DIABASIO (TD)

MED¡A

o
CAESP

8,57 5,5
0,2208 0,102

'ruBARACI, CRISTALINO E ÐIABASl() (TDÖ)

MEDIANA MODA

MEDIA MEDIANA MODA
10,58 5,64

0,5903 0,0726 N/A

e
3AESP

TUBARAO E CRISTALINO {TC}

MEDIA

CAESP - m3h por metro de reba¡xamento

Q - m3h (vazäo)

10
0,0108

6,12
0,1793

MEDIANA MODA
3,4

0,0695

3

3
0,0714
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Tabela 28 - Valores de transmissividades calculadas em poços do Sistema AqüÍfero

Cristalino

113i TECIDOS FIAMA

330/ PIRELLI PNEUS

604/ FEDRALIX

A distribuição espacial dos valores de capacidade específica revelou tendências

de comportamento bem distintas na área de estudo.

No Sistema Aqüífero Cristalino, a produtividade dos poços tubulares profundos

está relacionada aos diversos tipos de estruturas existentes nesses terrenos, definidos

pelos grandes lineamentos de drenagens de direção NE e EW, predominantemente e

pelo mapa geológico.

A análise dos valores de capacidade específica foi executada por meio de

compariimentações baseadas nas grandes estruturações existentes e pelo modelos de

blocos estruturais propostos por Pires Neto (1996).

A Figura 45 apresenta as compariimentações definidas pelas produtividades

similares e estruturas.

O Bloco Lindóia-Valinhos (na parte leste de Campinas e Pedreira) não foi

considerado para análise, pela inexistência de informações. Os terrenos são

topograficamente elevadas e acidentadas e de baixa ocupação humana.

Na área de ocorrência das rochas do Complexo ltapira de composição granítica

(Ciy), observa-se boas produtividades nos poucos poços existentes (de intervalo de 0,35

a 8,5 m3/h por metro de rebaixamento). A regiåo localizada entre os rios Atibaia e

Jaguari apresenta-se bastante fraturada, haja visto a ocorrência de fortes estruturações

de direções NW e NNE, visualizada pela alta densidade de drenagem local. As rochas

aflorantes nesse local pertencem ao Granito Morungaba, de caráter homogêneo, e as

rochas granitóides do Complexo ltapira.

6,6

2,4

Tffi f,$lif'fÌY'i#e+.ifH,i'ffi t*ls

5,0

2,77

1,2

o,71
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Essas características estruturais e litológicas sugerem um bom potencial de

produtividade de poços, pois indicam grande número de juntas e fraturas por onde a
água circula.

Ao sul da área descrita anteriormente, no Bloco Jundiaí, as rochas gnáissicas do

Complexo ltapira såo predominantes; há ocorrêncías na porçåo leste do Granito
Morungaba, caracterizadas por relevos de topografia elevada e escarpadas.

' "' Já as rochas gnássicas comportam relevos menos acidentados, como os morros e

morrotes e colinas e morrotes, e uma menor densidade de drenagem. As estruturações

observadas possuem direção NW e algumas com forte inflexão para NE, seguindo a
Zona de Cisalhamento Valinhos.

No cômputo geral, o potencial produtivo é considerado mediano, onde a

produtividade dos poços estão relacionadas com os lineamentos de padrões NW e
NNW. A primeira direção seria condicionante das drenagens principais e a segunda

direção, resultante das movimentações de deslocamento (os falhamentos normaís).

A exceção é feita nas proximidades do lineamento que separa o Bloco Lindóia-

Valinhos do Jundiaí, que mais ao leste vem a constituir no Lineamento do lnterflúvio

Jundiaí-Atibaia (Pires Neto 1996).

Os poços localizados nessa área possuem bons valores de capacidade específica

(situados nos intervalos entre 0,13 a 0,35 e 0,35 a I m3/h por metro de rebaixamento).

No Bloco Campinas, apesar do pequeno número de poços tubulares com valores

de capacidade específica, verifica-se três tendências de produtividade: os altos valores,

situados ao longo da Zona de Cisalhamento de Valinhos e na porção sul, e os valores

intermediários e baixos, situados entre aZona de Cisalhamento Campinas e a região de

altos valores.

No Bloco ltu, ao sul do Bloco Campinas, os poços tubulares apresentam bom

potencial produtivo, com tendência a um decréscimo desse potencial na porção limítrofe

à Zonas de Cisalhamento Valinhos. As principais estruturas possuem direção EW e NE;

a tendência de melhor produtividade parece situar-se ao longo dos fraturamentos de

direção EW.

O Bloco Jaguariúna situa-se entre a Zona de Cisalhamento Campinas e o

Lineamento Porto Feliz-Jacutinga, no contato do embasamento cristalino e em parte da
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bacia sedimentar. Ao longo da zona de cisalhamento são observados poços com boa

produtividade. Nas áreas restantes, essa produçåo é relacionada com fortes

estruturações de direção EW, condicionantes dos rios de maior porte na região, como os

rios Jaguari, Atibaia e o Camanducaia.

Nos terrenos próximos ao limite desse bloco estrutural com o Bloco capivari, e
nessa própria compartimentaçåo, visualizam-se baixos valores de produtividade. Na área

, entre os rios capivari e capivari-Mirim, são encontrados altos valores de capacidade

específica.

. De um modo geral, as melhores produtividades do Sistema Aqúífero Cristalino

encontram-se ao longo do contato do embasamento cristalino com a bacia sedimentar,

bem como a existência de tendências de bons potenciais de produção em lineamentos

de drenagem de direção EW e NE (Figura 45).

A produtividade dos poços parece acompanhar também o caimento ocasionado

pela movimentação dos blocos estruturais. Desse modo, no Bloco Jaguariúna uma

tendência de boa produtividade aparece a noroeste do bloco, que possui um caimento

suave na mesma direçâo.

No Bloco ltu, as maiores produtividades se encontram na porção noroeste,

concordantes com a direção do caimento desse bloco estrutural; o mesmo é ocorrente

no Bloco Jundiaí, com adernamento recente para noroeste.

O Sistema Aqüífero Tubaráo - Aquífero ltararé apresenta uma distribuiçáo mais

caóiica dos valores de capacidade específica, coerente com a complexidade faciológica

de sedimentos de ambiente de plataforma e avanços e recuos de geleiras. No entanto,

ex¡stem tendências de distribuição dos valores desse parâmetro.

As áreas de menores produtividades situam-se ao longo do contato do aqüífero

sedimentar com o cristalino (parte de Campinas e lndaiatuba) e na porção central da

região metropolitana (abrangendo os municípios de Paulínia, Sumaré, Nova Odessa,

Artur Nogueira e Jaguariúna) (Figura 46).

Os valores intermediários são encontrados na parte norte da área, envolvendo os

municípios de Holambra e Santo Antonio da Posse.
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As regiões com alta potencialidade produtiva são encontradas na porção sudoeste
(principalmente santa Bârbara d'oeste e Monte Mor), à noroeste (nas proximidades da
Represa de salto Grande, extendendo em faixa para nordeste, englobando a parte oeste
de Artur Nogueira e Engenheiro Coelho) e na parte central da área de estudo (oeste de
Campinas, Hortolândia e Paulínia).

Esses terrenos altamente produtivo do Aqüífero ltararé estão relacionados com a
, disposição de sedimentos mais arenosos de subsuperfície (vide Figura 3B).

Em termos de compartimentação estrutural, as maiores produtividades siiuam-se
no Bloco Mumbuca e porção sudoeste-oeste do Bloco Americana (Figura 26), que
comportam as maiores espessuras de sedimentos da região. Na porção noroeste do

Bloco Americana, oeste do Bloco Pirapiiingui e na parte norte do Bloco capivari, os altos
valores de produção dos poços tubulares são encontrados.

Nos poços locados em diabásios, a espacialização das produtividades também
apresentou tendências. os valores baixos encontram-se no corpo aflorante em

campinas. Ao longo da faixa de ocorrência de corpos de diabásios na área de estudo,

verifica-se uma alternância de zonas de altas e baixas produtividades, apesar da
existência de pouca informação disponível (Figura 47).

os poços mistos, que exploram mais de um sistema aqüífero/aquífero,

apresentam zonas bem distintas de produtividade. A região de menor potencial situa-se

ao longo do contato de embasamento cristalino, seguida de uma área de alta
produtividade e de uma de valores intermediários. Na regiåo que engloba principalmente

Engenheiro coelho, Artur Nogueira e santa Bárbara d'oeste, a alta produtividade dos
poços novamente se faz presente (Figura 4g).

As causas das maiores produtividades dos poços mistos podem ser atribuídas por
contatos entre unidades aqüíferas distintas (descontinuidades por onde a água
subterrânea circula), a maior espessura saturada de sedimentos e litologias arenosas.

Nas porçöes de borda de bacia, onde ocorrem os menores valores de capacidade
específica, os sedimentos såo poucos espessos e os contatos entre as unidades
aqüíferas muitas vezes encontram-se com revestimento dos poços.
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À medida que se penetra na bacia sedimentar, a espessura (saturada) aumenta e
a produção de água subterrânea das descontinuidades são então computadas,
juntamente com a produção da maior espessura saturada.

As zonas de produtivídade podem ser correlacionadas com os btocos estruturais
encontrados na área. A região de borda de bacia, com baixos valores de capacidade
específica, correlaciona-se aos blocos estruturais Capivari e Jaguariúna. A zona de alto

, poteqcial produtivo encontra-se na primeira porção do Bloco Americana. O lineamento
de direção NE que corta esse bloco na sua porção central parece ser o limite de
compartimentação do alto potencial produtivo para outro de valores intermediários,
atingindo também o Bloco Pirapitingui. Por fim um segundo lineamento observado mais a
oeste do Bloco Americana e que se extende ao Bloco Pirapitingui delimita a área de alto
potencial produtivo.

O sentido de movimentação de alguns blocos estruturais é também concordante
com as áreas de maiores produtividades. No Bloco Mumbuca, há um soerguimento com
adernamento para sul em direção aos rios Capivari e Tietê, que parece estar
concordante com os altos valores de capacidade específica encontradas nos poços ali
situados.
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5'3'DISPONIBILIDADE E CONSUMO DO RECURSO HíDRICO SUBTERRÂNEO

A disponibilidade do recurso hídríco subterrâneo foi calcutada de acordo com os
procedimentos propostos por Lopes (199a) e adaptados para a região de estudo. A
tabela 29 apresenta os resultados da disponibilidade por aqüífero e por sub-bacia.

Tabela 29 - Estimativa da disponibilidade da água subterrânea dos sistemas aqüiferos/
aqüÍferos por meio de dados de escoamento básico de rios principais por
sub-bacias na Região Metropolitana de Campinas (baseado em Lopes
1es4).

POSTO
Rto

626150
Jaquariúna

4D 0001
Jaguariúna

ESCOAMENTO
gÁsrco

(m3ls/km2l

3D 003
Atibaia
4D 009
Atibaia

0,0047

0,0074

4D 010
Piracicaba

AQUIFERO
(% ÁREA)

0,0100

lr¡stalino (100)

0,0049

Diabásio (15)
Itararé (55)
Cristalino 130ì

o¿4¿u
Capivari

627070
Piracicaba

AREA DO
eoüíreno

tkm2l

Cristalino (100)

0,0049

Cenozóico (3)
Diabásio (30)
Itararé (42)
3ristalino 125)

623950
Jundiaf

230

0,0039

cenozóico (49)
Díabásio (12)
Itarare (321
3ristalino l7)

55
203
111

A vazâo disponível total encontrada para a Região Metropolitana de Campinas é
de 2,2 m3/s ou 69,2 x 106 m3/ano, onde 0,54 m3/s (17 milhoes de metros cúbicos) são
proven¡entes do aqüífero Cenozóíco, 0,056 mt/s 11 ,TT milhões de metros cúbicos), do
Diabásio, 0,62 m3/s (19,5 milhões) do ttararé e o,9g mt/s 130,g milhões de metros
cúbicos) do Cristalino (Tabela 3O).

INDICE
%t

0,0039

397

Cenozóico (17)
Itararé (57)
Cristalino 126ì

20

10
97

13s
81

0,0061

VAZAO
DISPONíVEL

tmslst

Cenozóico (57)
Diabásio (10)
llararé (32)
Oristalino ('l)

20
25
20

388
95

253
55

20

3enozóico (28)
tararé (27)
lristalino (451

0,39

25
20
25
20

65
218
'100

0,01
0,21
0,05

RESERVA
ANUAL
(l06 m3ì

476
84

267
8

25
20
25
20

0,41

0,0004
0,0300
0,0700
0,0200

12,30

25
25
20

90
87
146

0,31
6,60
1.60

0,230
0,010
0,1 00
0,004

25
20
25
20

13,00

0,011
0,897
2,200
0.624

0,01
0,12
0,02

25
25
20

7,300
0,352
3,100
0,119

0,260
0,006
0,093
0,006

0,339
3,900
0,636

0,040
0,036
0.080

8,300
0,204
2,600
0,1 95
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Ïabela 30 - Disponibilidade natural de água subterrânea por sisiema aqüífero na Região
Metropolitana de Campinas.

o valor obtido para o Aquífero cenozóico é significante, comparando-se com os
demais valores; no entanto, sua pouca espessura e sua situaçâo estratigráfica (sobre os
demais sistemas aqüÍferos) e topográfica (em topos de corinas) quarifica-o como área_
fonte (recarga) para os outros aqüíferos. A maior reserya está contida no sistema
Aqüífero Cristalino, seguido do ltararé.

dsitribuição de água traiada, 17% (1 ,02 m3/s), produzindo um totar de 3,22 m3/s (101 ,s r

o valor da disponibiridade naturar pode ser somada às perdas pera rede de

A estimativa do consumo de água subterrânea é baseada no número de poços
previstos para 1994 na região, onde 70% (1814 poços) sâo considerados ativos, e em
uma vazão média encontrada, de 6,0 m3/h, ponderada pelo tempo médio de
funcionamento do bombeamento por tipo de atividade econômica. O produto resultante,
1,73 m3ls ou 54,6 mirhões de metros cúbicos, é a estimativa do consumo totar de água
subterrânea na área de estudo.

Esse consumo corresponde a uma elevadÍssima taxa de exproração - 7go/o da
reserva ativa natural, ou S4o/o da reserva total.

A exploração da água subterrânea por sistema aqüífero é apresentada na tabera
3'1 .



Tabela 31 - Estimativa de exproração de água subterrânea nos sistemas aquíferos da
Região Metropolitana de Campinas.

A estimativa da exproração de água subterrânea revera um maior consumo para o
Aqüífero ltararé, seguido do Cristalino.

' Esses resurtados representam as seguintes taxas de aproveitamento dos
aqüíferos: ltararé - 92%, cristarino - 5s %, Diabásio - -,r,o%. A erevado varor de
exploração do aqüífero diabásio cai na incerteza dos valores estimativos, pero baixos
números de poços exprorados na região, bem como pera disposição caótica de corpos
de diabásio de pequena extensão, em supefície como em subsuperfície. Nos poços do
Itararé e cristarinos foram somados o varor de exproração obtido para os poços mistos.

Essas taxas de aproveitamento indicam o arto consumo das águas subterrâneas
nos sistemas aqüíferos da região, principarmente nos sedimentos do rtararé, justificado
pela locarização dos municípios mais popurosos e do parque indústriar da região.

No entanto, não considerou a contribuição significativa dos depósitos cenozóicos
nos sedimentos do ltararé, que possui uma reserva ativa de 1 7,0 x 106 m./ano; caso a
contribuição seja total, a taxa de aproveitamento do Aqüífero ltararé é menor e há a
redução dos valores pela metade.

Além disso, o setor secundário é o maior consumidor de água subierrânea na
área de estudo, com exproração de 0,g2 m3/s, seguido do abastecimento púbrico,0,36
mt/s,dosetorprimário,0,33m3/s,eporfimdousoparticuraredosetorTercíário (0,12e
0, 1 0 m3/s respectivamente).

As regiões compreendidas principarmente por campinas, Varinhos, Hortorândia,
sumaré, Paulínia, Nova odessa, seguida dos municípios de santa Bárbara d,oeste,
Americana, Monte Mor e rndaiatuba, apresentam os maiores índices de consumo da
água subterrânea na área de estudo, pois compreendem o eixo de industriarizaçâo
dessa região metropolitana. o setor secundário é o maior usuário da água subterrânea,
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seguido pelo uso particular; o setor primário surge como consumidor de porte na porção
nordeste da área, especiaimente Horambra, com g6% de poços usados na agropecuária.
os demais municípios, como Engenheiro coerho, Artur Nogueira, cosmóporis, santo
Antonio da Posse, Jaguariúna e pedreira caracterizam-se pelo baixo consumo de água
subterrânea, cujo principar usuário é ainda o setor primário, caracterizado peras
atividades essencialmente agrícolas e pecuárias (Figura 4g).

, "' E interessante observar que o consumo de água subterrånea pelo Setor Terciário
só é relevante no município de campinas, que é o pólo irradiador da ocupação urbana e
industrial da região, e provavelmente o centro comercial da região, acredita-se que com
o crescimento da atividade econômica terciária no município, exista um aumento do

. número de consumidores de água subterrânea neste setor.

No setor Primário, os maiores usuários consistem de síiios e fazendas com
atividade agrícola e pecuária (aves, gado, suínos e cavalos); em Holambra, destacam_se
a suinocultura e granjas e a plantação de flores e plantas ornamentais. Em pedreira, a
principal usuária da água subterrânea é a atividade de mineraçâo (cerâmicas,
principalmente).

Na área mais industrializada, na porçáo central e a oeste da região metropolitana,
destacam-se como maiores usuários as indústrias têxteis, química/petroquímica, eletro-
eletrônica, metalúrgica, civil e alimentícia, dentre outros. A grande maioria das índústrias
da região capta água além da rede pública, explorando a água subterrânea, ou o recurso
de drenagens vizinhas.

Os usuários particulares são caracterizados pelas pessoas jurídicas ou fÍsicas que
usam a água subterrânea para abastecimento doméstico; os loteamentos, chácaras de
lazer, e residência, consistem dessa classe de consumidor de água subterrånea, que
geralmente não possuem rede de distribuição pública.

Os usuários do Setor Terciário é o comércio (lojas, postos de gasolina,
restaurantes, clubes, hotéis/motéis, etc.) e do abastecimento público, os serviços
municipais (SEMAE, SAEE, SAMAE e sABESp) que exproram a água subterrânea para
abastecimento de comunidades que não possuem rede púbrica de distribuição.
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Figura 4g - Consumo da água subterrânea por municipio na Região Metropolitana de Campinas
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G.PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Na avaliação das várias metodologias de estudos do meio físico para subsidiar o

planejamento territorial e/ou a análise ambiental, reconheceram-se dois tipos de

enfoque, que fundamentam estudos distintos.

A Geologia Ambiental, Geotecnia e Geologia de Engenharia, pelas suas próprias

definições, têm como ponto de referência o Homem, isto é, são ciências aplicadas que

procuram compreender a relaçäo (principalmente a interferência) do homem no habitat

geológico. As ramificações Geologia de Áreas Urbanas e Geologia de Planejamento
. Urbano såo frutos também dessa linha de pesquisa. Os estudos são essencialmente

aplicados, cuja meta é o desenvolvimento de métodos ou procedimentos de caráter

(geo)técnico para propor soluções aos impactos existentes ou potenciais e determinar

aptidões ou restrições à qualquer tipo de ocupação antrópica (neste caso, relativos as

obras de engenharia). Em vista disso, há uma preocupação da quantificação de

parâmetros nesses estudos. As cartas geotécnicas e as cartas de síntese (ou de

zoneamento geotécnico) são os recursos de representação gráfica utilizadas para fïns de

planejamento.

Outras metodologias de análise do meio físico são a abordagem da paisagem e

ecologia da paisagem, onde a geomorfologia é a geociência que embasa estes estudos.

Neste conceito, a ocupação do solo está intimamente vinculada à paisagem, que é o
catalisador dos processos morfodinâmicos naturais. Esta abordagem procura entender o

ambiente em sua totalidade, onde todos os paråmetros analisados estäo

interrelacionados e são interdependentes. É uma visäo holística do ambiente, e com

base neste entendimento "total" pode-se chegar a soluçöes de problemas e propor

diretrizes para um planejamento ótimo do uso do solo. Neste conceito, a posiçåo do

homem é participativa, onde o ambiente é o centro referencial desta abordagem. A

abordagem da paisagem têm um visão "naturalista"e caráter qualitativo, e inicialmente

era utilizada para o levantamento de recursos naturais em áreas desconhecidas.

Esta visão holística é representada na cartografìa por meio de uma taxonomia de

tipos de unidades, relativas aos graus de sensibilidade do ambiente em função dos

fenômenos naturais e antrópicos (Tricart 1977). As cartas resultantes são classificadas
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em cartas de análise, de síntese, de aptidão e sensibilização (Journaux 197s, 19BS apud
Martinelli 1994).

Assim os estudos "geoambientais"(entendido aqui como sendo as geociências
parte integrante do ambiente) como a Abordagem da paisagem, são avaliações
regionais de áreas de grandes extensões e consequentemente de escalas de trabalho
pequenas. A cartografia geotécnica e da geologia de engenharia requer estudos de

' maior escala, pela sua própria definição e sua necessidade de quantificação.

o termo geologia ambiental conceituado por Flawn (1 983 apud cottas 1983)
possui forte conotação aplicada, onde esta ciência "deve estudar e apresentar soluções
para os problemas ocorrentes do uso do solo pelo homem", e enfim, ',estabelecer o

' equilíbrio nas relações homem-habitat geológico". No entanto, este conceito pode ser
mais abrangente; atualmente são comuns trabalhos multidisciplinares em que se busca
um entendimento maior do ambiente através da interação de diversas áreas do
conhecimento. A geologia (e seus vários campos de estudo) deve procurar a

compreensão de seu papel dinâmico dentro deste contexto maior, que é o ambiente e de

suas interrelações com as demais ciências fÍsicas, humanas e biológicas.

Esse entendimento de caráter holístico aplica-se também numa melhor solução de
impactos "geoambientais" provocados pelo agente antrópico, e a um planejamento ótimo

de uso e ocupação do solo e ao gerenciamento dos recursos naturais.

Esta visão, portanto, vem de encontro com as idéias de "desenvolvimento

sustentável" para o ambiente em que se vive.

No entanto, estes dois enfoques disiintos são complementares nos estudos de
planejamento terriiorial e gerenciamentos de recursos. Os estudos hidrogeológicos
propostos neste trabalho visam: compreender as condições de ocorrência da água

subterrânea e suas inierrelaçöes com a dinâmica do meio físico e biótico; e em relação
ao homem, a análise como recurso h ídrico subterrâneo e como um atributo do terreno
frente aos usos e tipos de ocupação.

Este entendimento global da água subterrânea pode fornecer subsídios realmente
eficientes para um gerenciamento "sustentável" do recurso e diretrizes/recomendaçöes

mais confiáveis sobre a mitigação de impactos e proteção/preservação deste ambiente
aquático, assim como em compreender e aprofundar os conhecimentos das águas
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subterrâneas, entender a sua pos¡ção dentro do ciclo hidrológico/ambiente e as
interelações com outros parâmetros do meio físico.

6.l.DEFtNtçÃO DAS UNTDADES HTDROGEOLóctCAS

' As unidades hidrogeológicas foram compartimentadas com a finalidade de retraiar
espacialmente o comportamento das águas subterrâneas, as condições naturais de sua
ocorrência e as relações entre os demais atributos do meio físico na área de estudo,
envolvendo estudos hidrogeológicos básicos.

A análise das condições naturais de ocorrência das águas subterråneas envolve o
conhecimento litológico e estrutural (de superfície e subsuperfície) das rochas
armazenadoras e condutoras de água subterrânea, a análise do relevo, do solo e de
suas condições genéticas e das drenagens existentes, e da caracterizaçáo
hidroclimática na área de estudo.

Na definição dessas unidades destacam-se a hidrodinâmica da água subterrânea,
a determinação de áreas de recarga e descarga, e os locais onde as condições de
circulação sejam diferenciadas em função da ocorrência de litologias e estruturas
específicas. os estudos envolvidos são: geometria dos aqüíferos, potenciometria e/ou
espacializaçäo dos níveis de água, análise do relevo e processos morfodinâmicos,
pedologia e/ou material inconsolidado e hidroclimatologia.

A elaboração da carta de unidades hidrogeológicas baseou-se na análise
integrada dos mapas potenciométrico, das cartas de unidades climáticas e de unidades
de terreno, mapa geológico, de contorno estrutural do embasamento e da
compartimentação de blocos estruturais. Os resultados dessa análise e da superposiçáo
desses mapas produziram os limites das Unidades Hidrogeológicas.

os trabalhos foram elaborados em escala de trabalho 1:100.000, e apresentados
na escala 1:200.000.

A área de estudo foi compartimentada em quatro unidades hidrogeológicas, em

função principalmente da circulação das águas subterrâneas e dos sistemas aqüíferos
encontrados (Anexo 3).
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Assim, as unidades foram assim classificadas: Cl e Cll - correspondentes ao

Sistema Aqüífero Cristalino; c e áreas em branco - correspondentes aos depoósitos

cenozóicos e ao Aqüifero ltararé, e o - aluviões. Nas unidades sedimentares, enconiram-

se duas sub-unidades, de ocorrência sub-superficial que inierferem nas condições de

ocorrência da água subterrânea no Aqüífero ltararé: os corpos de diabásio (d),

compostos por corpos de extensão limitada e dispostos em diversos níveis de

, profundidade, porém em zona de ocorrência bem definida; e os sedimentos

predominantemente arenosos (a), encontrados em sub-superfície, também ocorrentes

em regiões bem definidas. A subzona m apresenta o pacote sedimentar mais espesso e

é delimitado pelo bloco estrutural Mumbuca (Pires Neto 1996).

A zona Cl engloba praticamente os terrenos escarpados constituídos pelas rochas

graníticas do Granito Morungaba; caracterizam-se pela ocorrência das áreas mais

elevadas da região, presença de solos rasos e de rochas expostas. Os níveis do freático

såo indicados pela presença de muitas nascentes na rocha. A alta densidade de

drenagem é indicativa de um alto grau de fraturamento, corroborada pelo padrão sub-

paralelo a subdendrítico.

A disposiçáo dos níveis potenciométricos da região indicam ser a zona Cl uma

área de recarga regional, com altos valores de gradiente hidráulico.

A zona Cll, também constituída pelo Sistema Aqüífero Cristalino, é representada

pelos terrenos de montanhas, morros e morrotes, suportadas pelas rochas gná¡ssicas e

graníticas do Complexo ltapira e Granito ltu. A regiäo apresenta cotas topográficas

elevadas, terrenos acidentados e forte estruturaçâo. A densidade de drenagem é

considerada moderada em relaçáo à primeira citada. A presença do manto de alteraçåo

de textura argilo-arenosa em profundidades significativas, supõe um segundo modo de

ocorrência das águas subterrâneas: por porosídade primária.

Essa região apresenta os maiores valores de pluviometria e excedente hídrico; a

deficiência hídrica média praticamente é considerada nula.

Em termos qualitativos, as regiöes Cl e Cll podem ser classificadas como

possuidores de médio a bom potencial de infiltração, haja visto a alta pluviometria, solos

rasos (no caso de Cl) e alto grau de fraturamento. As condições desfavoráveis são a alta

declividade que ocasÍona um alto valor escoamento superficial, dificultando a recarga na

área.



As zonas sedimentares são as regiões onde estão aflorantes os diabásios, os
depósitos cenozóicos e sedímentos (em sua maioria sedimentos arenosos) do ltararé;
consistem de topos das colinas amplas e de topos sub-horizontalizados e de divisores
locais das águas subterrâneas. O fluxo das águas subterrâneas divergem nesses locais,
dirigindo-se às drenagens existentes em cotas menores; essas zonas são consideradas
áreas locais de recarga. As condições de infiltração são consideradas boas, atribuindo a

, isso,,,as baixas declividades dos terrenos, boa permeabilidade dos depósitos cenozóicos
e dos solos Latossolo Vermelho Amarelo e Roxo, indicada pela baixa densidade de
drenagem ocorrente, alta pluviometria e excedente hídrico com baixos valores de
deficiência.

As zonas sedimentares em branco na carta são terrenos constituídos pelos
sedimentos mais pelíticos do ltararé, e encontrados em relevos colinosos, porém com
maior grau de ondulação (abrangem desde colinas pequenas a colinas médias e
amplas). o potencial de infiltração é considerado baixo para essas zonas, pela presença
de litologias de baixa permeabilidade (indicadas pela densidade de drenagem
moderada), e de solos Podzólicos Vermelho Amarelo, de textura argilo-siltosa a areno-
argilosa.

Nas zonas sedimentares, encontram-se discriminados três unidades de
subsuperfície: a subzona d, onde há ocorrência de corpos de diabásio em superfície e
subsuperfície; a subzona a, região onde há a presença de litologias mais arenosas do
Itararé, e a subzona m, restrita à zona rocarizada a sudoeste, que corresponde a
delimitação do bloco estrutural Mumbuca, onde são encontrados os pacotes
sedimentares mais espessos, e consequentemente, com fluxos de água subterrånea
mais profundos e regionais.

A última unidade, a zona o, são correspondentes aos aluviões; são considerados
as áreas de descarga regional (em rios de maior porte como o piracicaba, Jaguari,
Atibaia, capivari, capivari Mirim e euilombo) e local das águas subterrâneas, e estão
situados nas cotas topográficas mais baixas, próximos aos níveis de base dos rios e
possuidores de níveis de água subaflorante a aflorante.



6.2.CARTA DE APTIDÖES

6.2.1.Produtividade

O zoneamento das áreas com as classificações da produtividade dos poços
'tubulares profundos foram fundamentadas pelos resultados da caracterização
hidrodinâmica, conjuntamente com seus condicionantes litológicos e estruturais,
relatados no capítulo anterior.

As produtividades dos poços, representadas pelos valores de capacidade
específica, foram agrupadas em função da ctassificação em alta, média e baixa, para
cada tipo de aqüÍfero.

Essa classificação foi baseada na disposição espacial e da concentração de
valores de capacidade específica de um mesmo intervalo.

Os resultados espaciais dessa caracterização hidrodinâmica por aqüíferos foram
integrados, definindo zonas de produtividade de mesma graduação.

O mapa resultante está representado na Anexo 4, juntamente com a descrição
dos principais condicionantes da produtividade dos aqüíferos locais e recomendações
para obtenção de uma melhor produção.

As áreas de maiores produtividades encontram-se distribuídas na porção oeste e
central da região analisada. No Sistema AqüÍfero Cristalino, as produtividades mais
significativas localizam-se ao sul, à leste e em uma faixa que se extende em sentido
SSW a NNE (em torno da Zona de Cisalhamento de Valinhos). As áreas de
produtividade baixa são encontradas no contato da borda da Bacia Sedimentar do
Paraná, e entre as zonas de cisalhamento Valinhos e Campinas. Os locais com
produtividade intermediária situam-se em uma faixa na porção central que se extende
para NE e ao sul da área, no embasamento cristalino (Anexo 4).
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A vulnerabilidade natural dos aquíferos foi determinada utilizando os seguintes
parâmetros: unidades de terreno, níver de água dos poços tuburares profundos,
geologia, geomorforogia e espessura do material de arteração em rochas cristarinas.

o critério discriminador da graduação da classificação da vulnerabilidade natural
' do terreno, foi o níver de água nos intervaros 0-10 m,1o-20 m e acima de 20 m, e as
unidades de terreno (que é a síntese da caracterização do meio físico), no que se refere
ao sua permeabilidade relativa e potencial de infiltração.

os aluviões foram considerados como de vurnerabiridade arta, pois apresentam
' níveis de água sempre subaflorante a aflorante, sendo considerados como pontos de

descarga local e regional de água subterrânea.

Nessa avaliação o Sistema Aqüifero Cristalino foi analisado: nas áreas de maiores
altitudes, onde há ocorrência de terrenos escarpados e de rochas graníticas do Granito
Morungaba, a vulnerabilidade natural é considerada aita. os fatores que levaram a essa
classificação foram a presença de soros rasos e rochas afrorantes na área (isto é, a
ausência de fatores de atenuaçâo), maior densídade de fraturamentos e a arta
pluviometria, que induz a uma maior capacidade e rapidez de infiltração e transportes de
possíveis contaminantes.

o manto de alteração com espessuras significativas existentes nas rochas
cristalinas foi considerado na classificaçäo da vulnerabilidade natural, nas demais áreas
do embasamento cristalino.

A classificação da vulnerabilidade natural dos sistemas aqüiferos foi graduada em
alta, média e baixa, e eståo representadas na carta de Vulnerabilidade Natural dos
Aquíferos (Anexo S).

Em síntese, as classificações estão apresentadas na Tabela 32.

6.2.2.VULNERABILIDADE NATURAL



Ïabela 32 - Classificação da vulnerabilidade natural dos Sistemas Aqúíferos na Região
Metropolitana de Campinas - Sp.

0 - 10

10-20

8

1A
(2 secundário)

Latossolo Vermelho Amarelo-Depósitos Cenozójcos e
sed¡mentos arenosos do ltararé

Solos Podzólicos (rasos) e L¡tól¡cos- rochas
granlticas do Granito Morungaba e Gran¡tó¡de
Jaguariúna

6,7

2,4

I

dos gnaisses do Complexo ltapiia

Podzól¡co Vermelho Amarelo - Sed¡mentos pelfticos
do ltararé.

Podzólico Vermelho Amarelo e L¡tól¡cos - rochas
graníticas do Gran¡to lvlorungaba e gnaisses do
Complexo ltap¡ra

Latossolos Vermelho Amarelo e Roxo - Ðepós¡tos
Cenozóicos e sedimentos arenosos do ltararé

dos gnaisses do Complexo ltap¡ra

Podzólico Vermelho Amarelo - Sed¡mentos pelft¡cos
do ltararé

Todos tipos de solo e as l¡tologias, excetuando os
aluvióes

Vermelho Amarelo (manto de
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6'3.CARTA ORIENTATIVA AO USUÁRIO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

A carta orientativa ao usuário das águas subterrâneas é a síntese das
informações contidas nesse trabarho que são rerevantes ao pranejamento e a anárise
ambiental.

Nera estão representados as maiores potenciaridades e fragilidades existentes
sobré o recurso hídrico subterrâneo, descrevendo as características do potenciai
produtivo e das fragilidades natural do meio.

Basicamente, este mapa é a síntese das cartas de aptidões, e pode ser

. classificada como carta orientativa ou de sensibilização.

A Carta orientativa ao usuário das Águas subterrâneas (Anexo 6) contém as
regiões de arta produtividade do poços, com informações específicas sobre esse
potenciar, de acordo com as características do sistema aqüífero, e recomendações sobre
critérios de perfuração de poços tubulares profundos.

As zonas de maior vulnerabilidade de ocorrência de diabásios foram considerados
como as fragiridades do meio; as recomendações quanto às rimiiações do uso desses
terreno foram descritos no mapa.

As informações sobre a reserva disponível (ou ativa), tipo de uso e consumo da
água subterrânea, a taxa gerar de aproveitamento dos aqüiferos, assim como a produção
média de água por poço e a estimativa do número de pessoas que podem ser
abastecidas por poço, por dia foram considerados na fegenda.

os terrenos escarpados, situados a reste da área de estudo, foi definida como
área potenciar para preservação, devido sua vurnerabiridade arta, posição topográfica,
ocorrências de nascentes e principarmente como área de recarga regionar e recurso
paisagístico.

Por fim, as regisraçöes existentes sobre a exproração da água subterrânea são
descriias com o objetivo de informar ao usuário da carta, das normas e procedimentos
legais.



T.CONCLUSOeS

os estudos hidrogeológicos executados na Região Metropolitana de campinas
visaram aprofundar o conhecimento do modo de ocorrência da água subterrânea em

regiões situadas na borda da Bacia Sedimentar do paraná.

circulação das águas subterrâneas caracteriza-se por um sistema de fluxo de

caráter local, em que a topografia dos ierrenos possul influência direta no

direcionamento das linhas de fluxo.

A caracterização hidrogeológ¡ca dos sistemas aqüíferos regionais, Tubarão (no

caso o Aqüífero ltararé) e cristalino, as ocorrências de diabásios e os depósitos

cenozóicos determinou a influência dos condicionantes estruturais na delimitaçåo da
geometria dos aqüíferos e na hidrodinâmica das águas subterråneas.

o sistema AqLiífero cristalino, situado na porção leste da área, é composto pelas

rochas gnássicas e graníticas do complexo ltapira e dos Granitos Morungaba e ltu, e do

Granitóide Jaguariúna, possuidores de idades que variam de proterozóico médio,
passando ao neo-proterozóico a cambro-ordoviciano.

As estruturas de grande porte compartimentam esse sistema em blocos

estruturais, e são responsáveis pela circulação de água subterrânea, como também pela

maior ou menor produtividade dos poços, juntamente com as fraturas e falhas normais

existentes. A presença de manto de alteração com espessuras significativas em parte da

área, impõe um modo de ocorrência das águas subterrâneas por porosidade primária na
parte superior desse sistema aqüífero.

o sistema Aqr,iífero Tubaräo, representado na região metropolitana pelo Aqüífero

Itararé, está aflorante na sua porção central e oeste. os sedimentos pelíticos

representam ambientes deposicionais de ambiente de plataforma e de retrabalhamento

de depósitos glaciais em ambiente marinho, enquanto que as associações de arenitos

resultaram da deposição de ambientes deltáicos. o pacote sedimeniar aumenta sua

espessura para oeste da área, porém há a existência de "altos" e "baixos" estruturais de

direção NE sotoposto a esse pacote.



Em subsuperfície, há a ocorrência de sedimentos arenosos em uma faixa de
grande exiensão, cortando em sentido NW-SE, situada no quadrante sudoeste da área
de estudo.

A produtividade dos poços nesse sistema aqüífero está condicionada à ocorrência
desses sedimentos arenosos de subsuperfície, como também pela maior espessura do
pacote sedimentar e pelas estruturações da rocha.

" Em diabásios, a produtividade de poços tubulares está condicionada aos
fraturamentos da rocha.

Nos poços mistos, a maior produtividade se encontra na combinação dos sistemas

, aqüíferos ltararé/Diabásio. A espacialização dos valores de capacidade específica
revelou tendências bem distintas, onde as áreas de menor potencial se encontra
próximos ao contato do embasamento cristalino e as de maior potencial, em faixas de
direção NE, ao longo da região de estudo.

A produtividade dos poços na Região Metropolitana de campinas está
relacionada também às movimeniações neotectônicas dos blocos estruturais definidos
na área. A tendência de maior produtividade dos poços nos locais de caimento dos
blocos estruturais é noiória, exemplificando com os blocos Mumbuca, ltu, Jaguariúna e
Americana. Nesse último bloco, há dois comportamentos distintos de produtividade, cuja
delimitação entre estas duas graduações é um lineamento de ci ragem que corta esse
bloco estrutural e se prolonga até o Bloco pirapitingui.

No tocante a caracterização do uso e consumo do recurso hídrico subterrâneo, o
perfil sócio-econômico é um fator de relevância nessa análise pois a maior intensidade
de exploração dos poços está vinculado diretamente com o tipo de atividade econômica
da região, seu grau de desenvolvimento e da relação reserva/demanda de água atual.

A Região Metropolitana de campinas, face ao seu local estratégico, sempre se
caracterizou como pólo de desenvolvimento econômico na região, em diversos períodos
da história.

o alto desenvolvimento industrial e, consequentemente, populacional, promoveu
atualmente uma região de conurbação que se inicia em campinas e se extende até
Piracicaba, causando problemas inerentes a uma ocupação desordenada e não
controlada, que se soma a um período de crise econômíca e recessão.
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Nessa área existe aínda o probrema da escassez, em quantidade e quaridade, do
recurso hídrico por limitaçöes da bacia hidrográfica dos rios piracicaba e capivari em
comportar tamanha demanda rocar, com o agravante do fornecimento de água potáver
para o Sistema Cantareira, Såo paulo.

A crescente utirização da água subterrânea na Região Metroporitana de campinas
é conseqüência dessas duas situações expostas.

' 4 A água subterrânea, considerada como um recurso estratégico, se transforma em
recurso principar em locais/loteamentos carentes de saneamento púbrico, nas pequenas
a médias indústrias, em atividades primárias como a agropecuária e mineração, em
atividades essenciais (hospitar, escora, etc..) e áreas de razer (chácaras, crubes, etc..).

É um recurso opcionar para grandes empresas, fazendas e serviços púbricos de
saneamento básico, pois a água subterrânea é praticamente um recurso gratuito,
havendo apenas as despesas de custeio da construção da obra de captação, instaração
e manutenção do equipamento de extração da água.

Na Região Metroporitana de campinas, estima-se um número de 246.1 poços
tubulares profundos existentes, em que 1123 encontram-se ativos. o tipo de uso da
água subterrânea retrata o perfir sócio-econômico da região: por exempro, em Horambra
cerca de 96% do uso da água subterrânea é atribuída a atividade agropecuária; em
PaulÍnia, as indústrias são as maiores consumidoras, e em pedreira, a atividade de
mineração é uma usuária significaiiva desse recurso hídrico.

o município de campinas é o maior consumidor do recurso hídrico subterrâneo,
seguido em menores proporçôes os municípios de varinhos, paurínia, Nova odessa e
Americana.

Em gerar, a atividade econômica secundária, caracterizada peras indústrias, é o
setor econômico que mais se utiriza da água subterrânea, seguida pero uso de
particulares para saneamento doméstico.

A estimativa da reserva ativa em reração ao consumo revera um arto Índice de
exploraçäo: cerca de 79% da reserva natural ou 54% da reserva total são exploradas na
Região Metroporitana de campinas, e uma maior taxa de aproveitamento do Aqüífero
Itararé' seguido do Cristalino. Esse alto consumo, em detrimento a estimativa da reserva
ativa justifica-se pela alta taxa de urbanizaçâo da área, escassez de água superficial em
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qualidade e quantidade e pelo uso indiscriminado do recurso, que apesar da existência
de leis, essas ainda não estão efetivamente sendo aplicadas.

Apesar da existência da lei estadual no G. 134 (0210618g) e de sua regulamentação
(Decreto no. 32.955 de o7to2tg1) e da Portaría DAEE no 12 (14to3lg1), que dispõem
sobre a preservação das águas subterråneas e as normas de licença de execução e
operação de poços tubulares profundos, não há efetivamente o cumprimento até os dias
atuais, como pode ser observado pelo número de poços existentes na área com o
cadastro oficial do DAEE e pelos trabalhos de campo.

Em 1996, foi instituído o processo de outorga da água subterrânea (portaria
DAEE no 167 de 16lostg6), para disciplinamento do uso do recurso hídrico superficial e
subterråneo.

A aplicação dessas leis são o primeiro passo para a implementação de um plano
gerencial dos recursos hÍdricos subterrâneos, uma vez que definem diretrizes e normas
gerais para preservação e disciplinamento do uso do recurso.

A conscientização de organismos municipais e intermunicipais para a
normatização desse recurso, em caráter tocal também se faznecessária.

A situação na Região Metropolitana de Campinas é um exemplo típico do uso
indiscriminado do recurso hídrico subterrâneo, que possui uma reserva ativa timitada, e
um alto consumo.

A tendência do crescimento do uso desse recurso é visível, haja visto as
limitações da quantidade e qualidade das águas superficiais na região, e do aumento da
demanda causada pelo consequente aumento da demografia da área.

Dessa forma, a informação da situação dos recursos hídricos subterrâneos devem
ser transmitidas aos organimos de decisão local, de modo que esses possam ter um
diagnóstico global da situação e de suas tendências futuras, para compor um plano de
gestão do recurso na área.

As cartas de planejanento e análise ambiental foram desenvolvidas com a
finalidade de subsidiar os estudos do meio físico com enfoque a esses temas, como
também auxiliar diretamente o usuário na tomada de decisões ou na elaboração de leis
de preservação ou no manejo de recursos naturais.
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A metodologia consiste na elaboração de uma carta síntese das condiçöes de

ocorrência, integrando o conhecimento do meio físico existente com as águas

subterrâneas, em carta analítica ou carta descritiva; na elaboração de cartas de aptidão

ou cartas interpretativas (também denominadas de mapas de único propósito e cartas de
orientação) e da carta de múltiplos propósitos ou mapas de sensibilizaçäo.

A Carta de Unidades Hidrogeológicas é a carta síntese das condições de

ocorrência das águas subterråneas, elaborada através da integração das informações do

meío físico, clima e balanço hídrico com a caracterização das condições de fluxo e

geometria dos sistemas aqüiferos da área de estudo.

Os mapas de produtividade e de vulnerabilidade natural dos aqüÍferos são cartas

interpretativas com a fTnalidade de apresentar aptidões do meio físico da ârea de estudo

quanto a esses temas, e que são importantes para a avaliaçäo do recurso hídrico para o
planejamento de uso e ocupação do solo, como também na análise geoambiental.

A Carta Orientativa ao Usuário do Recurso Hídrico Subterrâneo é a síntese das

demais cartas expostas acima, destacando-se as potencialidades e fragilidades do

recurso, e contém as ínformações de reserva e consumo, bem como as recomendações

ou critérios para uma exploração racional do recurso.

Em termos de método de estudo, a análise integrada das diversas áreas do

conhecimento (no caso a integração dos estudos geológicos, geomorfológicos/

pedológicos e climatológicos, como também a evolução sócio-econômica) contribuiu

sobremaneira ao maior entendimento da hidrogeologia da área de estudo e da situação

atual desse recurso hídrico. Na definição das unidades delímitadas nas cartas de

planejamento e meio ambiente, esse tipo de análise fundamentou tecnicamente as

compartimentações definidas nas cartas de análise, de aptidões e na carta orientativa.

Em suma, esse trabalho cumpriu com os objetívos propostos, pois contribui ao

maior conhecimento da hidrogeologia na Região Metropolitana de Campinas, com a
avaliação de seu comportamento hidrodinâmico como também definindo seu potencial.

Esse diagnóstico forneceu uma perspectiva de explotação e uso, subsidiando os estudos

de planejamento e meio ambiente, bem como indicativos a uma exploração mais racional

do recurso.
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