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RESUMO

O presente babalho tem como objetivo es-tabelecer as bases tecnocientfficas que permitam

ao poder público estadual e municipal desenvolver progmmas de proteção e controle da

contåminação das dguas subterrâneas no Estado de São Paulo, a partir do disciplinamento do

uso do solo.

O texto é dividido em duas partes, na primeira, são discutidas as principais estratégias de

proteção dos recursos hldricos subterrâneos utilizadas ou em experimentação em vários palses

europeus e americanos, análisando as mais adequadas à realidade paulista. Na segunda parte,

estas estratégias são aplicadas ao Estado de São Paulo, com a defini@ de áre¿s de maior risco

de contaminação dos aqufferos, pela identificação das cargas cmtaminantes potenciais e

mapeåmento da vulnerabilidade dos aqufferos (l:500.000). Para o estabelecimento de um

programa de proteção continuado, em uma des-tas áreas de maior riro, no municfpio de São

José dos campos, foi desenvolvido um estudo de maior detalhe (l:25.000), onde o
planejamentro e o uso atual do solo foram avaliados frente à vulnerabilidade e risco e aos

perlmetros de proteçäo de poços (PPP).

Os üabalhos em território paulista permitiram traçar, aFavés do método GOD, três nfveis

de vulnerabilidade dos aqufferos sedimentares nas bacias do Pa¡aná e Vale do Parafba (escala

1:500.000). As cargas contaminant€s potenciais instaladas foram cadasbadas e classiñcad¿s

segundo tês fndices de perigo de geração de cargas ao aquffero. Foram analisadas 1.650

indúsfias no Estado (exceto os d¿ RMSP), definindo 526 de iryortância para as águas

subf,errâneas. A geração de resfduos sólidos foi estudadâ para a quase totalidade dos municfpios,

e em 73 localidades os empreendimentos foram localizados em carbs 1:50.000 e l:500.0ü).

Fontes associadas a sistemas de saneamento in sin foram também amlisadas, ll% e 9% dos

municfpios foram classificados como de elevado e moderado potencial de infilûação de nitratos,

rêspectivamente. Quanto aos pesticidas, dos 573 municfpios analisados, 57 mostaram fndices

elevados, 3ó3 moderados e 140 reduzido. Pa¡a herbicidas, acaficidas e fungicidas os perfis se

distribuiram de forma similar. Para os fertilizantes nitrogenados, os maiores problemas estäo

associados às culhras de cana de açúcar, citrus e anuais. As cavas de extração de minérios

metdicos (30 atividades) foram também consideradas, embora mosbmdo pouca expressão em

áru, e carga. A wl¡erabilidade e carga contåminaÍte definiram as seguintes áre¿s de maior

risco no Estado: a região de Ribeirão Preto/Franca e arredores; Bauru; Vale do Paralba (unto a

são José dos campos, e de Taubaté a Pindamonhangaba); Grande campinas; além da zn,7¡a de

afloramento do Aquffero Botucatu-Pirambóia.

Em São José dos Campos o mapeamento de wlnerabilidade definiu quatro áreas e avaliou

que os maiores riscos de cont¿minação estav¿rm associados às atividades industriais (5 fábricas),

postos de serviço (15 empreendimentos), deposição de resfduos sólidos (16 ¡lreas de entulho e I
lixão) e urôanizações irregulares (12 favelas e 4 loæamentos)'

Para o traçado dos perfmebos de proteção de poços (PPP) foran utilizadas três técnicas:

raio fxo calculado, lhtxo uaifornæ e rumérico, calculadoa com base nos tempos de

bombeamento e de tânsiûo das águas subterrâneas de 50, 365 e 3650 dias. Enhe estes métodos,

o meis ¿dequLado para as condições da áre¿ de estudos, onde c dados hidrogeológicos
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disponlveis são pouco confiáveis, foi o do fluxo uniforme. O método numérico, com uso do

p.ograma Flowpath (2D, estado estacionário) mosmu resfições p€la ausencia de informações

de drenagens verticais e piezometria real dos poços.

Para o método do fluxo uniforme, 11 indrísfias encontravam-se dentro d¿ zona de captura

para estado estacionário, bem como 19 postos de serviço, 2 favelas e I cemitério.

As atividades assinaladas, tanto as definidas pelo mapeamento de vulnerabilidade, como

pelos PPP5, devem ser alvos de um estudo de maior detalhamento, incluindo, quando for o

caso, programas de monitoração do tipo ofensivo. Independentemente destes es'tudos, é

necessária a implantação de monitoramento do tipo vigilância sanitária, nos poços públicos onde

sr¡ås zonas de captura, tenham atingido alguma das atividades cadastradas'

Os estudos desenvolvidos permitiram definir linhas de ação para um programa de proteção

dm recursos hfdricos subterrâneos, tanûo para situações de fontes contaminantes potenciais já

instaladas como para fontes futuras. O uso conjunto e complementar do mapeamento de

wlnerabilidade e PPPs moshou-se adequado às sinrações esU¡dadas e passfveis de serem

extrapoladas a ouhos municlpios paulistas.
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ABSTRACT

The present work aims to bring out technical bases to a disciplined use of soil in order to

allow the staûe and municipatity public power to cårry out progìaflN on protection and

controlling of ground water against contâminators in the State of São Paulo.

The first part of this text presents critical discussions about the main strategies to the

protection of groundwater resources, both under way or on probation in several European and

American countries. Those more adequate to the feålity of the São Paulo St¿te are then

delineated. In the second part, these straægies, i. e. identification of poæntial subsurface

contaminant load and mapping of vulnerability of aquifers (l:500.00), have boen adopted to

define areas in the State of São Paulo where more risk of contamination in aquifers is usually

found. A mo¡e detailed study (l:25.000) has been carried out in the area of tlre city of São José

dos Campos, in order to establish a continued protection program on one of these more risþ
areas, through which the use of the soil has been evaluated in respect is wlnerability and risk

to the lVellhead Protection Areas (WHPA).

The work on the territory of São Paulo State has made it possible to define, following the

GOD method, three levels of wlnerability to the sedimentary aquifers in Paraûá and Paralba

Basins (scale 1:500.000). Those potential contaminant loads already settled have been recorded

and classif,red according to three indices of contaminant load into the aquifer. 1650 plants have

been checked out in the ståte (except those of "Região Mefopolifânâ de são Paulo"), from

which 526 have been considered important to groutrdwater. Generation of solid waste has been

investigated for most of the municipaliues and n 73 of tiem the underground storage tånks

have been ma¡ked on 1:50.00 and 1:500.ü[ maps. Areas with on siûr sanitation systems have

also been checked, llVo and 97o of t\e municipalities have been classified as of high and

moderate nitrate hfiltration potentiality, respectively. As to pesticides, from the 573

municipalities anatysed, 57 have shown high indices, 363 moderate and 14O reduced. As to

herbicides, acaricides and fungicides the profiles have shown similar disbibution' As to
nirogen fertilizers, the most serious problems have shown to be åssociated to sugar cane, cifus

and annuals cultures. The quarries for ore extraction (30 activities) have also been considered,

although they show little expression in area and load. The vulnerability and contaminant load

have defined the following risk areas in the State of São Paulo: Ribeirão Preto/Franca and

sugoundings, Bauru, vale do Paralba (the area close to São José dos campos, and that

extending from Taubaté to Pindamonhangaba) and Grande Campinas besides the outcropping

z¡ne of Botucatu-Pirambóia Aquifer.

In São losé dos campos the wlnerability mapping has defined four areas whose risk of
contamination are associated to industrial activities (5 planb), service stations (15 underground

storâge tanks), deposition of solid waste (16 areas of rubbish and garùage and I wastß tip) and

irregular urbanization (12 slums ánd 4 irregular urbanization).

In order ûo trace the Well Head Protection Areas (WHPA), three techniques have been

used: calculated fixed ratio, uniform flux and numerical metlrods, which have been calculated

based on time of pumping a¡d transit of groundwater in 50, 365, 3650 days. Among these

methods the most adequate one to the conditions of the studied area has been the uniform flux
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as hydrogeologic data are poorly available. The numerical method which use the Flowpath

program (2D, sûeady ståte) has shown restriction due ûo the lacking of information on the

vertical drainage and reâl piezometry of the \ryells.

As to the uniform flux method, ll plants have been located within the capture zone for

steady state, as well as 19 service stations, 2 slams and I cemeæry.

The activities so far defined either by mapping of vulnerability, or by WHPA, must

become hrgets of more detailed studies, which should include groundwater offensive detection

monitoring programs, whenever needed. tndependently of these studies, it is urgent the

installation of groundwater monitoring progfam (potable water supply surveillance), in public

wells where their capture zones have reached any of the registered activities.

The present study have allowed to define technical lines for a protection program of
groundwater fesources against both potential contÂminant resources already settled and the

fuh¡re ones. The complementary use of both vulnerability mapping and WHPA has proved

adequate to the studied situations and it is likely to be assigned to other municipalities of São

Paulo.



r. rNrRoDUçÃO

Nas duas riltimas décadas, trem-se acentuado o desenvolvimento da exploração de dguas

subterrâneås no Brasil. Estima-æ hoje a exisência de 200.000 poços tubulares ativos (além de

milhões de poços rasos, escavados), que fomecem água para diversos fins, sobretudo para o

abastÉcimenûo urbano. Centenas de núcleos urbanos de porte variado são hoje zupridos

exclusivamente por água subteffâfleå. Numerosos polos agro-indushiais e agro-pecudrios têm a

água zubterrânea como manancial prioritário para o atendimento da demanda. No Estado de São

Paulo, cerca de 60% dos núcleos urbanos são servidos de forma completa (45%) ou parcial

(15%) Wr fontes subterrâneas. As cifras se tornam mais expressivas quando analisados os

municfpios do oeste do Estado, compfeendidos nas bacias dos rim Aguapef (91%), Turvo

Grande Q9%), Baixo Tietê (78%) eTietê-Batatha (75%) (SÃO PALtl¡ 1990).

A utilização dos recursos hfdricos subterrâneos tende a aumentar nos próximos anos, tånto

pelas necessidades deconeÍtes da concentração demográfica e d¿ expansão econômica, como

por suas vantagens relativas sobre as águas superficiais. Todavia, a situação atual da exploração

é marcada por uma visão imediatista de uso do recurso, prevalecendo o desconhole e a faltå de

aplicação de mecanismos legais e normativos. Nestas condições, os aqufferos, em difelentes

áreas do ærritório nacional, estäo sujeitos aos impactos da extração descontrolada e da ocupação

indisciplinada do solo, que põem em risco a qualidade das águas.

Além disto, existe uma atitude generalizada de subestimação dos riscos de poluição das

águas subænâneas, traduzida pela falta de polfticas e de ações voltadas pafa a proteção dos

aqufferos (FosTER a al. 1987 , HIRATA et aL. 1992). Tal fato é agnvado pela constatação de

que um aquffero seriamente contaminado nunca mais poderá ter sua çalidade reestabelecida

(BREDEHOEFT 1992).

Frente a este cenário, é necessário que um programa de proteção dos recursos hfdricos

subterrâneos seja idealizado e posÛo em prática no Estado de São Paulo.

Este úabalho é apresentado em duas paræs. A primeira é uma descrição e análise crftica

das esfatégias e métodos empregados na proteção dos recursos hfdricos subterrâneo em vilrios

palses do mundo. Na consecução desta fase, foi consultado não apenas um extenso material

bibliográfico, que incluiu mapas e textos, mas também buscou-se contatos com técnicos do setor

e visitas às agências de adminsitração de recursos hfdricos no Reino Unido e em palses sul

americanos.

Nesta primeira parte, são discutidas as estratégias para a proteção dos recursos hfdricos

zubterrâneos, as atividades anhópicås como fontes de contaminação das dguas subter¡åneas, a

wlnerabilidade de aqufferos e as técnicas de perfmeÚos de proteção de poços.

A segundo metade deste documento descreve a aplicação dos conceitos e experiências

discutidas ûa parte anterior, permitindo avaliar as estratégias m¡is adequadas à realidade

paulista, em duas escalas. O estudo, no nlvel estadual, consistiu na identiñcação de áreas e

atividades que oferecem maiores riscos para a qualidade dos aqufferos, a partir do cruzamento

do mapa da vulnerabilidade natural dos aqufferos sedimentares da Bacia do Paraná e do Vale do

Parafba (l:500.000) e do reconhecimento das cåfgas contaminantes anüópicâs mais



importantes. A defrnição destas áre¿s crfticas permiæ priorizar æ localidades/atividades para a

implatrtåção de trabalhos de maior detalhamento e/ou maior atenøo por parte de órgãos de

controle ambiental. Afim de estâbetecer que procedimentos são necessár¡os na continuação deste

estrdo estadual, uma destas ¿Íreas de maior risco, que compreende o Municfpio de São losé dos

Campos, foi estudado.

No municfpio, a vulnerabilidade dos aqufferos foi mapeada na escala 1:25.000, juntamente

com a carga contaminante, estabelecendo novas áreas de risco. Os poçOs tubulares que servem

ao abastecimenûo público tiveram seus perfmehos de proteção traçados e as ocupações do

teffeno presente e fr¡tura avaliadas.

Com a experiência apreendida nestes etudos regional e local tentou-se defrnir linhas para o

desenvolvimento de um programa continuado de proteção dos recursos hfdricos subterrâneos.

Acredita-se que a adoção de estudos em áreas de maior risco de contaminação em ou¡os

municfpios paulistas, à semelhaça daquele desenvolvido em São José dos Campos, permitirá

uma forte redução dos casos de degradação da qualidade dos aqufferos.



2. OBJETIVOS

O presente trabalho visa estabelecer as bases conceituais que permitam aos poderes públicos

municipal e estadual desenvolverem seus próprios programas de Proteção e controle da

contaminação das águas subterrâneas, a partir do disciplinamento de uso do solo'

São objetivos especffi cos :

- desenvolver mecanismos que permitam a preservação da qualidade das águas subterrâneas,

com base em conceitos de vulnerabilidade de aqufferos, de perlmetros de proteção de poços e

no disciplinamento de uso do solo;

- tratâr a gesÍ¡o da qualidade da água subûerrânea em dois nlveis: regional, abrangendo o Estado

de São Paulo; local, analisando ô municlpio de São José dos Campos e procurando definir as

bæes necessárias para a formulação de legislação que verse efetivamente sobre a proteção do

recurso subterrâneo;

- analisar criticamente os diferentes métodos de cartografia da wlnerabilidade dos aqufferos e

técnicas para a definição de perfmetro"de proteção de poços, selecionando ou propondo os mais

adequados às condições paulistas.



PARTE I.

FUNDAMENTOS E ESTRATÉGIAS DE PROTEÇÃO E CONTROL,E DA QUALIDAN¡ DAS
AGUAS SUBTERRANEAS



3. ESTRATÉGIAS PARA A PROTEçÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS

A proteção das águas subterrâneas envolve dois aspectos complementares: problemas

associados à superexploração, ou seja a extração de água sem controle, superior a recârga em um

certo aquffero, ou parùe dele; e a contaminação do recu¡so hfdrico subærrâneo, que leva, muitas

vezæs, à degradação irreversfvel da qualidade das águas do aquffero.

Qualquer extração de águas subûeråneas câusa certo descenso nos nlveis freáticos e

piezométricos dos aqufferos e um certo grau de interferência enhe poços ou mananciais próximos.

Gerir o recu¡so signiñca propor polfticas que mantenham estas interferências e descensos em

nfveis toleráveis e previnam uma redução forte nos rendimentos individuais dos poços ou mesmo

rebaixamentos regionais, garantindo que o aquffero seja uma fonte segura e confiável de

abastecimento de ágaa, com otimização de investimentos.

A contaminação das águas subterrâneas ûem causado o abandono de muitos poços ou perda de

áreas importantes do manancial. A limpeza de aqufferos é um procedimento caro, demorado e

ainda com muitas restrições técnicas. Os aqufferos têm úês caracterfsticas próprias e seus

processos de contaminação são distintos do que ocorre com as águas zuperficiais:

- a velocidade das águas subterrâneas é bastante lenta, causando movimentos de advecção da

pluma contaminante que dificilmente superam a cenlmetos por dia na zona saturada e menores

na não-safurada;
- o volume de água de um aqulfero é grande e faz, devido a processos de diluição e de

degradação, que as extensões atingidas pelas plumas contaminantes tenham dimensões limiadas,
comparativamente às observadas em sistemas de águas superficiais (FIGURA 3.1);
- embora as dimensões horizontais da pluma contaminante sejam pequenas, os volumes afetados,

muitas vezes, são grandes.

Devido a estas caracterfsticas, as estratégias de proteção dos recursos hfdricos subterrâneos

devem ser distintas das empregadas para as águm superficiais. Tendo as plumas de contaminação

dimensões reduzidas, as atenções acabam se voltando às zonæ periféricas dos poços, campos de

poços ou às fontes potenciais de contaminação. Redes de moniûoração, como os dos rios (ponßos

distribuldos ao longo de uma drenagem, que caractenzam a qualidade do corpo de água) são

pouco eficazes em aqufferos. A grande heterogeneidade do meio dificulta estender a informação

de um ponto (obtida aFavés de um poço, por exemplo), a ouhas áreas mais distantes þroblemas
de espacialização da informação), tornando temerãrias previsões a respeito da hidráulica do

aqulfero e do comportamento de contaminantes em subsuperffcie.

A contaminação por fontes dispersas ou multipontuais, oomo æ atividades agrfcolas e os

sistemas de saneamento in situ, meræe uma atenção especial. Sendo atividades que ocupam

grandes áreas e manejam ou dispõem no solo compostos nitrogenados, que do ponto de vista das

águas subterrâneas podem gerar substâncias exbemament€ móveis e persistentes, a contaminação

algumas vezes acab¿ atingindo dimensões excepcionris.
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Figura 3.1. Dimensões de plumas contaminantes em aqufferos, (b) em comparação

com as de águas fluviais (a) (adaptado de FoSTER & HIRATA 1988, THOMANN ¿t

al. 1987)



A forte degradação de um aquffero é encarada, ainda, como um fato ireversfvel, sobretudo

para os pafses de economia periférica, devido aos cusûos que ultrapassam a dezenas de milhões de

dólares.

Estes problemas, somados aos elevados custos do tratamento de águas polufdas, à dificuldade

operativa e à demora no estabelecimento de diagnósticos precisos da contaminação das águas

subtenâneas, indùzem o governo a estabelecer p¡ogramas de proteção do recurso hfdrico

subterrâneo, com a participação dos usuários estâtais e particulares.

Em face destas especificidades, um programa de proteção dos recursos hfdricos subterrâneos

deve ser baseado prioritariamente na prevenção da contaminação de aqufferos. O conüole do uso

da terra por atividades do homem, resÍição de uma ou outra atividade em função das

caracterfsticas do meio (zonas de solo, não-saturada e saturada), é um dos poucos instrumentos

efetivos aplicáveis em palses periféricos.

3.1. Inshumentos de Avaliação de Risco

Uma análise dos programas de proteção da qualidade das águas subterrâneas em vários pafses

revela duas linhas básicas de conduta: uma, voltada ao poço de captação, estabelecendo ao redor

da obra perfmeÍos de proteção (PPPs), definidos a partir do æmpo de frânsito especffico,

distäncia da fonte ou comportamento hidráulico do aqulfero; ouha, mais abrangente, voltada ao

aquffero, onde são estabelecidas restrições ao uso da terra frente à vulnerabilidade do aquffero e à

importância do recurso como fonte de abastecimento público.

eualquer programa de proteção das águas subterrâneas deve incluir uma ação global de

reconhecimento do recurso hfdrico, bem como contemplar linhas para a conservação da qualidade

e quantidade da ápa. Casos de infusão salina, inversão de fluxo em aqufferos e rios

contaminados são alguns exemplos da importância dos aspectos de quantidade na ñanutenção da

qualidade das águas subterrâneas.

A figura 3.2. sugere uma esÍatégia de proteção das águas subterrâneas baseada em PPPs e

cartografias de vulnerabilidade. Parte do reconhecimento dos aqufferos pelo cadastro de poços

tubulares principais e culmina em um programa de monitoração qualitativa e quantitativa, que

permite, além de acompanhar a efetividade da esFatégia, alimentar de dados o sistema. Embora

ãs esffatégias de proteção do recurso hfdrico subterrâneo e de captâções das águas subterrâneas

(PPPs) sejam complementares, a ênfase em um ou ouüo aspecto depende do estado de

desenvolvimento do recurso hfdrico subterrâneo e dos condicionantes hidrogeológicos'

A estratégia baseada em PPPg é mais indicada para aqufferos relativamente homogêneos, de

porosidade primária, explorados por um nrÍmero reduzido de poços de altz vazão em regimes

estáveis de bombeamento. Os PPPs se adaptam relativamente bem a regiões pouco povoadas,

onde não existam sérios conflitos com outros interesses (QUADRO 3' l)'

A esratégia de mapeamento de wlnerabilidade é mais ampla e universalmenþ aplicdvel,

protegendo o aqulfero como um todo. Bsta técnica é adequada ao planejamento de uso e ocupação

do solo, ou a programas de proteção dos recursos hfdricos subterrâneos, no estabelecimento de

áreas crfticas ou atividades potencialmente contaminantes (QUADRO 3'2)'
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Figura 3.2. Esquema de gestão dos recursos hfdricos subtenâneos (HIRATA 1993)
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Pelas caracterfsticas de uma e de outra estratégia para a proteção de aqufferos, o mapeamento

de vulnerabilidade se presta mais a estudos de escala regional e semi{etalhe (tipicamente <
l:100.000 e 50.000). A técnica de PPPs é mais adequada à escala de detalhe (tipicamente )
1:50.000), embora mapeamentos de wlnerabilidade já ænham sido traçados em escalas l:10.000

(AMBTTERRA 1993).

Quadro 3.1. ca¡acterfsticas dos aqufferos e da ocuPação do solo e a aplicabilidade dos

métodos de PPP e cartografia de vulnerabilidade

mapeamento de

vulnerabilidade

perfmeho de proteção de

DOCOS

CONDUTIVIDADE
HIDRÁULICA

FONTES DE
EXPLORAÇÃO DA
Ácue susrpnnÂNee

variável (heterogeneidade)

uniforme (homogeneidade)

baixa densidade

âlta densidade

Deve ser considerado que em algumas unidades aqufferas ou parte delas não se justificam

programas de proteção, devido a suas caracterlsticas hidráulicas (baixa produção) ou qufmicas

(águas de péssima qualidade natural ou já contaminadas). Em tais zonas uma estratégia posslvel é

a de proibir a exploração da ágta subterrânea e permitir a infilhação de efluentes ou disposição

de reslduos. Entretanto, para a implantação destå polftica, M necessidade de um cuidadoso

planejamento e confrole para se evitar riscos associados (FOSTER et al. 1992) a:

- uso doméstico das águas, durante épocas de seca, atavés de poços tubulares unifamiliares que

são de diflcil identificação;
- mudança na orientação dos fluxos das águas zubterrâneas, atingindo ouFas fontes de captação;

- infilhação de águas contarninadas do freático, nas tubulações de água potável da rede pública.

Tanto a estratégia voltada påra os poços de captação, ahavés de PPP, como a que considera a

wlnerabilidade de aqufferos aplesentam restrições. A definição de perlmetros de pfoteção,

mesmo com as facilidades de modelos de simulação, esbarram nas seguintes dificuldades:

- o número crescente de poços torna inviável o estâbel€cimento de zonas de proteção fixas;

- a deficiência de dados e as incertezas técnicas dificultam o cálculo das dimensões requeridas

pelos PPPs, exigindo um trabalho de detalhe, caso a caso, normalmente oneroso;

- o enfoque do perfmeho de proteção está cenbado no tempo de trânsito na zona saturada,

quando, na prática, é a mna não-saturada a que oferece a barreifa mais eficaz cgntra a

contaminação.



Quadro 3.2. Ferramentas para a proteção dos recursos hfdricos subterrâneos

associados a instalação de atividades antrópicas

ATIVIDADES

INSTALADAS A SEREM INSTALADAS ALCANCES

Cartografia de

wlnerabilidade
CadasÍo de fontes potenciais

Andlise de risco

Carûografia de

vulnerabilidade

Planejamento

estadual

Macrozoneamento

escala <
l:100.000

Cartografia de

vulnerabilidade

Cadastro de fontes potenciais

Análise de risco

Perfmetro de hoteção de

Pocos

Cartograha de

vulnerabilidade

Perfmetro de Proteção de

Pocos

Planejamento local

Municipal

escala >
1:100.000

Da mesma forma, algumas crfticas podem ser feitas com relação aos métodos de

wlnerabilidade, que são:

- restrição quanto à aplicabilidade e validade técnico-cientlfica de mapas de wlnerabilidade de

caráter geral, quando aplicados a quaisquer classes de contamin¿ntes e distint¿s formas de

disposição no solo;

- impossibilidade ou extrema dificuldade na criação de um atlas de mapas de vulnerabilidade

especfficos. Pela dificuldade na obtenção de informações é também bastånte restritiva a
espacialização dos dados pontuais, reduzindo a confiança existente nos façados dos limites enbe

diferentes unidades de wlnerabilidade (HIRATA 1993);

- a aplicabilidade de mapas de wlnerabilidade reshinge-se apenas a situações de pequena escala

(< l:20.000), Em trabalhos de maior detalhamenßo, este poderiam ser desenvolvidos com auxilio

de modelos de simulação de hansporte de massa, com muito mais ef,rciência nas predições;

- dificuldades técnica e polftico-adminishativa em remover, ou mesmo restringir, a instalação das

atividades potencialmente contaminantes em uma á¡ø de alta vulne¡abilidade.

Diante destas dificuldades, a atitude mais realista e prática na conservação da qualidade das

águas subterrâneas, é buscar a combinação das duas opções, por meio das seguintes diretrizes:

- exercer a proteção geral do aquffero, sobretudo na área de recarga, com medidas de confole
das ativid¿des que o afetem;

l0



- estabelecer lreas de proteção especial em torno das baterias de poço de abastecimento prfblico

de água, ou daqueles de importáncia esfatégica.

É possfvel definir, do ponto de vista histórico, hês nfveis de reconhecimento de problemas

associados à contaminação das águas subterrâneas: um primeiro, envolvendo áreas onde existam

atividades humanas que podem geral ou estÍio gerando cargas contaminantes em aqufferOs; um

segundo, onde a contaminação é conhecida, embora não seja possfvel imputar ao proprietário sua

responsabilidade na limpeza ou estudos necessários (fontes herdadas); e, finalmente, um terceiro,

onde se planeja a instalação de atividades potencialmenÛe contaminantes.

Nos CasoS Onde previamente não se conhece A contaminação de aqufferOs, OS estudos

necessários devem levar em consideração metodologias de avaliação de risco potencial, como as

propostas por LE GRAND (1983), MAZUREK (1979) e FOSTER & HIRATA (1988)' Segundo

estes últimos autores, a caracûerização mais aproximada da idéia de risco potencial de poluição

das águas subterrâneas consiste na associação e interação ent¡e a wlnerabilidade natural do

aqulfero e a carga contaminante aplicada no solo ou em subsuperffcie'

No outro caso, quando a contâminação já é fata, as avaliações devem ser desenvolvidas no

sentido de se estabelecer quais os perigos que uma população especffica está sofrendo, devido a

ingestão e/ou contaûo com águas contåminadas. Neste caso, o conceiûo de avaliação de risco (e

não risco potencial) se aproxima do proposto por US. National Academy of Science (USNAS

1983). Segundo esta instituição, o termo avaliação de risco envolve a defrnição de evidências de

um possfvel efeito na saúde em indivfduos ou populações expostas a materiais ou situações

perigosas.

Nesta linha, segundo REICHARD et al. (1990), a avaliação de risco consiste de hês

componentes: identificação do perigo, avaliação da exposição e avaliação de dose-resposta. Na

identificação do perigo, inferências são feitas de estudos epidemiológicos humanos e andises em

animais. Para a avaliação de exposição, são definidas as populações atingidas e as rotas de

exposição. O terceiro componente de risco tenta estabelecer qual a relação entre aumentos da

concentração/exposição e o número de pessoas afetadas.

Na mesma linha, a US Environment Protection Agency (USEPA 1989) estabelece que um

método de avaliação de risco deve contemplar: coleta de dados e sua validação; análise da

exposiçâo; avaliação de toxicidade e caracterização do risco (FIGURA 3.3).

Nos últimos anos, esse tipo de avaliação de risco t€m sido bastante utilizado pela USEPA,

para análise das ações possfveis frente a problemas existentes de contaminação das águas

subterrâneas. A partir das concentações de contaminantes a que os indivfduos estäo expostos, é

possfvel definir os riscos a que estão sujeitos. Normalmente, a remediação de aqufferos deve ser

considerada se na cr¡rva de probabilidade de risco, o fndice, com confiança de 95%, superar a

lxt0-4. Caso esteja enhe este valor e 1x10-6, devem ser feitas avaliações de custos, beneflcios e

incertezas. Abaixo deste valor, considera-se que o Estado não tenha responsabilidade pelos casos

adicionais de doenças que ocorram (BURMASTER & LEARH 1991). No Brasil, a análise de

risco para a remediação de aqufferos foi utilizada pioneiramente por BERNARDES JR (194).

O conceito de avaliação de risco definido por USNAS (1983) se aproxima de asPectos da

epidemiologia e da saúde prfblica e faz uso de dados dos problemas de contaminação que já ocor-
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Figura 3.3. Método de avaliação de risco (usEPA 1989, traduzido por BERNARDES JR 1994)

ocomeram. Necessitrm de um número razoável de análises qufmicas e de informações da

população atingida. Já o conceito aqui utilizado, interpreta a carBa contaminante como umÍl

potencialidade de 'vir a degradar" os aqufferos. A análise de risco define o perigo de geração de

urnu .al.g" e esta de atingir o aquffero, causando a degradação das águas em nfveis superiores aos

adotados pelos órgãos como a Organização Mundial da Saúde (WHO) ou Ministério e Secretaria

da Saúde. Uma fase, portanto, anterior ao problema de contaminação'
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3.2. Gerenciamento de Risco

O gerenciamento de risco (risk managemenf), segundo USNAS (1983)' é o processo de

avaliar e escolher, entre as opções existentes, aquela que melhor convier à manutenção da saúde

de uma população, analisando fatores do meio ffsico, econômicos, sociais, polfticos e legais.

De acordo com REICHARD et al. (1990), no gerenciamento de risco estäo envolvidos

fatores como a pfópria avaliação de risco, análise de decisões sobre leis, regulamentos e

gerenciamentos, baseados em outras áreas correlatas do conhecimento humano (FIGURA 3.4).

AVALAçÃO DE R|SCO

MANEJO DE RISCO

caracleríst¡cas
oeconômicas
.polít¡cas
oconsiderações legais
.fatorgs 6ociais

Figura 3.4. Componentes de avaliação e manejo de risco adotado pela USNAS e

USEPA (RETCHARD 1990)

As incertezas associadas aos estudos de avaliação de risco de contaminação das águas

subterrâneas são baståntes sérias e, entre si, indissociáveis. Segundo o autor, há hês fontes de

incertezas na avaliação de rjscos:

- nos modelos matemáticos e teóricos de descrição dos processos ffsico-qufmicos e bacteriológicos

de comportamento e transporte de contaminantes, exposição humana e relação dose-resposta;

- no ingresso de dados nestes modelos e

- incertezas nas polfticas de análises de risco e nas decisões a serem tomadas para controla{o.

A análise das relações de dose-resposta e da validade dos padrões ambientais adotados pelos

órgãos de saúde não são questionados e os valores vigentes, quer em normas fede¡ais ou

estaduais, são aqui utilizados sem restrições. segundo BERNARDES Jr (1994), os palses ou

l3
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estados que adotam padrões pffa ágta potável copiados de pafses de economias centrais incorrem

em sérios enos de subvaloração dos parâmetros, aumentando os riscos da população. Estes enos

estäo associados a:

- o Brasil e ouhos pafses periféricos geralmente possuem climas mais quentes e a quantidade de

água ingerida por pessoa é maior que a adotada pela instituição de pesquisa que desenvolveu o

estudo, normalmente localizadas em pafses de clima temperado e

-- o peso corpóreo de indivfduos não-europeus e não-norte americanos, é geralmente menor que

aqueles observados nestes pafses.

Embora as incertezas causem grandes complicações na avaliação e manejo de risco, muitos

problemas podem ser reduzidos ou conholados, se as causÍ¡s destas incertezas são entendidas e

avaliadas (QUADRO 3.3).

Analisando-se a f,rgura 3.5 as alternativas de adminisfação do risco são distintas e dependem

do tipo de fonte existente. Caso a avaliação de risco aponte áreas/atividades que indiquem um

fndice elevado de contaminação potencial, três medidas devem ser tomadas:

- relocação da atividade;
- relocação da fonte de abastecimento;

- inhodução de tecnologias alternativas no processo, no tfatamento e na disposição de

contaminantes.

Muit¿s atividades podem também ter seus desenhos otimizados, com o intuito de diminuir ou

eliminar a contaminação das águas subærrâneas, como a decisão de estender a rede de esgoÛo, em

oposição à deposição in situ de excretas em áreas urbanizadas; ou mesmo substituir cemitérios

tradicionais pela cremação (QUADRO 3.1 a, b).

Para a avaliação do risco potencial, critérios como o proposto no quadro 3.5, que relaciona

os fndices de wlnerabilidade das águas zubterrâneas e de PPP a medidas reshitivas que limitam o

uso e ocupação do solo para algumas atividades, podem ser usados. É certo que tais

recomendações devem ser tomadas com flexibilidade, e cada caso deve ser analisado frente à

importância e demanda atual e futura do aquffero. Nesta análise, a compatibilização do recurso

hfd¡ico subterrâneo com outras formas de suprimento de ágaa, é também necessária.

Os critérios para a relocação de fontes de abastecimento, como poços tubulares, podem ser

baseados no conceito de REBOUÇAS (1994, comunicaçâo pessoal), que sugere o haçado de uma

zona ao redor das atividades pontuais potencialmente contåminantes, denho da qual não são

permitidas perfurações de poços de abastecimento priblico ou, a depender de estudos de custo-

beneffcio, os poços já existentes podem ser relocados Para o traçado de*ns perlmetros de

inftuência da aividade potencialmente contaminante (PIAPC) devem ser levado em conta os

mesmos critérios para a definição de PPPs.

Em casos restritos, é aceitável a contaminação do aquffero, exigindo-se o hatamento de suas

águas. Tal opção é raznável, apenas após esü¡dos de viabilidade econômica de outms fontes

alternativas ou mesmo da limpeza do aqulfero. Normalmente, no caso de atividades onde a

contaminação já foi detectada (contaminação herdada ou fontes instaladas), uma das seguintes

alternativas pode ser adotada:
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Quadro 3-3. Incertezas associadas à avaliação de riscos e possíveis soluções (REICHARD 1990).

CARACTERZAÇÃO
DE FONTES

l¡cåção da fonte
Tipo de material
Quantial,ade do
mâterial

2. AVALIAçAO DO
TRANSPORTE E
COMPORTAMENTO
DE
CONTAMINANTES

c¡nhece local ou
periculosidade do
material
Gr¿nde difiqldade
na predr$o de riscos
futulos

contaminantes
Tr¿nqtorte nå zoûa
não-saturaala
Tr¿nsporte na zonå
saturadå

Assume pior situa$o para a
cå-râcterizâçâo d¿ fonte
Reconhecimento rla á¡ea e

monitoração para fontes não

conhecidas

Modiñcar as práticas 
'

correntes para previnir

estimar/predizer a
concentração nos
aquíferos no local de
exposição

Uso de modelos
simplificados para
representff o transporte e

processos bioquímicos

Assume a aplicabilidade da
equâção advecçãodispersão
(l ou 2D)

Simrlar naasporte como
processo estocástico

Monitoraøo de aquíferos

Espera-se estimatirãs mùito
conservadoras
Reconhedmento de muitas fontes
existentes
Não se pode identificar fontes a¡1es
que a contåminaøo tenha ocorrido

Minimizå futuras font€s de

contamirEção

estimiatilas incorretâs

Ignoraf 3D, câr¿cterísticas
estocásticâs de processo de

tlansporte

R€conlecer eriplicitåmente as

rãriabilidades de propriedades
hidrogeológicas

Monitoração de av¿liação de risco,
diferente de oufios tipos de



(continuação)

3. AVALIAÇAO DA
Ð(PosrçÃo
HT]MANAREAL

População ex?osta
Cotrcentração no
poço de

abastecimento
Concentração nâ
torneira
Concentração de
exaosições por vários
cami¡hos

o\

4. AVALIAçAU DE
DOSE RESPOSTA

Exaosição humam
real dependerá não
somente das
condições das águas
sutterrâneas, mas tla
densidade de poços,

disrribuição de
sistemas de águå,
comportamento e
ûznsporte.

Ðúefenças e fe
modelos de dose
respostå
- efrapolação
alølbaixa dose
- extr¿polação inter-
eçécies
- farmacocinética

Va¡iabilidade
in¡liwi¿lnql

Considerù todâs as p€ssoas

usando águas subterråleas
nas proximidades da área de
contarrinação

As$me concenÎfâøes em
poços e rede iguais as do
aquifero

fusume consumo de 2 Vdia

Considera o ñonitoramento
morl¡r ãoc rvrnc

Estmatirzs de
potencias podem
va¡iar muitas ordens
de nâgnitude

Pode sobrestimar a exposição dâ
popìrlação

Ignora efeitos do bombeamentq
contibuição de diferentes aquíferos
e águas de rcde pública

Negligência iuiação e abso¡Éo
dérmic¿" bem como varia@ em
tÐús de ingestão

Admite-se ações prwentivas

uso de mocetos e$anoâr€s
lineâres, conserv¿tivos
Enfocar o conlecime o
real de processos biológicos

Superestlrì.a os nscos

Os modelos dose-resposta devem
representar processos reâis, não
ajustes de curvas



(continuação)

5. ANALISES
ECONÔMICASE
POLiTICAS

Fontes multiplas
desconhecid¿s e
propagação do erro

Redução no risco a
saúde humana

Þ

Erro acr.¡mdativo
implica na
dificuldade de
a¡álises de
compâração de
modelos custo /
beneficios

Inabilidade para
compara¡ custo/
beneficio e decisão

.AÍâllse Oe SensrÞ 10aoe
(incluindo Modelo Monte
Carlo)
Valor tla aniiLlise de
decisão/informação

A\¡¿liacão implicitâ

Valor do custo monetário da
vida e da doença

Valor pela aproúmação da
"estaústicå dâ Yid.a'
Mutlalça dos modelos de
dose-resposta para
promwer um objetivo
institucional
Guiar-se por regulamentos
ou consider¿ções morais
Inmrpora normas para
avaliaçâo de riscos e
deseÍvolvimento de
procedimentos expeditos
Araliação dc risco expedito,
desenvolvimento de
modelos de aproximação e

tecnicâs para permitir
avalia@s rápidas

Enfase em avaliações
de cada substäncia e
circunståncia

Avaliação de tempo
c¡nsumido em
avaliação de risco

Indica que incertezas têm inrpa.ctos
signifi cativos, enfocando políticas

Identifica e define prioridades na
pesquisa

Araliafro simples acompa¡Iada de
t€oria de decisão, em alguns câsos

SubestimaÉo em valores da
reduçåo dos riscos a saúde

Omite muitos c¿sos não-fatais

Açõ€s que frustâm cùjetivos
institucionåis

Podc ignorar
regulamentos e riscos
não avaliados

Deixa¡ úscos de
substiincias

Não ignora regularEntos

Mais sub'stáncias são avaliadas,
nelho¡ conhecirænto de todo o
universo de substâncias tóxicas
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Figura 3.5. Esquema de avaliação e de gerenciamento de risco adotados neste trabalho
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Quadro 3.4a. Alternativas de instalação para fontes pontuais de contaminação das águas

subterrâneas (FOSTER et al. 1992)

Fontes de poluição Critérios de controle Possíveis restriÉcs Instalaçõos
altemativas

. saneamento in situ
(latrina, fossas
sépticas e negras)

- wlnerabilidade e

uso do aquífero
- densidade popul.
-eflnentes não-indus

- usar fossas sépticas
- usar desenho
melhorado de fossas

- rede de esgoto
- fossas sépticas senr

descarga no subsolo

. tanques e tubos
. enterrados .

na sunerfïcie

- lr lnerabilidade e

uso do aquífero
- wl¡erabilidade e

uso do aquífero

- revestimento de
parede dupla
- detecção de fuga

- retencão de fuea

- instalar na
superñcie

- nenhuma

deposição res sólido
. doméstico
, doméstico e

industrial

- rtlnerabilidade uso
do aquífero.
- vulnerabilidade uso

de aquífero, tipo de
substância enterrada

- impermeabilização
da base e superficie
- coleta, reciclage ou
tratamento liúviado
.- monitoração

- disposição remota

- disposição remota

lagoas de efluentes
, agrícola

. urbano residencial

. industrial

- wlnerabilidade de

aquífero/uso do
aquífero
- vulnerabilidade de

aquífero/uso do
aquífero
- vulnerabilidade de

aquífero/u so do
aquífero, tipo de
c'rhst6nnia mqneiqde

- impermeabilização
da base

- impermeabilização
da base, monitoração
defensiva
- impermeabilização
da base, monitoração
defensiva

- nenhuma

- planta de tratamento
dsposição remota

- planta dg tratamento
disposiçåo remota

. cemitério - wlnerabilidade e

uso do aauífero
- impermeabilização
- ¡lren¡oe crrne-r_fi cial

crematórios

. poço de injeção -hidrogeologias
-substâncias
maneiarlas

- tratamento
- disposição remota

. botafora de
mincração e efluentes

- condições
hidrogeológicas

- controles
operacionais
- moniøração
ofensivo

tratamento com
coneção de pH
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Quadro 3.4b Alternativas de instalação para fontes dispersæ (atividade agrfcola) da

contaminação das águas subterrâne¿s (alterado de FOSTER etal. 1992)

Mudança na prática agronômica* Conseqüência na produtividade Efeito provável nâ recargâ do

.9

.Õ
¿!
è0'tr
-ôo
ô)
ô
Eo(J

Controlâr o tâmâ nho/tempo
das aplica@s de
fertilizantelpesticidas

Reduz, mas em nruitos casos

marginâlmente
Normâlmcnte reduz lixiviação
de nitratolpesticidas, mas não
necessarianente em bases

Aumentar a continuidade
da cober¡¡ra de cullivo

Dificil de generaliær, com
freqäência não há ra7Áo para
que não sc âumente

Reduz recårga, pnncipalmente
de lixiviado de nitralos; arâr
pode críar problemas e aumeita¡
o uso de nesticidas

Melhorar a eficiência da
inigação

Aumenta, mas necessita de
aplicação constante de capital

Pode reduzir substancialmente o
liriviado de pesticida,/nitrâtos,
mâç rrÍle ârmenlâ¡ a selini¡lade

6l'É
.{ll
Ê

o

(do.E
'g
Þ.
aÉþ
í)

Reduzir intensidade de
pastoreio

Reduz, mâs não
necessåriamente, em proporção
diretâ

Normâlmente reduz lixiviado de
nitratos mas nåo
proporcialmente, Yale a penâ se

as aplicâções são superiores aos

valores críticos
Proibir o uso de certos
pesticidas

Risco de grande redução se não
hower alternativas efetivas de
conl¡ole de pragas

Elimina risco de contâminação,
mas os compostos srih-itutos
podem lâmHm representar ulna

Mudar o uso da tena para
pastoreio extgnsivo na áreå
de proteção de captação

Poderia exigir a compra de

terra obrigatória ou
compensação

Elimina å lixYiação inaceitável
de p€sficidâs e niûatos, poÉm
qualquer arado subseqüente do
pasto pode liberar uma
coruiderável qualidade de

+ Nem todas as mudancas oodem æ¡ aol icadas em determinados casos
** Efeito na concenúação de lixiviado, não na carga de lixiviado

- aceitåção da contaminação do aquffero, buscando fontes alternativas e garantindo a não

propagação da(s) pluma(s) de contaminação Oarreiras hidráulicas e/ou ffsicas);

- tratamento das águas do aquffero, após suâ exü"ção;
- eliminação da fonte de contaminação e limpeza do aquffero e do solo.

No caso de atividades que serão instaladas, estudos de impacto no meio ambiente podem ser

pedidos, servindo ao planejamento de uso e ocupação do solo. Como critério para a seleção de

áreas podem ser utilizados mapeamentos de wlnerabilidade natural de aqufferos.

3.3. Estratégias Para Fontes Existentes

O quadro 3.6 mostra as atividades do homem mais comuns que podem degradar as águas

subtenâneås. Nos Estados Unidos, as fugas de produûos perigosos de tmques enterrados, as

atividades de deposição de resfduos sólidos, seguidos pelos sistemas de satreâmento in situ, têm

sido os responsáveis pelo maior número de casos de contåminação das águas subterrâneas.

i'

¡

l
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Quadro 3.5. Principais atividades permitidas e proibidas em cada um dos diferentes

Perlmetros de hoteção de Poços e áreas de vulnerabilidade natural dos aqulferos

(baseado em FOSTER et a1.1992, ADAMS 1992, NRA 1991, SELBY & SKINNER
1978, SWA 1985 e ouhas publicações)

ATIVIDADE
POTENCIALMENTE
CONTAMINANTE

PERIMETRO DE
PROTEçÃO DE POÇO

VULNERABILIDADE
NATURAL

T III Iv ALTA MEDIA BAIXA
Saneamento in situ
unifamiliar N N A A A A A
edifi cio. coletivos. oúblicos N N PA A A A A
nosto de sasolina N N PN PA PA A A
AeroÞor¡os N N PN PA PA A A

Disoosicão de resíduos sólidos
¡lnrnósf ì¡n rnnn i¡linrl N N N PN PN PA A

mat. construcão (inerte) N N PA PA A A A
resíduos oerisosos N N N N N N PA
industrial lclasse I N N N PN PN PA A
industrial (classe II e III) N N N N N N PA

cemitérios N N PN A PA A A
incinerador de resíduos sólidos N N N PN N PA

Mineracões
material construcão N N PN PA PA PA A
outros minérios, incluindo

petróleo e siis
N N N N N PA A

linhas de combustíveis N PN N PA A
Indústrias

Classe I N N PN PA PA PA A
Classe II e III N N N PNAI PA/N PA/PN
instalacões militares N N N N PN A PA

Lasoas dc efluentes N N PN PN A A
municinal N N PA A À A A

água resfriamento N N PA A A A A
industrial N N N N PN PA PA

Drena-oem/infi ltracão/Acidentes
áøras nhrviais ltertosì A A A A A A A
estradas orincinais N N N PN PN PA A
estradas secundárias N PN PA PA PA A A
áre¿s de recreacão N PA PA A A A A
sârâsens e estâcionamentos N N PN PA PA À A
áreas i¡dustriais N N N PN PN+ PA A
linhas féneas N N N PN PN PA A
aeroDorfos N N N PN PN PA A
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Infiltração Efluenùes no Solo
indústria alimentícia N N PN P,A PA A A
outras indústrias N N N N PU PA A

efluentes de desague N N N PN PA A A
lodo de desapue N N PN PA PA A A
escr¡rrinrento de currais N N PN A A A A
Gado intensivo
efluentes em lasoas N N N PN PA A A
desaque de curais N N PN PA PA A A

Atividade Aerícola
uso de nesticídas N N PN A PN A A
uso não controlado de
forf ilizantan¡r áicnnci¡ãn ¡

N N N PN PN A A

armazenamenûo pesticidas N N PN PA PN PA A

N não aceiüivel em virtuamcnte todos os citsos

PN provavelmente não acoit¿lvel, cxc€to em ¿lguns círsos com estudo detalhado e projetos especiais

PA provavelmente ar;aitâvel, sujeito a estudo, e projeto especial

I perímetro imediato de proteção
A ac¡it^rável, com projetos espcciais* PA, com conecções à rede interceptora
II perímetrobacteriológico
III perímetro de produtos químicos
IV áre¿ de recarga do aquífero

Nos Pafses Baixos, uma eståtlstica conside¡ando 500 estudos indica que até o ano de l9E3 os

casos mais frequentes de contaminação de aqufferos eslavam assim distribufdos: vaamento de

posßos de gasolina (28%), deposição de resfduos sólidos (21%), resfduos de óleo (8%), fábricas

de tecidos (6%), processamento de metais (6%), indúsfias de tintas (5%), entre ouhos.

No Brasil ou mesmo no Estado de São Paulo, a falta de estudos sistemáticos e de

monitoração das águæ subterrâneas não permite que se componhâm estatfsticås que reflitåm a

situação das águas subterrâneas. Os órgãos de conbole ambiental identificaram pelo menos 83

casos de vazlmento de combustfveis no Estado de São Paulo no ano & 1993, dos quais 81 estäo

situados na Grande São Paulo. Da mesma forma, eshldos desenvolvidos em áreas de lixão e

aterros sanitários no território paulista fazem supor que a grande maitria destes empreendimentos

est2Ío causando algum tipo de contaminação de aquffero, atingindo ou não poços de produção.

Nitrato tem sido detectado em poços tubulares no interior de São Paulo e segundo CAMPOS

ct al. (1994) tem origem associada à disposição de efluentes domésticos e à aplicação de

fertili zantes na atividade agrfcola.

Prioriza¡ atividades e áreas, a parth do reconhecimento de quais atividades do homem que

podem estar gerando as maiores e mais perigosas cargas contaminant€s, é a principal eshatégia a

ser adotada num programa de proteção da qualidade de aqufferos. O Estado de São Paulo, por
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Quadro 3.6. Atividades humanas mais comuns que originam cargas contaminantes em aqufferos

(FOSTER et al 1987)

ATIVIDADES
CARACTERISTICA DA CARGA CONTAMINANTE

distribuicão
principal

contaminante
sobrecarga
hidráulica

ausência de
camada solo

URBANA
Saneamento "insitu"
Vâzamento de esgotos (a)
Lagoas de oxidação
Aplicação de águas residuais em
superficie (a)
Rios e canais de recepção (a)
Lixiviados de lixões/atenos
sanitários
Tanques de combustível
T)renos de rodovias

uh P-D
uh P-D

u/r P-D
u P-L
u/r P

r:/r P-D

u/r P-L
ulr P

n f o
ofn
o f n
nsof

nof
osh

o
so

+
+
#
+

+

+

INDUSTRIA
Vaz¿mento tanques/tubos (b)
Denamamento acidental
Lagoas de efluentes
Lançamento de efluentes supf
Canais e rios receptores
Lixiviado de resíduos sólidos
Drenos de pátios
Material em susoensão e qases

u P-D
u P-D
up

u P-D
u P-L
u/r P
r¡/r P
u/r D

oh
oh

ohs
ohs
ohs
ohs
oh
so

#

+
+
+
#

AGRICOLA (c)
a- Á,teas de cultivo

- com agroquímicos
- e com inigação
- com iodoVresíduos

- com inigação de águas resid,
b- Beneficiament olcnação de

gado e animais
- lagoas efluentes sem revestim

- lançamento em superffcie
- canais e rios c/ efluentes

rD
rD
rD
rD

rP
r P-D
r P-L

no
no s

nos
nosf

f o n
nsof
onf

+

+

H

+
EXTRAÇAOMINERAL
Desmonte hidráulico
Descarga de água de drenagem
Lagoas de decantação
Lixiviado de resíduos sólidos

r/u P-D
r/u P-D

r/u P
r/u P

sh
hs
hs
sh

+
+

*

(a) Pode incluir componentes industriais (b) Pode também ocorrer em á¡eas não industriais
(c) Intensificação apresenta aumento no risco de contaminação
u/r UrbanolRural - P/L/D/R Pontuallinear/difuso/regiona.l
n Nutrientes f Patógenos fecais o Composûos orgânicos sintéticos e/ou carga orgânica

s Salinidade m Materiais pesados
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exemplo, possui celca de 60.000 indúsfias, e seria impossfvel e mesmo pouco eficienûe, do ponto

de vista econômico e técnico, implementar estudos de detalhe em todas elas.

Técnicas e métodos parâ uma seteção das atividades são restritas e muitas estão associadas a

procedimentos de avaliação da wlnerabilidade das águas subterrâneas (vide capftulo 3.3). Os

trabalhos de MAZUREK (1979), WHO (1982a), LE GRAND (1983) e FOSTER & HIRATA

(1988) são os que se distinguem dos outros métodos pelo aspecto mais global que adotam.

Embora todos eles tenham suas vantagens e limitações, um bom método deve fazer uso de um

número restrito de dados confiáveis, claros e que abarque pontos que permitam uma

caractenzação dos volumes de lfquidos gerados pela atividade (carga hidráulica), uma

aproximação das substâncias contaminantes envolvidas e a forma de disposição/deposição de

efluentes lfquidos e resfduos sólidos.

Muitas vezes estes dados não são facilmente obtidos sem uma etapa de coletå de informações

no campo. Simplificações são possfveis, considerando-se a relatividade dos resultados e os

objetivos dos projetos de avaliação de risco. No capftulo 3.2 são discutidas estas simplificações,

a¡ralisando-se a atividade indushiat, a disposição de resfduos sólidos e efluentes domésticos, a

mineração e a agriculrura.

Outra forma de identificação de contaminação de poços e aqulferos por atividades existentes é

através da monitoração de poços. A forma mais comum em nosso pafs é da análíse realizada

periodicamente (vigilância sanitária) ou ao acaso por órgãos ou empresas de abastecimento de

água. Nesta situação, deve ser feito um estudo de det¿lhe, em função da importância do recurso

afetado e do risco que se expõe a população. Recomenda-se o uso de técnicas desenvolvidas por

USEPA (19E9) para uma avaliação do risco e ações necesMrias, conforme exposûo nos parágrafos

anteriores.

3.4. Eshatégias Para Fontes Futuras

A legislação ambiental vigente no pafs e no Estådo de são Paulo exige que, a depender do

porte e tipo da atividade, haja análise, antes de sua instalação, quanto aos seus riscos ao meio

ambiente. Embo¡a passfveis de muitas crfticas os EIAsiRIMAs (Estudos de Impacto Ambiental,

Relatórios de Impacto do Meio Ambiente) são instrumentos que, quando usados criteriosamente,

podem garantir a proteção necessária.

Um estudo de EIA/RIMA exige um certo grau de detalhamento que envolve quase sempre a

perfuração de poços para a caract€rização da geologia e hidrogeologia, incluindo modelo de

circulação das águas subterrâneas (nfveis IV e V do QUADRO 3.7). Este detalhamento permite

que o desenho do empreendimento a ser inst¿lado não cause impactos aos aqufferos.

Quando o empreendimento não necessitar desûes estudos, pode ser exigido, para a sua

instalação, uma análise simplificada das atividades do entorno, que, para as águas subterrâneas,

deve contemplar o cadasto de poços h¡bulares de usos prlblico e privado. Muitas atividades, dado

o seu porte e caracterfsticas, podem ser instaladas sem objeção (vide QUADRO 3'5).

Poços $bulares de uso príblico devem ter seus PPPs estabelecidos e suas informações

disponlveis ao público. A læi Estadual das Águas Subterrâneas e seu Regulamento (SÃO PAIJLO

1988, 1991) são claros neste sentido, estabelecendo um perfmetro de 10m ao redor da obra, um
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Quadro 3.7. Nfveis de detalhamento associados a escalas de trabalho (FOSTER &
HTRATA 1988)

NIVEL DE AVALIAÇAO ASPECTOS-
CHAVE

ESCALAS DE
TRABALHO

L Reconhecimento
Preliminar
(existência do risco)

Iri utx>
øffi
gB
sP

U
Uo
u)

<A
t¡f

ã
3
ñ
c)fll2

EÞz
ì':r1

Þ
at
td

U'Ella
v)

E
ts-l

,l

ov,

FÚ
ttF
FdcF
Þ
a)
o
z
>to
(t,
.l
ñ
a)

llrr

nomalmente
estado/provlncia

l:250.000 a l:500.000
(dados 10Km)

II. Avaliação Sistemática
(grau de risco)

normalmente
urbana./município

1.50.000 a 1:100.000
(dados 1-2I(m)

III Reconhecimento de
campo

FûÞc
frjF
.)

\jF'rt11s>
8u- l¡1

I(n
\,tt

ÐúÞ
Õ.õ>4

Eãìr eì
ßúU'T

Þ
c)
r¡j7
ll

local urbano/municipal
1:25.000 a l:50.000
(dados 200-500m)

IV. Reconhecimento por
Rede de Monitoração ^llE4

Ðà
"llr,.ì >
L€;t rt<a)oi(n \)(n

Tlúß
llll
i¡1>É1F
>r

local I :25.000 a

1:50.000
(dados 200-500m)

V. Investigação Completa
de Campo

local
1:10.000 a

I :25.000 ou menor
ldados 50-100m)

segundo de 50 dias de tempo de hânsito, e um ûerceiro, que depende das ca¡acterfsticas do

aquífero explorado, podendo abranger a totalidade ou parte da área de recarga.

Quando a atividade a ser inståladå estiver nas proximidades de um poço de abastecimento

prlblico, pode haver a relocação da atividade ou do próprio poço, a depender de estudos prévios'

3.5. Eshatégias P¿ra Fontes Herdadas

Relacionam-se neste gn¡po as atividades que contaminaram as águas subterrâneas, cujos

responsáveis não podem mais serem responsabilizados. Este tipo de contaminação herdada deve

ser analisada a partir da importåncia do recurso supostamente atingido e os riscos que a população

está exposta. Um dos grandes problemas envolvidos é o custeio dos estudos e, c¿lso seja

necessário, da remediação dg aquffero. Em muitâs situações é o poder prfblico o responsável pelo

seu financiamento.
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Em 1985, nos EUA, foi criado o Supefund, um fundo para custeår os casos de remediação e

estudos de contaminação de aqufferos, onde os donos ou antigos responsdveis não podiam mais

serem penalizados ou mesmo não tinham capacidade financeira para isso.

No Reino Unido, antigas fáb¡icas e oficinas de reparos de aviões de combate na II Grande

Guerra causaram contåminações em aqufferos. O estado tem arcado com os estudos necess¿frios e

tratamentos adequados.

Uma análise de riscos, nos moldes definidos por USEPA (1989), pode ser desenvolvida para

a avaliação de prioridades e para a remedição de aqufferos.
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4. ATIVIDADE HUMANA E A CONTAMINAçÃO DE AQUÍFEROS

A cancterização da carga contaminante, numa avaliação de risco, é seguramente a etapa

que apresenta a maior dificuldade de ser feita. A cuacteriztção inadequada dificulta a

identificação de áreas que requerem uma investigação detalhada ou a predição da evolução da

qualidade das águas subterrâneas contaminadas.

Apesar da existência de uma ampla gama de atividades humanæ que geram certa c rga
contaminante, são algumas poucas as responsáveis pelos maiores riscos de contaminação das

águas subterrâneas em uma área especffica.

É fundarnental a distinção de contaminação por fontes pontuais (que são mais fáceis de

identificar) e por fontes difusas. Da mesma forma, é important€ uma separação das atividades

em que a geração de carga contâminante é intrfnseca ao processo, daquelas em que a

componente é incidental ou acidental, especialmente considerando sua implicação para a

prevenção e conüole da contaminação (QUADRO 4.l).

Do ponto de vista teórico, quaho caracterfsticas semi-independentes da carga contaminante

precisam ser estabelecidas para cada atividade (FIGURA 4. l):

- a classe de contaminantes envolvida, definida quånto a sua tendência à degradação (como

resultado de atividade bacteriológica ou reâção qufmica) e à tendência ao reta¡damento devido a

processos de hoca de cátions, sorção e outros;

- a intensidade do evento de contaminação, em termos da concentração relativa de cada

contâminante em relação aos valores recomendados pela OMS ou nofmas do Ministério da

Saúde e Secreta¡ia Estadual da Saúde para a potabilidade da água e da extensão da área afetada;

- o modo de disposição no solo ou subsolo, analisado quanto à carga hidráulica associada e à
profundidade de descarga do efluente ou de lixiviação de resfduos sólidos;

- a duração de aplicação da carga contaminânte, incluindo o perfodo e a probabildade de que

ela atinja o subsolo.

A escala de nabalho, e, por conseguinte, o nfvel de detâlhamento, determina a exigência da

obtenção de todos estes parâmeúos. Estudos de caracterização de empreendimenÛos e impactos

exigem que estas informações, num alto grau, estejam disponfveis. Avaliações regionais, a nfvel

estadual, ou mesmo num recorte municipal, quando este apresentar grande complexidade na sua

ocupação, não permite que o estudo se aprofunde. Nestes casos, uma alternativa viável é

enfocar a questäo por grupos de atividades geradoras de contaminação, listar as atividades

predominåntes e, com base em informações mlnimas e confiáveis, eleger aquelas de maior

perigo de geração de carga na região (QUADRO 4.2).

Em áreas urbanas, a principal preocupação é a carga cont¿minante em zonas residenciais

sem esgotamento sanitário, com uso de tanques sépticos e fossas negras, que inclui nutrientes e

sais (nitrato, cloreto, etc), bactérias, vfrus e compostos orgânicos sintéticos.

Nas áreas de concentração industrial, devido à exhema diversidade de atividades, processos

de fabricação e práticas de disposição/deposição de efluentes, há maior dificuldade em estimar a

carga contaminante. Geralmente é posslvel definir o volume de efluente, a partir da quantidade

de água utilizada, mas é diffcil estabelecer a fração infittrada no subsolo.
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Quadro 4.1. Classificação de fontes potenciais de contaminação por atitudes do contaminador (FOSTER ef ø/. 1992)

bv

s$rcmâs oesennacos para (usposlçao

e./ou trâtåmento com infiltfaÉo no
subsolo

UA I -tr('UI(I]q' I
lintêfì.iônâl ì

(a) Î¿nques sépticos, fossas sépücås €

latrinas (*)
(b) aplicação de efluentes e resíduos
ao aubsolo
(c) poço de iqjeçâo

Desca¡ga no subsolo não controladâ por
atividades planifi cadas

CAIEGORIÄ. II

(*+) pode resultår em contaminção de águas subterrânea indirctåmente
(+++) podem ser desenhados para não descarregar ao subsolo exceto em casos de n¡ptura

(a) ateÍos safltåños (Ìr+)
(b) lagoas de efluentes (*++)
(c) esgoto industriâl e urbano (*t*)
(d) cultivo agrícola
-sem irrigação
-com irigação
- irrigação com água residuais
(e) lavagem de minérios, lavras
lfi .Êñifé.i^c /*+4ì

não

G) águas superñaars contaminadâs ('t)
(h) disposição de contaminantes
atmosféricos (++)

D¿ì¡A

Sistemas de a-rmÀz enâmento ou
tra¡spofe desenhados para não
descarregar ao stbsolo, exceto em
caso de ruoturas e fueâs

CATEC'ORIAtrI

(a) tan$Es de amazenamento/tubos
sobre o terreno
(b) tanques de amazenamento/tubos
enterrados
(c) transporte terestre

ao subolo

Conømha@o por práticås tão
aùtorizadas

CATEGORIAIV
¡/^l âñãècfiñ^ì

(a)iixões
(b) vertedores
(c) injeção em poços abandonados

(d) águ¿s superficiais contaminadas
(**)
(e) dis?osiçåo de contaminartes
qtñncÊ.çi¡ñc l'i*ì



DEGRADAçÃO DO CONTAMINANTE

PARA SISTEMAS AEAÓBICOS ALCAIINOS, COM MUÞANçAS EM RELAÇÃO A

fþ neouÇÀo oe eh Dt nEDUçÄo DE pH

coNslDCRA_sE AlÊNuaçöEs n coNsIDERA SE PRINCIPALMENTE
l. assocraDAs À lrloLocra LJ DrLUrçÃo

CONCENTRAçÃO BELATIVA DO CONTAMINANTE
{em relação aos valores dos padrões da OMS)

Figura 4.1.a Caracterfsticas semi-independentes na identificação teórica de

contaminantes potenciais e existentes (FOSTER & HIRATA 1988).
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CARGA HIDRÁULICA

lO 100 l0O0 10O0O,{mm/61

PROBABILIDADE DE CARGA

(C} MODO ÞE DISPOSIÇÃO DO CONTAMINANTE

{D) DURAÇÃO DA CARGA CONTAMINANTE

Em cådå caso indics_so um croscimento no lndice comparat¡vo de risco'

Figura 4.1.b caracterfsticas semi-independentes na identificação teórica de

contaminantes potenciais e existentes (FOSTER & HIRATA 1988)'



Quadro 4.2. List¿ de dados e informações requeridas para a caracteri zação da carga
contaminante

Reslduos sólidos municipais, dispostos/depositados em lixões ou aterros sanitários, podem

ter seus volumes de lixiviado estimados com certa segurança. Porém, em muitos casos, não há

informação confiável sobre a sua composição. Em todos os casos, torna-se necessário identifica¡
cada fonte e analisálas umâ a uma.

Em áreas agfcolas, algumas práticas de manejo da terra com a utilização de agroqufmicos
podem causar uma séria contaminação difusa das águas subterrâneas, com altâs tåxas de

lixiviação de nitratos e outros fons móveis e persistentes. A taxa de lixiviação é normalmente

estimada em termos de proporção de perda do peso aplicado.

De um modo geral, importa sobretudo identificar e prestår especial atenção àqueles

constituintes que apresentam maior ameaça à saúde pública. Dentre os constituintes inorgânicos,
os nibatos são os de ocorrência mais generalizada e problemática, devido a sua alta mobilidade
e est¿bilidade em sistemas aeróbicos. Os metais pesados perigosos (cádmio, cromo, chumbo,
mercúrio) tendem a ser imobilizados por precipitação e só migram em condições de pH e Eh
exhemos. Quanto aos constituintes orgânicos, os que parecem apresentar maior ameaça são

alguns dos alcanos e alquenos clorados, relativamente solúveis na dgua (QUADRO 4.3).

Quando a análise das cargas é feita se faz em áreas onde elas já tenham sido instaladas, o
objetivo do estudo é o de distinguir aquelas que oferecem os maiores perigos de virem a gerar

uma carga importante ao aquffero, das atividades de reduzido perigo. Normalmente, esta

distinção ocorre por aproximações sucessivas, partindo de caracterfsticas gerais e de um número
reduzido de informações. A análise das atividades contaminantes exposta neste capftulo tem este

enfoque.

4.1. Carga Contaminante Potencial: Fontes Pontuais

O conceito de carga contaminante potencial quer se referir à atividade do homem que pode vir a
gerar um evento importante e alterar, acima dos padrões de potabilidade
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Quadro 4.3. Comportamento de alguns contaminantes no solo (FOSTER & HIRATA
198E).

3l
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definidos em tei, a qualidade das águas subterrâneas. É, portanto, um conceito associado a risco

e não indica que a atividade esteja, neste momento, causando dano a um aqüffero especffico.

Quando uma atividade é classihcada como de elevado perigo, isso não significa,

necessariamente, que ela cuide displicentemente do meio ambiente, nem tampouco que não

utilize modernas técnicas de úatâmento de efluentes, pois o perigo de geração está, em muitos

casos, associado ao prdprio manuseio de produtos perigosos, a acidentes, vazamentos, etc.

Cada atividade potencialmente contaminante é aqui tratada em separado, sua andlise é

exposta nos itens seguintes:

a) Atividade industriat: dadas as altas concenhações de produtos qulmicos que manuseiam e

algumas pfáticas de deposição de efluentes e pfoduÛos que empregam, são seguramente as que

apresentam maiores riscos Ambientâis para as águas subterrâneas. Da mesma forma, devido à

exúema diversidade de atividades e processos de manufatura há maior dificuldade em se estimar

a carga contaminante de forma simples e confiável.

Os principais problemas na definição dr carga contaminante industrial est¿io associados à:

- grande variedade de atividades indusfiais existent€s;

- considerável variação no nfvel tecnológico de qualquer indústria;

- exhema e errática variação temporal nas concentrações de substilncias tóxjcas nos efluentes;

- grande variação no uso e eficiência dos processos de tratamento pam efluentes industriais e as

incertezas sobre a efetividade na remoção de contarninantes potencialmente perigosos para as

águas subterrâneas;

- faltia de confole de qualidade e de análises qufmicas de efluentes e resfduos diversos,

incluindo metais pesados e compostos organo-sittéticos;

- falta de uma adequada informação publicada sobre as caracterfsticas de efluentes e reslduos de

indrfshias representativas, especialmente aquelas que fi¡ncionam em palses de economias

periféricas;
- grande variedade nos modos de manuseio e disposição de matérias primas, resfduos sólidos e

lfquidos, incluindo a frequente adoção de práticas clandestinas.

Agrega-se a estes problemas, que os órgãos de controle ambiental estäo muito mais

preparados a analisarem contâminações em águas zuperficiais que em águas subterrâneas. A

contaminação de aqufferos é assunto relativamente novo e pouco conhecido. Esquemas de

vigilância ambiental, controle e diagnósticos são, por estâ razão, execut¿dos tecnicamente de

forma incompleta ou incorreta. Normalmente os cadashos de indústrias conholadas e

monitoradas são esøbelecidos com base nos lançamentos às águas superficiais e à atmosfera.

De maneira simplificada, uma atividade induslr.ial pode gerar cargas contaminantes

importantes associadas :

- à disposição de matéria prima lfquida (abavés de vazamentos ou dem¡bamentos dos tanques

ou dutos) ou sólida (em pátios abertos e infilbação no solo pela própria umidade ou carreada

pelas águas de chuva);
- aos gases do processo produtivo, quando contendo substâncias perigosas e de alta toxicidade.

Os vapores dos produûos podem ser lançådos à atmosfera e se inñltrarem no solo, carreados

pelas águas de chuva,'

- ao vazamento de produtos e/ou efluentes das instalações industriais;



- à infiltração de águas usadas na limpeza de máquinas, peças ou das instalações;

- à disposição incoreta de efluentes lfquidos, em lagoas, corpos de água superficial, infiltração

no solo, injeção profunda;

- ao vazamento das disposições provisórias de resfduos i¡dustriais ou mesmo de produtos (em

tambores a espera de incineração, por exemplo);
- à deposição incorreta dos resfduos de tratåmento de efluentes;

- à deposição incoffetå de resfduos sólidos.

Deve ser enfatizado que no caso de cargas contaminantes no subsolo, não são,

necessariamente, as maiores e mais sofisticadas indústrias que apresentam os mais altos riscos

de contaminação das águas subterrâneas. Isto porque, com frequência, estas atiYidades utilizam-

se de processos mais eficientes e melhores controles na deposição e manipulação de produtos e

resfduos perigosos. Entretanto, æ indústrias menores possuem uma maior disu'ibuição

geog;úfrca e são mais numerosas. Normalmente, manejam consideráveis quantidades de

produtos tóxicos e adotam práticas não muito recomendadas. Mas há também indústrias grandes

que incorrem nestas práticas.

O quadro 4.4 mosEa os contåminantes presentes nos efluentes lfquidos em cada uma das

várias atividades industriais.

Apresentam-se nos quadro 4.5 e figura 4.2 os métodos de FOSTER & HIRATA (1988) e

de HIRATA & BASTOS (1990) para a classificação de indústrias. Embora habalhem com

nlveis de detalhamento dife¡entes, a filosofia que os norteiam é similar. Ambos utilizam-se de

um número reduzido de dados, que normalmente estiÍo disponlveis em órgãos ptlblicos, e

concluem por classificar as atividades qualitativamente em três nfveis: elevado, moderado e

baixo.

O uso do método de FOSTER & HIRATA (1988) é feito pela classificação da atividade em

um dos 22 tipos industriais diferentes. À cada uma destes tipos se relaciona um fndice (1 a 3),

baseado na qualidade geral do manuseio de produûos, resfduos e produtos finÂis. Outro fator

que se analisa é a quantidade de água que a indústria utiliza. O cruzamento destes dois fatores

define o lndice final de classificação (QUADRO 4.5).

O método de HIRATA & BASTOS (1990) utiliza-se de um diagrama de decisões para a

classificação de indústrias (FIGURA 4.2), analisando matéria prima, resfduos sólido e lfquido e

produtos intermediári os e finais.

b) Reslduos sólidos'. de origem doméstica ou industrial, têm sido causadores de inúmeros

incidentes de contaminação das águas subterrâneas em nosso pafs (CASTRO NBTO ¿t aI. 1984,

GUIGUER 1987, BERNARDES JR ¿t al. 1991, HIRATA et al. 1992)' Os riscos mais sérios

ocorrem quando o empreendimento não é bem manejado ou quando a deposição de resfduos

sólidos e, principalmente, de llquidos perigosos é feita em locais não-apropriados, em áreas

geologicamenûe wlneráveis.

Bm muitos casos, resfduos industriais perigosos, que podem conter metais pesados e

solventes orgânicos halogenados, são colocados em áreas destinadas aos reslduos domésticos. A
deposição clandestina de substâncias tóxicas é comum em muitas regiões, dificultando uma

avaliação precisa dos perigos para o aquffero, associada à incerteza na qualidade do chorume.



Quadro 4.4. Composição de efluentes indusFiais, segundo ramo de atividade (compilado

pafcialmente de BNA 1975, DMAE 1981, HACKMAN 1978, LUIN & STARKENBURG

1978, NEMEROW 1963, 1971, MAZUREK 1979, USEPA 1977,1980, WHO 1982 e oubos

trabalhos não publicados).

2. ÍiolstRlA DE PR@titCrS ¡ef¡tlcos

il¡x r€D OC'NREMIA

t€T^¡9

iø,e 4,2 t4

0,0r e,ez I
I,¡ e.2 

'5t67,ø 3 ¡,e 5¡

7,5 0,6 óó

¡9e,e 5,6 33

.3,0 2,e 51

0,ø1 0,e3 1

3ô.0 I,2 5t

2,6 a,r 2t

2,5 0,U 37

e,ø2

190,e 6,7 71

?,2 c,2 2a

- e,06 a

- e,0ó 9

6lø,0 5e.0 17

3ó,0
"_,tr_

0.3 6

0,t I

': '1

2.e I

t7,e

9,5 e,2 ro

r!5 a,2 t2

2,5 0,2 t2

!9,e 12,5 ró

re,o ø,2 20

-e,ll

':t t:"t 'l
3,ó 0,øa 2t

t:' t:' 
1

0,¡

: ':o'
e,2 0,02

33e,e . !5,0

l8,e e,25

2,1 e,2

- ¡,0r
t:' t:'

- 0,e2

1ø

39

2

25

!4e,e

t.l
0,2

a0

0,01

3t

e,e2

0,01

: ' ':''

- ":t'

- e,e¡

e,oer < a,et

ø,2 a,e2

e,5 e,ez

0,05

t7

31

37

17

t,¡ ( e,et

- < e.et

t9

0,2 ø,ø02 0

ló

22,e e,00¡ t3

5J0,0 e.ez 22

540,0 0.30 26

r5e,0 e,005 ,t0

25,e e,2 35

- (0,6001 3ð

3e¡0,0 e,e2 tz

t80,e - a

a

2e0,e 55,0 ,5

320,e e,ó 26

5.4 C,e' 26

5,' 6,ø2 17

3ø,0 e,3 22

e.r5 e.ot r{
-0.e33

I
a,e8 (e,cr le

- <0,01 2

9,54 0,eø7 21

-r.el
- 0.e2 4

e.o5 e.02 12

43,e t,5 t0

e,a e,e¿ 2t

t,! e,ot 21

I,l e,oo5 25

L,l 0,443 5l

e.5 ø,øc2 t7

a.5 ø,042 2a

2,4 0,e92 23

tó,e 0.0{ 15

e.3 0,e2 18

o,1 e,eo! 25

22,ø

5!0.0

r 50,0

25,ø

3ô00,e

t80.e

200,0

FEIO(

aioll¡Tlcars

HtD¡ü POIIC¡CL AnOûÌ,

llrÞtlt PottcloR^æs

^LIFAIICOS 
lt¡L(xìÊll¡¡os

Ltrelor.lo d. C¡rùôÞ

max: m6ximo medr média ' ocorrêûcis - n6o delect¡do ni Íúme¡o d€ casos €studados



(contirÌação)

ñ¡xr máximo medi médiâ ' ocoflêlcia - náo delectado ni lúmero de ctsoÁ estudados

slrosf ¡xc¡as ¡MLIs^oAs

5,ItOUStiIAS OE

HAO-trÈtAL ICOS

.R€FIMNI¡ DE rufiOLEO PLASII'Os E

STÑIEIICþS

t¡f t€D fi¡x ¡cD rtD

rct^¡s

E¡.(2{tl lh.¡l I )¡lt.l¡to.

FEtOt

^noilArfco6

liIDRoc Þoi.¡clcl A¡oluÌ,

BIFEI¡IL ¡O(ICIOR¡¡]6

AL¡FATI@S ML@¡¡DOs

l.trelo..to & C.rboÞ

3 r0,e

3re,0

60,0

52ø,ø

650,0

e,03

0,05

ó0e.e

2a,a

¡,ó

lt,5 34

5,2 3t

r7,t 35

9t,e t5

-t5
2e,ø 12

e,eeó 35

tt3,0 t5

e,t !!

t32,0

e,3

ø,ø2

e,07

75

0,0ct t2

0,ró 0,eø 9l

0,04 - l0ó

0.03 0.0e4 ó

0,02 ( o.eer 105

5,0 0,25 21

0,05 e,004 ô3

0,!
0,e2 0,e09 !5

3,e

Ò,tó

te,e

5,0

f,ø

e,et,i 5¡

e,2 7e

e.ee5 ó{

a,12 6,4

e,t3 76

0,05 s2u:* i
e,95 74

0.c02 5l

ô,006 25

e.et 0!

t,¡

ðð,t

e.eó

0,31

0,8 ( 0,e2 18

( 0,0e¡ e.eô2 65

e,e2 e,e2 6ó

r.2 e,e5 07

e,3 0,006 05

0,¡2 0,0! 59

e,2r 0,06 67

0,0r - ft
0,e7 0,e2 09

0,0! 0,42 tl
e,0! 0,e3 0a

ø,ez 0,04a t2

t.! 0.ù4 02

2,1

e.er

c,5

t:"' 
l

o,er 15

tlt' 
':

.¡, 
'¡

,.*, ;
0,00t

e,007 < e,001

0.904 4!

::
ø,e7 30,et

0,0r < e,e05 2

e,ot < 0,005 4

e ,72 e ,r5
ø,72 e,!
ø,_7 .:"

ø,4 0. t5

e,ot 0,co3

e,6 0.1

",-", " _",

t5.o t.ô

c.53 0.2!

t,_r,

'lo

¡,5

.1,

",_,

e,35

0.3

35



(cotrtinuação)

må¡i máximo medr tnédiâ ' ocor¡êDcit - náo detectado úi ¡úmero de casoB estr¡dådos

5tßstÁNcr^s À}¡^tIs^D^s qJIHICOS d6N, q/tl¡@s IrJ0R6,

II ÍINI¡S € VERII¡ES

rfD tf0

rffals
1,5

e,22

r.25

| ôJe.e

ø,2

t630,e

27,Á

I f f5,e

e.2¡

t 4ó0.e

4,7

273,e

t:'t

4850,e

ø,2

0,e2

e,2

ø,21

e,2

0,3 o,et 50

0,r ( o,el ó0

o,8t ø,02 óo

2øø,O ø,12 ó0

re0,0 0,55 óe

2,0 ø,ø14 61

900,0 ô,2 ó0

12e,0 0,97 57

'o'-" 
tlot @

0,r ( 0,0r 60

ø,2 ( o,et ó0

9ae,e 6,7 ô0

al,ø 0,Í 3ó

67.C 0,2 ¡ó

21,0 e,f1

3,ô e,09

2,3 ¡ó

r.96 3ó

t5,0

26ø,ø

t0,e

30,e

0.t
I,e

2t 0.e

0.e5 3ó

0,e3 ló
0,02 ¡ó

e,8 36

e,t6 36

e,r0l 3ó

0,34 t6
ø,22 3ó

e,2ó

5,0

o,-r, 0,0r¡l

0,t5 0,03

0.r0 e,0¡2

l.e e ,lô2

e.o5 e,ol

e.eel 0,0001

e,2 e,03á

'r* ']*
ø,c24 e,0e3

0.3 e,l2

ø,2

.].'

e,0ø6

t:tt

r7.e

0.e5

':,
0s¡,0

3ó0,0

0,55

e,eó

a:" ø,ø2.

1.5 e.5
o:t 'l''
u,_0, <0,ø74

38,0 te,5

23,0 o,l3

ol't

26.0 7,04

,;, ,,

,-,

e.a3

u_ru

2.5

FEIþI

¡¡ùt¡T¡cos

riloRoc PolIcIcL ¡ncllÁT.

o¡FEt¡tL FottclmÁæs

AL¡F¡ÌICoS t¡t06EMÐS

l.trælor.to d. C¡rbdÉ

36



(conli¡luação)

max: mÁÌimo med: médi¡ ' ocôrrêtrcia - D6o deþclådo nr Dúmero de ctsos es$dEdos

slßSTÁtC¡^S ¡,JALIS^D^S

15. DÊIÊR6ENÍES ¡
s^!0€s

ô, fExIn
c{¡lirlE ¡ml, ¡rw.r ¿ ¡l@l)

MI ICD ocoRR€llc¡^

lff^ts

Dl.(¡-.t¡ lh.il I )lrt¡l¡to'

FEIOL

HtDñoc Fotlclct aÂo!¡t,

EIFET¡TL POI,ICLOR¡DOS

¡LIFAIÍCoS il¡LO'ÉII¡IE

Irt.e lor.to d. C¡rtûÞ

e,09 a.e2 r00

0,07 e,e2 reo

0,7 o,ez ree

0,eet (e!001 l0e

'i' 'i'' ':
5!,e 2.tó r00

ul,, o.o,

0,0e.4 0,002

t,05 0, 2

0,5 4,06

o,er e,002

e,el4 0,00ð

'':t "lo

i 'i'

"-*' 
T'

e.e4 e.03

':t 
t:'

t:ot t:o'

a,t1 e,ø2

t:t' ':t 1

e,001 0,00r r

e,02 I,ee2 4

0.06 e.e2 5

0,0¡ e,æ I

u:.' t:tt 
:

e,r 0,04 3

tt,02 a,e2 2

2,5 e,l2 I

ø,02 e,e¡ r

ø,02 e,eot !

ø,2 e,l ?

0.e2 0,005 2

u:* tï 
:

t:t' ":*t l
9,ø2 e.e2 I

e,2 o,gt ra

e,e{ (e.ees 5

e,os (e,ee5 22

0,04 e,ol l0

0,0 a,64 26

ø,3 6,05 !2

e,7 0,0¡ t0

0.r 0,e3 2ó

o,et 0,00¡ 5

7,9 e,2 a5

a,9 ø,03 27

0,a1 a,ø2 7

0,! 0,01 5

0,! ø,ee2 ,
2,0 0,65 20

0,ee2 e.eel 2

e,ó e,s¡ 25

2,7 a,4 0

t:*' 
- :

0.e2 - |

¿,r e.e4 t9

e,00t - I

e,e4 e,ej 2

0,9 e,e5 ll
4,9 e,e6 25

0,6 0,05 rl
e,f'l

<0,ee5 - |

tlt' u:ou 
:

0,ô 0,e5 l0

0,0t - I

i5e,e 91,0 13

4,7 e,2

e,l o,o3

3,5 0,5

0,1 0,0ú

2,6 e.5

o,øf

PnÈsENtt

2,6

u:ut

t:u'

':*

e.t
ó,5

25,e

e,2

0,01

0,3

e,2

e,ø2

e.0r

31



(contiruação)

stÈst¡Mt^s 
^MrfsADÁs

PESr¡C¡045 FERI¡ LI ¿'TI¡S

r, fÊFrlo€LGt¡rc¡s t2. P¡û). Èr€lRC

ÊLEno(¡cos

&cmE¡¡c¡^

l€frls I

I¡r¡610 I
I

D.rllô I

Crcþ
a¡6r.

Ct'¡t
Í.rdr lô

!¡r(2-.t I lh.xl I )f lt.l¡tot

FEúT

¡Fúfi¡llc06

ruofica ¡oltc¡cL 
^¡ot^r,

B¡FEI{TL PO(¡CIORÀDo5

ÂLtFAttcG H^LocÞl¡los

LtreloÈtô .h C.råoÈ

0,05

0,ø57

0,1

0,03

Ite,o l.l 17

- e.005 2e

- a,,l 20

27,S 1,5 57

30,0 2.0 29

20.e t.e 3e

ta0,0 e,04 2,1

000,0 10,0 0ó

5¡,0 3,9 I8

5,e 0,5 2r

640,0 16.0 69

e.3 e,02 19

0.0s 0,02 15

4,2 2

e.02

e,07 0,03 t3

- e,003 I

0.01

9,4 2,4 2ø

0,03 e,02 3

0,0û

max: máximo úedl médiå ' ocorrêDcit ' ¡áo dele4l¡do D: ¡úmero de casos esrudados



Quadro 4.5. Metodo de classifcação de periculosidade das atividades industriais (FOSTER & HIRÄTA 1988).

ATIVIDADE
TNÐIISTRIÀI

l. -Ferro dc aço
2- Proces. de metais
3. Engenharia mecânica
4. Metais não ferosos
5. Mi¡erais nåo-metálicos
6. Ref petóleo/eás
7. Produtos plásticos
E. Produtos de borràcha
9. Produtos químicos
orgánicos
10. P¡odmos químicos

inorgânicos
I 1. Proúfos f¿rßâceuticos
12. Carpinaria
13. Papel e celulose

14. Sabão e detergÊûtes
15. Fáb. de texteis
16. C\lrturnes
17. Alimentos/bebidâs
18. Praguicidas
19. Fertilizantes
20. Açucar e álcool
21. Temoelétricas
,t E lêfælêfrÀñim

\o

in¿ices

o-
8

5-E
7

3 -4
7 -8
6-8
4-6
3 -9

6-9
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4-6
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2-4
5-9
7 -8
2-4
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Quadro 4.5 (continuação) Para a classificação final utiliza-
se o tipo industrial e a quantidade de água

USO DA ÄGUA
(m3¡¿)

t00
100 - 1000

t 000

INDICE DE PERIGO POTENCIAL PARA
AS ÁGUAS SUBTERR,ÂNEAS

'|
nìoderado
moderado

3

âlto
alto

Os resfduos sólidos podem ser classificados em hês grupos, segundo a norma ABNT-NBR
10.004:

- Classe I: resfduos perigosos

- Classe II: resfduos não-inertes
- Classe III: resfduos inertes

A construção de aterros de resfduos sólidos tem que obedecer a normas mfnimas. A obra
deve ser bem localizad¿ em relação aos aqufferos existentes. Estudos hidrogeológicos prévios
são necessárias e, quando da conshução, deve ser exigida uma camada impermeável inferior de

argila de 0,6 a 1,5m de espessura e um recobrimento diário de 0,1 a 0,3m de material
compactado. A ABNT exige um dist¿ncíamento mlnimo de l,5m entre. o fundo do aterro e o
nlvel freático mais alto do aquffero. Algumas vezes é necessário a colocação de camadas de
material sintético (liner), de grande resistência mecânica e qufmica, para garantir a completa
vedação hidráulica do empreendimento. Naturalmente, os eshatos da zona não-saturada devem
ser de material de baixa permeabilidade. Um cuidado especial precisa ser dado aos resfduos

recebidos, especificando origem e composição mlnima. Drenos superficiais são necessários para

diminuir o ingresso de águas de chuva por escoamento zuperficial, no núcleo do aterro.

A consfução de aterros que recebam materiais de origem doméstica (QUADRO 4.6) pode

ser aceitável em áreas mais permeáveis, sempre e quando o nfvel freático estiver a grande

profundidade. Também devem ser tomadas precauções contra a geração de grandes quantidades

de lixiviado com carga orgânica abundante. Entretanûo, sempre exisûe o risco dâ deposição de

materiais perigosos de forma clandestina (FOSTER et al. 1992).

Para qualquer empreendimento pode ser exigido adicionalmente um sistema de monitoração

da qualidade das águas subterrâneas, ahavés de poços especialmente consfufdos.

Uma classificação do perigo envolvendo a deposição/disposição de resfduos sólidos pode

se¡ feita com base no método proposto no quadro 4.7, ou quando mais detalhada, pelo método
proposto na frgara 4.2.

c) Ingoas de efluentes: são usadas para o hatamento, a retenção e a deposiçäo de lfquidos
originados do esgotamento urbano-sanitário, de indústrias, de minerações e de atividades
agropastoris .



Quadro 4.6. Composição qufmica de lixiviados de áreas de disposição de resfduos

sólidos industriais (compilado de CARTWRIGHT 1984, STEINER et al. l97li a.s

letras A, B, C e D referem-se a diferentes locais nos EUA)

Estes empreendimentos são geralmente pouco profundos (de I a 5m), mas podem ocupar

grandes áreas. Segundo USEPA (1978), as lagoas que recebem efluentes agrfcolas, municipais e

da indústria do penóleo são tipicamente menores que 20.ff[m2. O tâmanho das lagoas

associadas à atividade industrial pode variar muito, de 40.000 a 400.0fi)m2. Minerações,

indrfstrias de papel e celulose e termoeléficas utilizam-se das maiores lagoas.

A construção de lagoas para o recebimento de efluentes pode se utilizar de depressões naturais

ou artificiais. Geralmente não possuem revestimentos inferiores e nem laterais. Trabalhos de

compactação são muitas vezes exigidos para diminuir o grau de permeabilidade do maærial.

Com o tempo e em função das formas de operação e qualidade dos lfquidos, a lagoa pode

impermeabilizar-se, como resultado do enlodamento ou sedimentação. Muitos destes

empreendimentos apresentam uma taxa de infiltração média de 2Onm/dia e tempo de retenção

dos lfquidos de I a lü) dias. Algumas experiências em São Paulo têm moshado que algumas

coMPosrçÃo Do LIKVIADO (mcn)

CONSTITUINTE VariaÉo A Variâção B Variação C Variâçåo D

Maagarês 0-1.400
Zinc¡ 0-1000 l-135
Magnésio l?-15.600
Cálcio 5-4080
Potássio 3-.3 .77o
Sódio 0:7.7û 100-3.800
Fosfaro 0-154 5-130
Cobre 0-9,9
Chumbo 0-5.0
Cádmio
suffato l-1.826 25-500
N-Totål 0-1.416 20-500

Condutividade (uS) -

2t0-325 500
75-12s 49
10-30 45
160-250 277
900-1.700 2.136
295-3t0
450-500

0,5 0,5
1,6
0,4
400-ó50
- 989
6.000-9.000 9.200
10.000-14.000 12.620
100-700 327
5,24,4 5,2
8004.000

2

I
8l

:'n

5

i'
t
l.4oo
1.144
26
71

20{.5.250 3.500-5000
- 7.500-10.000 14.950
100-51.000 16.000-22.000



Quadro 4.7. Classificação do perigo potencial gerado pela deposição de resfduos

sólidos (FOSTER & HIRATA 1988).

B. CATEC'ORIA DE PERIGO POTENCIAL

A. CARGA STJBTERRÂNEA CONTAMINANTE
DESCRTçAO DO LOCAI VOLUME RELATIVO DO

LDÛ\IIADO
extensão
antiguidade
quantidade de dejetos
conteúdo de umidâde do dejeto
precipitação, irrigação e evaporação
topografi a, escoamento superfi cial
métodos op€racionais ( compâctåção,
cob€rfun, etc.)
caracterlsticas de construção
(impermeabilização da base dou

TIPO DE RESIDUO 2 3 4 5

Origem metals
pesados

compostos
ofgano-

sifltéfic.rs

nutrientes sÍ[s patógenos
fecais

Industrial
Classe I (perigosos)

Clâss€ II (não-inertes)
Classe III (inertes)
Municipal
Desconhecida ?

,ì 't ,'l ,.|

Chuva Anual (mm/a)
< 200 200 - 1000 > 1000

MLTNICIPAL
somente residencial
incluíndo hospitais
inoÍrin¡lo in¡fiistria

baixo
baixo
baixo

baixo
moderado

alto

moderado
alfo
âlfo

INDUSTRTAL
tÍndice mtencial de contâmi¡acâo de asuas subterrâneas Quadro 4,5)

L incluindo agroindustrias
t
3.
¡lescnnhe¡ido

baixo
baixo

moderado
baixo

baixo
moderado
moderado

alto

moderado
alto
âlto
alto



Figura 4.2. Método de classificação de periculosidade das atividades indushiais (HIRATA &
FERRETRA 1992).
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lagoas podem, devido às cargas hidrostáticas, apresentar rachaduras (macroporos) no fundo da

construção.

Para uma análise dos impactos destes empreendimentos nas lguas subteffâneâs é necessário

considerar dois fatores:

- a quantidade de lfquidos que se infilfa, que é função do volume que ingressa no sistema e

ca¡acterfsticas hidráulicas do material sob a lagoa;

- a qualidade dos lfquidos (contaminantes e concentrações) resultado da origem dos efluentes e

reações dentro das lagoas e durante os processos de infilÍação.

A caracterização da qualidade dos llquidos não é uma tzrefa fácil. Nos casos de lagoas

associadas às indúshias e às minerações, a qualidade dos lfquidos esta associada aos efluentes

gerados (vide item anterior), embora reações de degradação e sobretudo de retenção possam

ocofrer.

As lagoas que recebem efluentes de áreas urbalas geralmente possuem grandes

concenftações de matéria orgânica natural, microorganismos patogênicos, nutrientes e sais.

Normalmente, estão também associadas pequenas indrfstrias (oficinas mecânicas, lavanderias e

tinturarias, laboratórios fotográñcos) e postos de serviços, que geram hidrocarbonetos,

compostos organoclorados e desinfetantes, em moderadas concenúâções (FOSTER & HIRATA
1988). O quadro 4.E mosft as concentrações mais comuns de efluentes municipais de cidades

norte americanas.

Num estudo regional, as simplificações necessárias para a análise do perigo de geração de

cargas advindas destes empreendimentos levam em consideração apenas o tamanho das

instalações (como formma de estabelecer o volume de lfquidos) e a origem dos efluentes

(indicando a presença e concenfações de contaminantes). A classificação da atividade pode ser

feitå utilizando-se o quadro 4.9.

As medidas de controle normalmente implicam em ações para reduzir fugas mediante

revestimento do fundo e laterais ou o próprio fechamento da lagoa. Os materiais usados como

revestimento são normalmente camadas compactâdas de argila, asfalto, solo cimento,
jateamento de lfquidos/fluldos de baixa permeabilidade e raramente menbranas sintéticas. O

cus¡o de muito destes materiais impossibilita o seu uso amplo. Devido a agressividade dos

lfquidos é, muitas vezes, diffcil garantir a integridade dos liners por muito tempo.

d) Tanques e adutoras de substâncias perigosas, enterrados: substâncias perigosas de uso

comum, como combusÍveis e solventes industriais, dispostos em tanques enterrados têm sido as

maiores responsáveis, pelos menos em número, pela contaminação de aqufferos. Estes tânques

estão presentes em postos de serviços, aeroportos, ins{alações militares, empresas de transporte

e agroindústrias. Sistemas de dutos (oleodutos, polidutos) enterr¿dos ou semi-enteffados cruzam

o território, sendo facfvel acidentes associados a vazamentos.

Estima-se qve 35Vo do armazenamento subterrâneo de lfquidos nos EUA estejam vazaûdo

(USEPA 1986 in ALLERT a al. 1987). Nos Pafses Baixos, o vazamento de tanques de

combusúveis é responMveis por 25Vo dos problemas de contaminação das águas subterrâneâs.

No Estado de São Paulo, no ano de 1993, houve 83 casos de vazåmento de combustfveis a

partir de postos de serviços que foram notificados à CETESB.



Quadro 4.8. Concentrações mais comuns de efluentes municipais (KMET &
MCGINLEY 1982 ¡n ALLERT er al l9E7)

PARÀMETROS VALORES TIPICOS

lms/l)

VALORES REPORTADOS

intervalo (mg (ms,A\

tôtâl 50 500-10.o00 0-20 R50

34 nd{,4 nd-40

BOD 5 dias ß76 400-40.000 9-54. ó10

Borô 0.42-70

Cádmio 53 nd-1.16

7 5-7 .200

Cloreto 98 r00-2.500 5-4.3 50

Cromo tol,al 42 nd-1.0 nd-22.5

Cromo hexavalente 3 nd{.0ó
coD 108 500-50,000 0-89. 520

Con¡Írliwidade llrS/cnì 352 1.000-20.000 2.EI0-t6.E00

Cob¡e 4 nd4,5 nd-9-9

Cianeto 7 nd4.4 nd{.0E
Fhroreto 0.t-1.3
Dúeza 92 500-10.000 0-22.800

Fe¡lo 8t nd-500 0 2-42.000

Chumbo 46 ¡d-t.2 nd6.ó
Magnésio 7 t 2-15 600

Mârsânês l9 nd-10 )6{7E
Meroiri¡ 24 nd{.005 nd{,16
Amônia - N 28 0-350 0- t.250

TKN 32 25-1.500
Nilralo+Nitrito 36 0-10 0-10.29

Niouel 40 nd-3.3 nd-l.1
Fenol 20 2-20 o.r14.6
Fósforo lotal 92 0-10 0-l
nH fIl Sl 4.3 5.7-7.6 1.5-9.5

TSS 8r2 't 00- I oo0 6.3.670

Zinc.o 38 n.l-7 5 0-1.000

Um estudo desenvolvido durante 6 meses pelo Pennsylvania Department of Environment

Resources (1985) em vários postos de serviço no Estado mosbou que do total de casos de

vâzâmento comprovados, 49% estavam associados a tanques, 397o a tubos e l27o z ambos.

Problemas de perdas em tubos estavam relacionados aos primeiros anos de operação do sistema

(0 a 10 anos). As principais causas de vazamentos de tanques e tubos foram atribufdas à

corrosão (62Vo), a p$das em encaixes (197o) e a instalações inadequadas (13%)'

A corrosão de tanques e tubos é função do tipo de material, id¿de do sistema, agressivid¿de

do meio onde os tanques e tubos estão enterrados (meio agressivo) e existência de proteções

adicionais, como a catódica.



Quadro 4.9. Classificação do perigo potencial gerado por lagoas de

efluentes (FOSTER & HIRATA 1988).

ORIGEM DO EFLUENTE
I

AF.EA DE
LAGOAS (ha)

l-5
>5

MIJNICIPAL
- somente residencial
- resi¡lencial e industrial

reduzido
re¡lrrzi¡lo

reduzido
moderado

moderado
eleva¡lo

l\/trNER,AçAO
- metallfera
- não mctalifera

moderado
reduzido

moderado elevado
moderado

INDUSTRIAL (fndice do peri-
go potencial para as águas
subter¡âneas (ver quadro 4.5)
- l, (incluindo agroindústria)
-2-
-3-

reduzido
moderado
elevado

mode¡ado
moder¿do
elevado

moderado
elevado
elevado

Um estudo de carackrização de risco deve cadashar as diversas atividades que se utilizåm

de tanques enterrados, com ênfase em postos de serviços, localizando-os em cartas topográficas

em escala compatfvel (> l:25.000). Para uma análise regional ou municipal, outras

informações requeridas são: tipo de lfquido armazenado e idade do sistema. Adicionalmente,

poderiam ser obtidas informações do volume armazenado, tipo de material dos tånques e tubos

e exisÉncias de proteções, como tanques de paredes duplas, detectores de fugas de lfquidos,

poços de monitoração, proteção catódica, etc (FIGURA 4.3).

e) Transpone rcïesffe: são responsdveis prif¡cipalmente pela contåminação de aqufferos advinda

de acidentes envolvendo caminhões e trens com cargas lfquidas e sólidas. Muitas rodovias e

linhas férreas cnizam núcleos ubanos, cortando zonas de recargas importantes de poços e

aquffefos. Algumas rotas de cafgas são demasiadamente próximas a poços ou campos de poços

oferecendo altos riscos de contaminação.

Para uma caracterização dos perigos que estas atividades podem gerar, é necessária a

identificação das rotas mais importantes de cårgas perigosas e áreas que aceitâm o descanso de

motoristas que hansportam estes materiais. Estas áreas são definidas pela polfcia rodoviária.

Rotas alternativas devem ser sugeridas com base no afastamento de poços ou de aqufferos muito

vulneráveis .

f) Atividade de mineração: neste seguimento, a atividade mais pfeocupante, com relação aos

rerursos hldricos subterrâneos, está associada aos bens minerais metflicos, à exploração de

petróleo e gás e a algumas substáncias não-metálicas muito solúveis. Estes materiais

representåm perigo para os aqufferos devido às suas caractelsticas qulmicas inerentes

(solubilidade e ûoxicidade) ou por estarem associados a processos de beneficiamento que podem

gerar reslduos sólidos, lfquidos e gasosos (lfquidos voláteis, altametrte tóxicos), que apresentam

mobilidâde em subsuperffcie e toxicidade nas águas subteffâneas.
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Figura 4.3. Roteiro para definição do perigo associado a sistemas de tanques enterados com

llquidos perigosos

Quando o bem mineral explorado não está inclufdo neste gn¡po, impactos causâdos nas

águas subterrâneas podem ocorrer devido a perturtações hidráulicas, diretas ou indiretas;

deposição de lfquidos com alto conteúdo salino; e lixiviação do material estéril. Quando campos

de- petróleo e ja;idas de bens minerais estäo localizados sob aqufferos importantes, um cuidado

especial deve ser requerido durante a construção de obras de acesso à mina ou aos poços de

peúóleo.

A perfuração de petróteo necessita de lamas que são descartadas após o uso. 
^Segundo 

DEL

REy (1994, comunicação verbal) para cada me¡.o perfurado gera-se 0,6 m3 de lama de



perfr¡ração. Análises qufmicas de flufdos de perfuração utilizados na Bacia de Campos (RÐ tem

most¡ado conteúdo elevado de metais pesados. Segundo FAIRCHILD & KNOX (1985 t¿

CANTER et al. 1987), fluldos de perfuração em Oklahoma indicaram a presença de metais

como arsênio (E60pg/l), bário (195.000¡rg/l), cromo (9.600pg/l), zinco (24.2ffipgll), chumbo

(3.700¡tgll) e óleo cru (300.000mg/l).

Águas com alt¿ salinidade originadas de formações profundas também podem vir a

contaminar os aqufferos, se forem depositadas de forma inadequada. A reinjeção em formações

produtoras tem sido um dos procedimentos utilizados para minimizar este problema.

Os bens minerais não-metálicos, de emprego imediato na construção civil, apresentam

baixo potencial gerador de cargas contamiflantes, uma vez que manuseiam zubståncias não-

perigosas e muitas vezes inertes. O maior risco está associado à remoção do solo e da camada

Íão-saturada, expondo muitas vezes o nfvel freático, reduzindo a capacidade de degradação dos

contaminantes no perfrrl geológico e aumentando a vulnerabilidade do aquffero. A geração de

contaminantes, muitas vezes, poderá estar associada ao sistema de saneamento de funcionários,

geralmente por fossas sépticas ou negras, aos pátios das oficinas mecânicas e ao armazenamento

de combustfveis e óleos.

A análise destas atividades deve portånto considerar: localização do empreendimento, tipo

de bem mineral explotado, forma de jazimento, ocupação do entorno þresença de casæ,

indúsrias). Além disso, são necessárias informações sobre o tipo de efluente, tatramento e

destinação frnal.

4.2. Carya Contaminante Potencial: Fontes Dispersas

a) Sistemas de saneatn¿nto búsico: em grandes cidades, a principal preocupação quanÛo à

contaminação das águas subterrâneas está nas ¿lreas urbanizadas sem rede de esgoto, onde o

lanç¿mento de águas servidas e excretas se dá pela infilüação, afavés de fossas e tanques

sépticos ou negros. As instalações sépticas, quando bem consfufdæ, manejadas e localizadas,

são alternativas eficientes e de baixo custo (LEIVIS et al. 1982). Quando carecendo de tais

preceitos, estå prática pode contaminar as águas subterrâneas com bactérias e vfrus patogênicos,

nitratos, elevadas concentrações de sais e, algumas vezês, solventes organo-sintéticos.

Na análise dos impactos de residências sem rede de esgoto, deve ser levado em

consideração a proximidade de cada fossa com relação aos poços de abastecimenûo.

Microorganismos patogênicos são rapidamente degradados em subsuperffcie e o maior tempo de

ffinsito, provocado pelo disanciamento das instalações, permite uma proteção adequada à

qualidade das águas do poço. Entetanto, para contaminantes móveis e persistentes, como os

niÍatos e sais, ouhas caracterfsticas devem ser incorporadas. Estes contamina¡tes não são

facilmente degradados em meio aeróbico (nitrato) e, portanto, a diluição é o principal atenuante

do sistema. Nesta situação deve ser analisada a densidade do sistema fossa implantado na área e

o volume de água utilizado pela população e nlveis de infilnação de águæ pluviais.

A poluição das fonûes de dgua subterrânea por disposição de águas servidas no solo Ûem

provocado numerosos casos de tra¡smissão de doenças. A má construção, associada à

proximidade entre lançamento e poço, sem uma boa caracterizâção hidrogeológica, têm sido a

responsável direta por tais problemas.



Compostos de nitrogênio presentes nos excretas não represenhm, de imediato, perigo à
qualidade das águas subterrâneas, mas podem causar problemas persistentes e de ocorrência

ampla. Uma indicação desta situação é observada no seguinte exemplo: um núcleo urbano, com
densidade populacional de 2Ohab/ha, representa uma descarga de l0Okg/ha/a que, se oxidado e

lixiviado por uma infiltração de lff)mm/a, pode resultar em uma recarga ao aquffero de

concentrações da ordem de l00mg NO3-N/1, l0 vezes maiores que as normas para água potável

(10mg/l). Na prática, a proporção de nitrogênio que é lixiviada é desconhecida, uma vez que

participam vários processos de diluição e oxidação-redução dos contaminantes. Em meios

redutores, ao contrário da presença do nifato, a ocorrência de amônio pode gerar problemas de

contaminação, quando os nfveis d'água estiverem próximos da superffcie.

Problemas de qualidade podem ser observados quando:

- a diståncia enüe os eshatos abaixo da fossa e o nfvel freático mais alto durante o ano seja

inferiora2ou3m;
- as cargas hidráulicas associadas ao sistema superam a 200mm/dia, pois idealmente se requere

l0omm/dia e propicia um tempo adequado para a degradação dos contaminantes

microbiológicos durante a infiltração;
- a densidade de fossas sépticas é superior a 20 por tm2 lceNrnn & KNox 1985);
- é identificado o uso elevado de diclorobenzeno e detergentes ABS ou mesmo de outros

composûos organo-sintéticos;
- o sistema recebe efluentes industriais, onde estejam presentes contåminantes como metais

pesados e solventes halogenados.

As perdas da rede de esgoto não têm, proporcionalmente, causado problemas significativos
na qualidade das águas subûerrâneas. Normalmente, as diluições a que est¿¡o zujeiøs, devido a

vazamentos da rede de água próximos, atenuam as cargas contaminantes.

FOSTER & HIRATA (1988) mostram as relações enhe densidade populacional e, por
associação, sistemas de disposição de excretas (FIGURA 4.4). Análises semiquantitativas rtâs

concentrações que atingem o aquffero podem ser definidas a partir de um número recluzido de
informações:

^ 1Ù00ar4.Í
" - o,le AU +ro¡

onde, a : conterfdo de nitrato ou cloreto nos excretas (4 e Zkglhablano, respectivamente)

Jr: proporção de nitrogênio que atinge o aquffero (20-40%)

,4 : densidade populacional (habiha)

¡ : preripitação (mm/ano)
y : quantidade de água utilizada por habitante (l/dia/hab)

Na figura 4.5 é apresentado outro método para avaliação de prioridades em saneamento em

nrfcleos urbanos. Este método de exclusão, além de utilizar dados da cartografia de

vulnerabilidade e analisar a densidade populacional, avalia a qualidade das águas pela análise

qufmica de parâmetros indicadores simples e baratos (condutividade elétrica).



Os efeitos da densidade de sistemas de saneamento in sin são significativos em áreas

periurbanas, sobretudo em favelas (FERREIRA & HIRATA 1993). Nestas localidades os

problemas de saneamento são exponenciados devido à proximidade entre fossa e poço, à

densidade de sistemæ e ao mal acabamento sanitário das fossas e dos poços. As alternativas aos

sistemas de saneamento empregados geralmente não são adequadas. Normalmente são utilizadas

fossas negras, com descarga manual, aumentando as carg¿ls hidráulicæ do sistema.
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Figura 4.4. Relação entre densidade populacional e concenúações de nibato (esquerda) e sais

(direita) nos aqufferos. As expressões são i¡dicadas na equação acima (FOSTER

& HrRÂTA 1988)

b) Atividadc agrlcoln: o comportamento pouco conhecido de peSicidas em subsuperffcie,

associado às baixas concenhações de compostos manuseados, à altå toxicidade destas

substâncias e à ampla distribuição em srr¡as aplicações, faz.em da atividade agrfcola uma das mais

diffceis de serem avaliadas. O número de habalhos desenvolvidos, mesmo no exterior, é

insuficiente para permitir uma caracterização satisfatória dos impactm causados por pesicidas

associados ao manejo agrfcola. A contaminação de aqufferos pela atividade agrfcola remonta às

décadas de 6G70, mas estava resfita ao uso de fertilizantes, sobreü¡do compostos nitrogenados.

Com as facilidades analfticas das instituições de controle ambiental, iniciou-se uma ampla

monitoração das águas subterrâteås em pafses europeus e norte americaÍos, mostrando que os
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Figura 4.5. Método para a definição de prioridades para estudos de detalhe em áreas

sem rede de esgoto

agotóxicos, tidos, até as décadas passadas, como causadores de baixo impacto nos aqufferos,

têm aparecido com frequência e merecem esn¡dos mais detalhados.

O uso de fertilizantes inorgânicos está expandindo de forma bastante rápida nos pafses

periféricos, numa tentativa de aumenta¡ a produtividade agrfcola. Como consequência desta

prática, muitos solos, anteriormente pobres em nutrientes, passaram a conter excesso

irtermitente de sais, de compostos nitrogenados e de ouhos produtos que, mobilizados pelo

excesso de água infiltrada, podem chegar a contaminar os aqufferos.
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Um extenso programa de monitoração, definido nos EUA na década de 80, mostrou que

mais de 70 pesticidas tinham sido detectados næ águas subterrâneas, sendo resultado do uso

normal de tais produtos na atividade agrfcola. Âldicarb, alaclor e arazinas, juntamente com

fumigantes do solo do tipo EDB, DCP e DBCP e herbicidas como simazina e cianazina foram

os agro-tóxicos mais frequentes (RITTER 1990).

Os fatores que determinam a taxa de lixiviação de compostos niúogenados, sais e pesticidas

dos solos cultivados são complexos. Os contfoles principais são enumerados na figura 4.6. No

quadro 4.10 enconfa-se uma lista completa de compostos fertilizanæs comumente utilizados e

seu comportåmento em subsuperffcie.

(e) NO3.NeCl
(b) PESTICIDA

r=ï;,--;l

è¡ÊFi,

Ë\l!
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nprmcabilidade do solo +

+ esÞessura do solo
excesso de c huva +
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intensidade de oastorero +

+ controle da aplic fertilizante 0.01 0,02 0,03 0,04 0.o5

f{Nor) 0

Figura 4.6. Concenúações relativas de pesticidas e fertilizantes nas águas subterrâneas

(FOSTER & HIRATA 1988)
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Quadro 4.10. Resumo das caracterlsticas dos principais fertilizantes agrfcolas (VRBA &
ROMTJN 1986).

TIPO Posslvcis C-or¡l8¡ninÂnlcs

DË MTROGENIO

Sålite de s¡nònio
Sålil'e dc !ódio

Sslit'c de s¡nônio e .¡l
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Uré¡B

pecial, Jc NH4

aumenø NHa c c¡
' ált¡ NHa
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dt¡
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M]4
NH4
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HPo4

HPo4

lDo{
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baixÂ Je Il

båixa s/c K
bsi¡a s/e K
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Êlla

m{.dì¡

K
K

K
K

cl
cl

cl
cl

Numa andlise de impacto da atividade, vários faùores são de diflcil deærminação,

especialmente a proporção de água aplicada que atinge o aquffero, resultado do balanço hldrico

etrúe evaporação, perdas em superffcie, taxas de irrigação, chuvas e retenção na zona não-

saturada. Enfetanto, é a quantidade de nitrato e pesticidas lixiviados que chega à zona saturada

que tem gerado as maiores incertezas. A quantidâde destas substâncias que atinge o aquffero é

função da complexa interação entre o regime climático e as taxas de irrigação com o sistema

solarolheita.

O comportamento de pesticidas é controlado pela presença de matéria orgânica e argila no

solo, umidade, temperatura, pH em interação com efeiûos do clima, que influencia diretamente

a adsorção, a volatilização e a fotodeFadação, de forma di¡eta, e, indiretåmente, os processos

de degradação microbiológicos (WEBER & \ryEED 1974). Os processos de fiansformação e

hansferencias são dependentes das caracterfsticas flsico-qufmicas dos pesticidas (tendência a

ionzação, solubilidade em águrl, volatilidade, presença de grupos funcionais, tamanho e

estabilidade das moléculas) (WEBER 1972).

Segundo COHEN a al. (1984), os pesticidas potencialmente contaminântes devem ter as

caracterlsticas :

- solubilidade maior que 3þpm;
- Kd (coeficiente de partição) menor que 5;



- degradação frà zona de raiz maior que 2 a 3 semanas; meia vida hidrolftica menor que 6

meses.

O quadro 4.1l ilustra o comportamento de cada grupo qufmico.

Alguns pesquisadores têm sugerido que Ês taxas de lixiviação sejam expressas em termos da

proporção de perdas da carga aplicada, embora no caso de fertilizantes, deve-se notar que o

nitrato lixiviado é resultado da acumulação de nihogênio total no solo e somente uma menor

parte provérn diretarnente dos fertilizantes aplicados p¿ra o mesmo ano agrfcola.

Na tentativa de reduzir o ingresso de fertilizantes nas águas subterrâneas, mudanças nas

práticas agrfcolas têm sido sugeridas, como o controle das taxas de irrigação, evitando excesso

hldrico (HUBBARD et at. 1984); uso de compostos que inibam a oxidação de fertilizantes por

microorganismos (BREMNER et al. 1986); uso alternado do solo por plantações de

teguminosas e não-leguminosas, com aplicação de fertilizantes orgânicos e não-orgânicos

(CAST 1985 ,n ALLERT et aI. 1987) (vide QUADRO 3.4).

Um método de avaliação de geração de carga contaminânt€ potencial foi desenvolvido com

base no habalho de FoSTER & HIRATA (1988), onde, partindo-se das informações

secundárias normalmente disponlveis em órgãos governamentais e centros de pesquisa, defiqem-

se as concentrações relativas de nifiato e pesticidas que são geradas pelo manejo de uma dada

cuttura, em uma área especlfica, num ano agrfcola. O cálculo da concentração frnal esperada é

o resultado da relação enhe a quantidade de produtos aplicados em cada cultura, do volume de

água que ingressa no sistema, resultado da infiltração de chuvas e de um fudice de perdas,

relacionados principalmente com o mecanismo de adsorção dos produtos à fração orgânica do

solo @ODRJGIJBS et al. 1992, HIRATA et al. 1992). A figura 4.7 descreve os procedimentos

para a definição da concenfação relativa de pesticidas e fertilizantes.

A partir dos cálculos de concenüação de pesticidas e nihatos para cada cultura, totalizado

ou não em cada municfpio, define-se, por procedimento estatfstico descritivo (SAS), hês

clæses, segundo o perigo de geração de cargas contaminantes: elevado, moderado e reduzido.



Quadro 4. 1 1 . Características de pesticidas ern subsuperficie (HOUZIN el a/. 1986)
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Figna 4.7. Esquema para estimativa das concentrações de fertilizantes e pesticidas nas águas

subteffâneas (RODRIGUES er'al 1992)



5. A VULNERABILIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

O conceito de vulnerabilidade de aqufferos aplicado à contaminação antrópica é

seguramente uma das formas mais adequadas de se encarar a preservação da qualidade dos

recufsos hfdricos subterrâneos. Adequar a atividade humana em função da capacidade de

suporte do meio, ou seja, quanto ele pode atenuar cargâs contaminantes, é fazer uma parceria

com as caractelsticas naturais do terreno para uma ocupação ambientalmente responsável.

A vulnerabilidade de aqufferos pode ser definida sob vários aspectos. Muiûo embora ela

esteja comumente associada à susceptibilidade de um determinado aquffero ou manancial em ser

degradado por uma certa atividade anbópica, seu emprego se diversifica segundo o contexto em

que se insere.

Alguns profissionais (BARTH 1992, e¡te outos) têm entendido que o aquffero vulnerável

é aquele em que a população faz ou poderá fazer uso intenso como manancial de água potável.

A vul¡erabilidade, desta forma, não se dissociaria do conceito de recurso e os diferentes graus

de wlnerabilidade seriam definidos com base na disponibilidade de fonæs alternativas e na

análise dos custos sociais e econômicos envolvidos em programas de tratamento de aqufferos e

na busca de outos mananciais.

Do ponto de vista técnico-cientffico, a vulnerabilidade de um aquffero é função de suas

cafacterfsticas hidrogeológicas e geoqufmicas. Desta forma, aqueles aqufferos possuidores de

mecanismos hidráulicos ou flsico-bioqufmicos que atenuem uma carga contaminante anhópica

podem ser descritos como não-wlneráveis. É importante reconhecer que a este conceito se

associa à degradação das águæ para um determinado uso e não apenas alterações de suas

qualidades naturais þoluição versus contâminação, BRANCO &' ROCHA 1987).

Adicionalmente, ANDERSEN & GORK (1989) entendem que este conceito de vulnerabilidade

das águas subterrâneas deve levar em consideração o grau de dificuldade que uma

descontaminação do aquffero exige. Desta forma, aqufferos muito wlneráveis são aqueles onde

há maior dificuldade em descontaminá-los.

Este entendimento do conceito vulnerabilidade é o mais utjlizado pelos hidrogeólogos e tem

sido merecedor de diversos trabalhos e cartografias no exteriol (ALLERT et al. 1987, FOSTER

& HIRATA 1988, ANDERSEN & GORK, 1989) e no Brasil (TALTASSE 1972' CETESB

19E0 19E1, IG 1990, 1991, 1993, HIRATA et al. 1993).

Uma terceira linha, resultante destas duas primeiras, tem sido apresentada por outros

autores (usEPA 1984 ,n CANTER et aL 1987). Os aqufferos norte-americanos, por exemplo,

são agrupados em três classes, onde a definição de wlnerabilidade está associada às

car¿cterlsticas hidráulicas, à dificuldade de subsituição por fontes altemativas e às propriedades

ecológicas vitais que desempenham, como a manutençãa do nfvel de base de sistemas

ecológicos frágeis, por exemplo.

5. I . A Vulnerabilidade de Aqufferos Como Um Conceito Técnico-Ciendfico

O complexo aqulfero, enændido como o conjunto que engloba o solo biologicamente ativo

e as zonas vadosa e saturada, Atua de forma bastânte efetiva na degradação de muitos
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contaminantes da ágta subterrânea, através de mecanismos de advecçâo, diluição, eliminação e

retardação.

O solo e a zona vadosa representam a primeira e mais importante defesa natural conha a

poluição de aqufferos. Este fato é devido não somente a sua posição estratégica, situada entre a

superffcie e a água subterrânea, mas também por seu ambiente ffsico-bioqufmico, que

geralmente é mais favorável à eliminação e à atenuação de poluentes (FIGURA 5.1).

Figura. 5.1. P¡ocessos de atenuação em subsuperffcie (modificado de GLOWLER 1983)

Na zona saturada estes mesmos processos de eliminação e retårdação também ocofTem,

enüet¿nto, com menor intensidade. No aquffero o principal mecanismo atuante é a dispersão

hidrodinâmica, que dilui a çar1a contaminante. Em muitas situações, sobretudo quando

envolvendo substâncias persistentes e móveis, é a redução da concørüação pela diluição, o
processo mais efetivo de atenuação.

A vulnerabilidade de um aqulfero é função de como uma carga contaminante especffica se

comporta em subsuperffcie. O complexo aquffero que não oferecer a degradação/atenuação

conveniente a determinados poluentes pode ser considerado vulnerável a tais substá¡cias.

A precisa classificação da wlnerabilidade dos aqulferos por determinada substância ou

atividade anfópica somente é possfvel se forem conhecidas as propriedades do complexo

aqulfero e o comportamenûo e mobilidade do contaminante especlfico.

De modo sintético, a wlnerabilidade de um aquffero pode ser carac.eÎizada logicamente em

função de:

- o acesso à penetração de poluentes Ít^ znrla saturada analisado sob o aspecto hidráulico

þrocesso hidráulico);
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- a capacidade atenuante das camadas sobrejacentes ao aquffero, como rezultado da retenção
fifsica e reações qufmicas dos contaminanùes com o meio (processos bióticos e abióticos).

Todos os contaminantes se movimentam, tanto na zona nãc safurada como na zona

saturada, acornpanhando o fluxo da água (exceto em alguns raros c.asos envolvendo a fração
não-solubilizada de substâncias com diferentes densidades da água). O tipo do aquffero, se

confinado ou livre, e sua geometria devem ser primeiramente analisados. Sistemas confünados
são muito menos vulnerdveis que aqufferos livres. A cobertura de material com menor
condutividade hidráulica e a maior presença de litologias mais pelfticas silo uma proteção às

tfguæ subterrâneas. Muitas vezes, os aqulferos confinados também estäo sob pressão gerando

fluxos ascendentes das águas, inpedindo o ingresso de contami¡anûes. Oufas vezes, os

aqufferos confinados estiÍo abaixo de outras unidades, criando uma pro¡eção adicional.

A zona de descarga, em oposição à zona de rc,carga, também merece atenção diferenciada.
Algumas vezes, sobretudo quando associada a uma drenagem superficial de porte, é esperada

uma menor wlnerabilidade, dada a possibilidade de diluição dos contaminantes pelo corpo
bfdrico zuperFrcial. Rios e outras drenagens são normalmente ca¡acterizados por poszuirem
grande capacidade diluitiva, em pequenos lapsos de tempo, além de degradarem mais facilmente
alguns compostos muito persistenúes em subsuperffcie (solventes organo-sintéticos, por
exemplo). Enúetanto, é a zana de recarga a área mais wlnerável do aquffero.

Existem dois mecanismos que descrevem o ûansporte de contaminantes associados a esse

fluxo no complexo aqulfero: a advecção e a dispersão. A advecção é um processo hidráulico
pelo qual o soluto é carreado pelo fluxo das águas de subsuperffcie. Sob o efeito apenas deste

processo, a circulação de contaminanûes se igualaria à velocidade linear média das águas

subterrâne¿s. Esse parâmetro pode ser representado pela tæi de Darcy, ou seja, a velocidade
re¿l é diretamente proporcional à condutividade hidráulica do meio e ao gradiente de potencial
hidráulico (posição, pressão e ûensão superficial - quando em meio não-saturado) e inversamente

proporcional à porosidade efetiva, em meio saturado, ou umidade do solo, quando na zona

vadosa.

Maiores valores de advecção causam uma circulação mais rápida da pluma contaminante e

por sua vez o aumento do volume de lgua afetado, dificultando eventuais processos de
recuperação (remediação). A mais rápida circulação do cont¿minante t¿mbém permite que esta

chegue à zona safurad¿ ou ao poço de abastecimento em menor tempo, reduzindo as chances
para a sua degradação bio-ffsicoqufmica. A advecção pode gerar diversos efeitos na

wlnerabilidade, dependendo do poluenæ envolvido. No caso de contaminantes não-degradáveis

os efeitos podem ser maiores, pois por serem mais conservativos, a maior velocidade acaba

resultando em maiores plumas, com maiores áreas atingidas. Substâncias degradáveis têm seu

deslocamento reduzido, dada a sua baixa persistência.

A litologia, a presença de macroporos e falhas e fraturas abertas induzem a uma maior
wlnerabilidade do aquffero. Cargas hidráulicas impostas pela atividade contaminante ou mesmo

o maior gradienæ natural aumentam a vulnerabilidade do aquffero.

A distância enFe a superffcie, ou ponto de aplicação do contaminante , até a zona saturada
(espessura da mna vadosa ou do aquiclude) também é determinanæ na wlnerabilidade de
aqufferos, sobretudo analisando-se compostos degradáveis. A maior diståncia induz um maior



ternpo de deslocamenùo do contaminante e uma maior degradação, retardação e diluição da
pluma na zona vadosa. Embora importante, este parâmetro tÊm uma eficiência limitada para

contaminantes muito móveis e persistentes, como sais e nihato, por exemplo.

A dispersão hidrodinâmica é um fenômeno em que um soluto, dufante seu movimento em
subsuperffcie, se mistura com águas não-contaminadas, causando a redução na concentração

original. A dispersão pode ser decomposta em longitudinal, quando acompanhaldo as linhas de
fluxo, e lateral, quando perpendiculæ. A dispersão hidrodinâmica é uma função da

heterogeneidade do meio, que induz a uma variação e uma eshatificação da velocidade das

águas subterrâneas, e em menor proporção, da difusão molecular. Devido às caracterfsticas de

velocidade das águas subterrâneas a difusão molecular não é aqui aflalisada.

A dispersão desempenha um importante papel na atenuação de contamina¡tes, sobretudo os

conservativos e móveis. O meio que oferece uma maior dispersão pode ser considerado menos

vulnerável. A dispersão é um fenômeno a ser considerado numa cartografia de vulnerabilidade,
somente quando a fonte de contaminação gerar uma carga com tempo determinado, ou seja, em
pulso. Fonte onde a concentração é constante faz que a diluição apenas ocorra na frente da
plurna poluente (FIGURA 5.2).

Outro fator que propicia uma diluição da pluma contaminante é o próprio bombeamento de

poços de exploração. Estes poços geralmente interceptam ou induzem fluxos de água

subterrânea de diversas profundidades, de variadas direções e normalmente com diferentes
graus de poluição, causando uma mescla denfro do poço, reduzindo assim a concenhação do
poluente nas águas exhafdas (FIGURA 5.3).

Os fenômenos de retardação e degradação de contaminantes em subzuperfilcie definem, de

forma bastante simplificada, as substâncias reativas e as conservativas. As conservativas. são

aquelas que não sofrem reåções em subzuperffcie e o cenüo de massa de sua pluma

contâmiftrnte se locomove a velocidades próximas do fluxo das águas subterrâne¿s. Ao
contrário, as substâncias reativas são aquelas que durante sua movimentação em subzuperffcie

são passfveis de sofrerem reações qulmicæ que causarn a trarsferência de matéria enhe fases

lfquidas, sólidas e gasosas, conversões de espécies dissolvidas em precipitadas e vice-versa ou
ainda a bansformação de um elemento de uma substäncia para outra. Neste câso, a pluma pode

ter o seu movimento retardado, em relação à velocidade da água subterrânea, ou mesmo sofrer
uma redução na nassa, devido a degradação. A atuâção des{es processos qufmicos é mais

efetivo em função do tipo de contaminantes e das caractelsticas ffsico.qufmicas e biológicæ do
meio. A degradação e a retardação de compostos orgânicos eslão associadâs a reações de

hidrólise, sorção, cosolvação-ionização, biodegradação e volatilização-dissolução. Já os

compostos inorgânicos, à reação de especiação, solubilidadedissolução, complexação,

adsorção, hoca-iônica e oxi-redução. A avaliação da vulnerabilidade de aqulferos requer um
entendimento de como as substâncias qufmicas se movem e se interagem no complexo aquffero.

Embora a wlnerabilidade de aqufferos seja um conceito de fácil entendimento, o mesmo

não ocorre com a sui¡ aplicação prática. Como apresentado, a complexidade geológica obriga a
que uma cartografia de vulnerabilidade, para ser facfvel, tenha que simplificar vários
parâmetros hid¡áulicos e ffsico.bioqufmicos. O quadro 5.1 indic¿ quais são os dados idealmente

requeridos para esta cartografia e relaciona as principais expressões matemáticas. Relacionam-se

a esûes pârâmetros os dados normalmente



PULSO I¡ F ONTE CONTÍNUA

VOLUM€ DE POROS

l+ ¡orr,ru¡ * purso ¡t-,--l
EFEITO DE F€TAROAMEI{Íô

VOLUMÊ DE POROS

r=:;;ì;=;;:ã-It-.1
EFEITO OO COEFICIENTE OE DECAIMÊNTO

Figura 5.2. Efeitos da diluição, retardamento e degradâção em uma pluma contaminante de

origem contfnua e em pulso (CLEARY 1992)
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denho da zona sahrada (PARKER et al. l9E3)

disponlveis em estudos de detalhe e as generalizações, em estudos a nfvel de Reconhecimentos

de &tnpo. Neste quadro, as caracterfsticas associadas à capacidade de atenuâção são função do

contaminante envolvido. O Kd (coeficiente de partição água-solo) é especffico para cada

zubstância, num meio determinado e num cerûo ambiente ffsico-bioqufmico; da mesma forma
que o coeficiente de decaimento K. Isto faz com que surjam vários métodos para o traçado de

mapæ de wlnerabilidade de aqufferos. O quadro 5.2 mosra os principais métodos e os

objetivos a que se pro'põem.

Autores como SELLER & CANTER (1980), LE GRAND (19E3) e CANTER ¿r ¿/.

(1987), para contom¡uem este problema, têm sugerido desenvolver vários mapas de

wlnerabilidade para cotrtaminaltes especfficos, reunindo-os em um atlæ. Embora este

procedimento encareç¡¡ os trabalhos e de certa forma dificulûe a inærpreação ambiental, seus

resultados têm maior significação do ponto de vista técnico<ienfffico.

O quadro 5.3 mosÍa a influência das caracterfsticas do meio em uma cartografia de

wl¡erabilidade para cada tipo de substância qufmica. Este quadro pode fornecer as bases para a

construção de um atlas de wlnerabilidade de aqufferos.



Quadro. 5.I. Parâmehos idealmente requeridos e dados disponfveis para uma

c¿racterização da vulnerabilidade de aqufferos

Expressão nuten'ìática do efeito
Dådos disponiveis
en estudo de

Dados disponíveis
em etudos

.9

E

I
B
g VôC

ôx

&eD*xO¿e +D,,yP-C +Dzz
6*2 6t2

D*x=a¡.V+Dmt

Condições de
contorno
(geometria do
aqulfero,
1eçArgA,

descârga)
Distância
(fonte e ponto de
intsress€)

Condutividade
hidráulica
Umidade da
zotra não
saturâda
porosidade
efetiva
G¡adientes
hidráulicos

Heterogeneidade
da velocidade
(dispersividade e

dispersão)

GI

A
ã('

0

I
'tl

o
Ð

Bx

Tipo de aquffero
descargahæarya

Profrrndidade da
água subterrânea

Roch¿ e solo
(lextur4 estrutura,
cimenlâção)
Clim4
Forma de
disposição
Litologia
Forma de
disposição do
contâminante

Variagåo
litológica
Variação da
porosidade

Tipo de aqulfero
descarga./recarga

Profu¡didade da
águâ subterrâneâ

Rocha e solo
Graus de
fissuraçåo e

consolidação

Distribuição
espacial das
litologias

oa

E

ê,
O

ftf= (l+ Kdob) = [l+ Kdos (l-n)ì
nn

(equilíbrio de sorção line¿r)
-PÞ ôs
nôt

Kd (coeficiente
de distribuição)

[Koc, Kowj
p bdensidade
seca global

oa
t
a(¡
É

Litologia

pH
Eh

Contaminante
o/o matéria
orgånica
o/o de argila e
óxi.lôs

t(ocna solo

Mobilidade e
persistôncia do
contåmina-ntc
(classes de

ôC = -KC
at

C = Co exp CKt)
K*C - Kspbs

n

Coeficie ede
deÆaimento do
contam¡nante
K= 0,693 T
(geralmente de
la ordem)
(Téameiavida
do

o

E¡
e
ho

ô

Litologia

pH
Eh

Contaminante

Solubilidade(?)

KOCnA sotoe

Persistência do
conlâmina¡te
(classe de
contaminante)



Quadro 5,2, Principais métodos para a definição de wlnerabilidade e risco de contaminação de
aquíferos

METODO AVALIAçÁO DE FATORES REFERENCIA
nml .tocp Á.¡rcr

SURFACE
IMPOIJDMENT
ASSESSMENT

silemâs de deposição
de águas servidas

zona não salùrada
importâîcia do recurso
qualidade das a.subt.
oericulosidade do naterial

LE GRAND (1964)

LANDFILL SITE
RANTING

aterfos sanitários novos
e em operação

. distânciâ âterro e poços

. profundidade d'ágru
sr¡dienfe do anrrlfero

LE GRAND (1964)

SITE RANK]NG
SYSTEM

orsposrçâo oe pf o{rulos
qulmicos, novos e em
operação

. solo câract, hidr. e sorção e

tâmponâmento qulmico
. hidrodinåmica do aqulfero
.ât
. nonulacâo nróxima

HARGERTY ¿l ¿1.

( 1973)

POLIIÇAODOS
I .FNCÔÌS AÔT TIFFRÔS

rulnerabilidade geral . geologia (litologia e TALTASSE (1972)

WASTE-SOIL
INTERACTION MATRIX

disposição resíduos
sólidos e llquidos e
novas indúslrias

efeitos na saúde
cåract. produto químico
comporlam. do produto
capac.do solo (atenuação)
hidrogeologia
câracterística do local

PHILIPS et al, (1977)

5I I 11 T(AN I INU
METÏODOLOGY

disposição resfduos
sólidos, llquidos e
novas industrias

. receptor-população/uso da

águaluso locaVdegradação
ambiental
. caminhos-nlvel e tipo de
contâmi nâção; prof d'á$a;
pluviometria; permeab, solo
. ca¡act. ¡esíduo-toxicidade,
persistência

ñ.4fi^' ñ'ñai^/^Þr'^õ^

KULFS ¿, ¿/ (I9E0)

TPE áreas de risco de
conlarninação

. velocidåde dâ águâ
sublerrâne¿
. porcentågem a¡gìla
. atividadc potenciaVe
contami nâüte
. exDlorâcão dos âouífeios

SILVA ¿r a¿ (1980)

HAZARD RANKINC
SYSTEM

áreas prioritárias para
ação de limpeza do
aquífero

. migração{aract, do meio e

residuo; quantidade produto;
proximação população
. ex?losão e fogo
. mntâto direto

CALDWELL et al
(re8 r)

MAPADE
VI N l\IFÞ À}lII TÀI-IF

rulnerabilidade cffâcterf sticas litológicås
í¡eo ãe ¡*e¡oa a ãec¡a¡oo

DUARTE (1980)

ÞruNÞ |JIÙTUùAL
ME'[I{ODOLOGY

águas de formação de
campos de petróleo e
gás

melooo oe olsposlçâo
volume
geologia
densidade de poços
nrox. de oocos de ásuâ

WESTERN
MICHIGAN
TJNTVERSTTY (r98I)

66



(continuação)

METODO AVALIAçAO DE FATORES KT,¡EI(T,NUIA'
BIBLIOGR.ÁFICA

PESTICIDE INDEX pesticidas uso normâl

. caracl. fisico{ulmicå
do pestìcida
. clirnalologia
. perfil do solo

RAO cr a/. (1985)

DRASTIC vulnerabilidade geral

. D profund. água

. R recârga

. A meio aqulfero

. S solo

. T topografia

. I impacto no aqulfero

.C condutividade hidr.

AILER ¿r d¿ (1985)

GOD vulnerabilidade geral
G tipo de aquÍfero
O litologia vadosa
D orof. d'áeua

FOSTER & HIRATA
(r988)

GROUND\ryAll]R
\ULNER.ABIL]TY MÄP
FOR NITRATE

wlnerabilidade para
nitralo da âtividade

tipo de solo
c¿ract. hidr. e litot. do PALMER (1988)

POTENTIAL WASTE
SITES (PWDS)

disposição de resíduos
sólídos

. vulnerabilldade

. confinamento do
aquifero
. prox.de fontes
. tpo e quantid
poluente
. veloc. zona satufada
. oercolacão

BGS (sem data)

RISCO POR SISTEMAS
DE SANEAMENTO.¿N
SITU

avaliar áreâs de maior
risco por sistemas de
saneåmento ir sttu

(GOD)
. densidade população
. análise indicadores
ñsico-oulmicos (CEl

FERREIRA &
HIRATA (1993)

Tat procedimento, entretartto, esbarra na inexistência de informações suficientes e/ou dados

adequados. Como consequência, sistemas menos refinados e mais generalizados de mapeamento

da wlnerabilidade Ém sido sugeridos por alguns autores (ALBINET & MARGAT 1970,

HEATLE 1983, ALLERT et aI. 1987, FOSTER & HIRATA 1988) e o seu emprego tem

resultado em mapas bastaûtÊ confiáveis.

Com o intento de se representar toda, ou pelo menos a posslvel complexidade geológica,

outros autofes têm inclufdo vários parâmetros nos seus métodos, que quando reunidos, muitas

vezes sob a forma de multiplicação ou somas algébricas ou ponderadâs, seus resultados perdem

o significado ffsico. A utilização de muitos fatores faz com que a possibilidade de erros seja

elevada. Multiplicar hês fndices não representa apenas hiplicar os erros, mas exponenciá-los a

terceira potência.

Alguns métodos de cartografia da vulnerabilidade utilizam o tempo de úânsito da pluma

contaminante na zona não-saturada. Este procedimento tem significado apenas para subst¿incias

degradáveis pois, como coloca ANDERSEN & GORK (1989) todo aqulfero é vulneróvel a



CARACTE-
nisrrcns

SA]S NAO4RGANICOS NITROGENIO E
NUTRIENTES

Subståncias Na F cl As Se CN NH4 NO2 s04
Persistência /
Mobilidade

PM PM PM Pm pm PM di PM PM

Influência
cnn¡l F & C)

0/0 ot 0/0 0/0 BI 0tA A./0 NO

(tt

I
èo

Tipo
Aarífe¡os

3 3 3 3 3 3 3 J

Recârga / 3 3 3 3 2

Prof. Aeua I

8"
È,i

Litoloqia 3 3 3

Gradicnte
hidráulico

3 3 2 3 1 3

B€
Variação
Espacial

3 3 3 3 3 3 2 3 3

oa
ts

i)

Cond, Flsico 3 1 3 3 I I

Quant. Mat.
Orgânica

I t I 3 I

Quant. fugila
+ óvidnc

I I I 3 I I

€t
òô

Cond. Flsico
ôrímic¡

I I I 3 3 3

Transf.
Bioqulmica
(ou
mortândâde-

I I I I 3 3 3

Reåções
Ouínúcas

I 2 3

Geometria 6 6 6 (r 6 6 6

Adveccão 7 7 7 7 5 1 7 I
Disnersão 3 J 3 3 3 3 2 3 3

Ret¿ldâcão 2 2 2 2 2 6

Decradâcão 2 2 2 3 4 2 4 4 4

Quadro 5.3. Matrizes da influência de parâmetros ffsico-qufmicos e geológicos na

vulnerabilidade pâra subståncias especffi cås.

P persistent€ p pouco persistente
M móvel m pouco móvel
0 sem i¡fìuência de condigões fisico{uímica
B baixa influência A alta i¡fluência
3,2,1 ordem decresc€nte de importância do fator para um mapeamento de vulner¿bilidade

t somalória para urna visralização conjunta dos índices



Quadro. 5.3. (continuação)

CARACTE-
nisrrces

META]S PESADOS MICROOR-
GANISMOS

Subslâncias cd C¡ Cu Pb fIs Ae Zn BAC VIR
Persistênciâ /
Mobilid¿de

PM PM pr pl pr pl pr dm pm

Influência
cond. F & Q

A/0 otA OIB BlB BiB NA NA

ñ'tr
Ë
!!I
Þ0

TiDo Aoulferos 3 3 3 3

Recarga / 3 1 2 2 I I

Prot. Asua 2 3 3 3 3 3

9oIt
Litoloaia I I
Gradiente
hi¡lr4nlì¡n

3 2 2 2 2 2 I I

ê.
€l

Variação 3 3 I I 2 I I

o
a
ú

Cond, Físico , 3 3 I 2

Quant, Mat.
Orgânica

I I I 2

Quant. tugila
+ Oxidos

2 3 3 3 3 3 3 2

o
a
Ë
b()
!

Cond. Físico
Oulmica

3 I 2 2 3 I

Transf.
Bioqulmica
(ou
mortandade-
micrrn¡s ì

I I I 3 3

Reaçães 2 3 3 3 3 2

Geomelriâ 6 6 5 5 5 4 4

Adveccão I 8 6 6 6 6 6

DisDerMo 3 3 I I 2 l
Retârdâcão 4 4 4 4 4 6 4

I)esradacâo 3 2 4 4 4 4 3 4 4

P persistente p pouco persistcnte
Mmóvel m pouco móvel
0 sem influência de condições fisico{uímica
B baixa inlluência A a.ltâ inlluência
3,2,1 ordem decresoente de importância do falor para um map€amento de vulnerabilidade
t sornatória para uma visualiz¿ção conjunta dos lndices



Quadro 5.3. (continuação)

CARACT ORGANO CLORADOS
Sì¡bslânciâß I]CA FEN BZn P.C. TCE. TRCE TCA TCC CLF CI.M CLB CLFE

Persislência /
Mobilidade

di pm pm PM PM Pm Pm Pm PM pM pm pm

Influência
cond, F & Q

NO B/0 A,/0 A/0 A,/0

(!'tr'
ùJ

I
ëD

Tipo
Aoulferos

3 3 3 3 3 3 J 3 3 3 3

Recarga / 3 J
,, 2 2 3 3 3 2 2

Prof. Asua I I I 2 2 2

úo
ã'8.

d

Litok ), 3 3 3 3 2 2

Gradiente
hi¡lç4rrli¡n

I 3 2 3 I I I 3 2 3
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contamínawes móveis e persisfenfes, ou seja, a contaminação do aquffero é apenas uma questão

de tempo, pois muitas substânciæ têm como tempo de vida valores superiores a 1.000 anos.

Desta forma, é necessdrio pensar em pelo menos dois métodos de cartografia de

vulnerabilidade: um dirigido a contaminantes móveis e persistentes e outro para degradáveis

(QUADRO 5.3).

Geralmente, os métodos de vulnerabilidade não fazem uso do efeito da diluição como

mec¿nismo para atenuação de carga. A diluição permite também que outros fenômenos, como a

degradação e a adsorção operem com mais eficiência. Embora de uso restrito numa cartografia

de wlnerabilidade, é interessante anatiMla em situações de aplicação de agro-qufmicos

persistentes, como fertilizantes nihogenados, ou mesmo, em áre¿s sujeitas a acidentes

ambientais, como rodovias, por exemplo.

Muitos métodos de wlnerabilidade de aqufferos apenas analisam a zona não-saturada,

ouhos têm inclufdo a zona saturada como parte do processo de degradação do contaminante. Se

bem analisada, esta última alternativa parece mais realista.

Substáncias ou grupo de compostos qufmicos possuem comportamentos distintos em

subsuperffcie. Caracterfsticas como o pH e o Eh do meio induzem, por exemplo, a mobilidade

de metais pesados ou mesmo a capacidade de denibificação do nitraúo. Embora existam milhões

de compostos qulmicos orgânicos e inorgânicos, estes podem, com ressalvas, serem agrupados

segundo seus comportamentos especfficos em subsuperffcie. Desta forma, é possfvel reuni-los

em seis grupos distintos: sais, nuFientes, metais pesados, composÛos orgânicos halogenados,

hidrocarbonetos e microorganismos.

5.2. Métodos de Vulnerabilidade e Risco de Contaminação das Águas Subærrllneas

a) Histórico:

Nos EUA, nas décadas de 70 e 80, as técnicas de cartografia de wherabilidade de

aqulferos foram bastante populares. Nos anos 90, com o advento dos microcomputadores

pessoais e o desenvolvimento de modelos matemáticos de simulação de fácil manejo, houve o

declfnio do uso destas técnicas. Embora o mesmo fenômeno tenha ocorrido na Europa, é notado

que a cartografia de vulnerabilidade ainda desempenha lá posição de destaque. Atualmente, os

europeus esti¡o tentando estâbelecer uma legenda única para um mapa de wlnerabilidade de

aqufferos que inclua todos os palses da CEE. Os habalhos mais antigos que fazem uso do

conceito de wlnerabilidade são europeus, e a FraÍça, particularmenæ, dedicou grandes esforços

nessa área (ALBINET & MARGAT 1970). Enhetmto, nos EUA, o Drastic (ALLERT et al.

1987), o mais novo método ali desenvolvido, que mereceu apoio e edição por parte da USEPA

e da NGWA (National Ground Water Association), não está se moshando muiÛo usual.

LE GRAND (196a) foi um dos primeiros auûores americanos a definir métodos de

wlnerabilidade de aqufferos que fossem aceitos pela comunidade geocientffica. O SIA (Surface

impoudment nsessment) tem como objetivo avaliar áre¿s de disposição de Hquidos no solo e o

l-SR (Land site ranting) analisar novos e antigos empreendimentos de deposição de reslduos

sólidos.



Entre os habalhos de autores norte-americanos, foi possfvel distinguir 9 técnicas de

cartografia de vulnerabilidade que se consågrì ?m ao longo das décadas de 60 a E0. A grande

maioria dos métodos visava definir os riscos de contaminação por uma atividade especffica, ou

seja, se propunha a uma ¿nálise da interação entre a vulnerabilidade natural do aquffero e a
carga contaminante, de forma conjunta. Apenas o Drastic definia uma cartogtafia geral de

wlnerabilidade para qualquer tipo de atividade contåminante.

Na América Latina e Cenhal, um dos habalhos mais antigos para a proteção de aqulferos

foi o de Barbados, datado de 1963 (TULIßTROM 1964). Foram definidas, na ocasião e ainda

em operação, cinco zonas com distintas proibições e restrições do uso e ocupação do ùerreno,

baseadas nos conceitos de perfmeûo de proteção de poços, aplicados às captações de uso

público e de vulnerabilidade natural de aqufferos. No continente, cabe menção ainda a alguns

trabalhos da Orgrni"aç66 Pan-Americana da Saúde (OPAS) e do British Geological Survey

(BGS). O mapa hidrogeológico do Vale Central de Costa Rica possui indicações da fragilidade

dos aqufferos freáticos e a reshição do uso do solo para atividades poÛencialmente

contÀminantes (NERC 1985), Cuba, assim como as Guianas (FOSTER -1988) e Argentina

(região de Rio Cuarto) (BLARASIN 1994, comunicação verbal), foi ouho pafs que, apoiado

pela OPAS, desenvolveu trabalhos com este enfoque.

No Brasil, um dos üabalhos pioneiros em cartografia de wlnerabilid¿de foi o de

TALTASSE (1972), qte propôs um mapa para o municfpio de Campinas (SP), descrevendo a

susceptibilidade das unidades liûoesbatigráficæ a um evento qualquer de contaminação. O autor

analisa as formações geológicas segundo a condutividade hidráulica e caracterfsticas de sorção

do material. O mapa de wlnerabilid¡de apresentado não deixa de ser uma releitura

hidrogeológica de um mapa geológico tradicional.

Os úabalhos que se seguiram foram desenvolvidos pelo DAEE-TAHAL-CETESB,

estudando o Vale do Parafba (SP). A partir de uma discretização da unidade sedimentar e

atribuindo valores médios de condutividade hidráulica e conteúdo de argila, os técnicos

definiram quais células teriam menores tempos de trânsito de percolação de lfquidos na zona

vadosa e consideram as dreas mais vulneráveis. Uma enálise e cadaslro das atividades

potencialmente contaminantes também foi desenvolvida para a área (SILVA et al. 1980) ' A
integração dos dados permitiu a definição das células de maior risco de contâminação.

Posteriormente, as mesmas instituições desenvolveram fabalhos similares abrangendo as

áreas de afloramento do sistsma aquffero Botucatu (CETESB 1981) e do municlpio de Ribeirão

Preto (CETESB 1980)

Entre ouhos ûabalhos no pafs é importante menciona¡ os de DUARTE (1980) que define

um mapa de vulnerabilidade de aqufferos freáticos a partir de critérios de recarga e uma

cuacterização do comportamento de contaminantes segundo os vários tipos de liûologia e solo.

No ano de 1986, DUARTE & KANEHISA, apres€ntå um método para selecionar áreas de

disposição de efluentes llquidos domésticos, ahavés de sistemas de saneamento in siø (fossas

sépticæ, secas e úmidas), incluindo enhe os parâmeÍos o da vulnerabilidade de aqufferos'

Mais recentemente, o IG em convênio com a CETESB e o DAEE desenvolveram o

Mapeatncnto da vulnerabilidade e risco ila poluiçÅo das ágws subterrâwas no Estado de São

Paulo (HIRATA et al. 1991, HIRATA et al. 1992) (escala 1:500.000). Esse projeto,



utilizåndo-se do método desenvolvido por FOSTER & HIRATA (1988) para a Organizaçäo Pan

Americana da Saúde (OPAS), analisou a vulnerabilidade natural dos principais aqulferos
paulistas e a carga contaminante poæncial de fontes pontuais (indúsfias, aterros e lixões,

atividade mineral) e diqpersas (agricultura e saneåmento in siru). A interação enúe os dados

definiu áreas/atividades de maior risco de contaminação dos recursos hfdricos.

O IG, com o intuito de estabelecer parâmehos técnicos que subsidiassem a um
planejamento de uso e ocupação do solo no interior de São Paulo, realizou, enfe outas, a

cartografia da vulnerabilidade de aqufferos (escala l:50.000) nos municlpios de Sorocaba, Itu e
Campinas (IG 1989, 1990, 1991, 1993). O método empregado foi o mesmo proposto por

FOSTER & HTRATA (1988).

b) Métodos de avaliação da wlnerabilidade de aqulferos e de riscos

Diversos métodos de wlnerabilidade e risco de contaminação de aqufferos foram

desenvolvidos ao longo dos anos. Para se estabelecer uma análise cltica sobre eles não se deve

distanciá-los do contexto em que foram gerados e nem tampouco dos objetivos a que se

prestavam.

Para uma avaliação do risco de contaminação das águas subterrâneas e da vulnerabilidade

de aqufferos é necesMrio reconhecer distinûos nlveis de detalhamento, associados a objetivos

especfficos (QUADRO 3.7). Estudos ao nfvel de uma avaliação sistemática de risco parecem a

alternativa mais adequada quando se analisam extensas áreas, (nunicfpios ou grupos de

municfpios - escalas 1:50.000 ou l:100.000; nfvel II). Em alguns palses ou estados pode ser

necessária a realização de tm reconhecimento preliminar mais amplo, em menor escala

(1:250.000 ou 1:500.000; nfvel I).

É possfvel, a partir de uma análise das técnicas apresentadas, estâbelecer os principais
pontos positivos e negativos que estllo associados aos métodos de vulnerabilidade e rirco (VR)

de contaminação de aqufferos:

- quando os métodos VR exigem um nfvel de informação muito gande (nfveis IV e V do

QUADRO 3.7) é questionável, hoje em dia, o seu emprego. Métodos numéricos de simulação

simples são mais eficazes numa previsão da contaminação de aqufferos por uma fonte definida
(HIRATA 193). Dessa forma, entende-se que os métodos de cartografia de wlnerabilidade se

prestam mais aos casos que envolvam uma grande área, com análise de um número

relativamente elevado de empreendimentos e um reduzido nlvel de informações, que seria

impossfvel ser desenvolvido por um trabalho caso a caso, com uso de simulação matemática.

Ou mesmo, em áreas onde a complexidade geológica é muito elevada;

- outra vantagem dos métodos VR é sua grande flexibilidade. Muitos podern manipular dados

qualitativos, pernitindo trabalhar com intervalos de valores bastanûe amplos, ao contrário das

técnicas numéricas computacionais. Embora o uso da probabilidade estatfstica na definição dos

parâmetros que afetam o transporte de contaminantes e a determinação do risco de degradação

ambiental tenham sido inhoduzidos nos modelos matemáticos de simulação (SCI{WARTZ
1977), permitindo flexibilizar os valores absolutos necessários antÊriormente; estâs técnicas

podem ser aplicadas apenas onde já exista um detalhado conhecimento da hidrodinâmica do

aquffero, limitåndo seu alcance prático;



- os métodos estudados permitern uma avaliação integral do recurso hfdrico subterâneo e não

apenas de umâ parte dele, como ocorre quando se utilizam os conceitos de perfmeûo de

proteção de poços e os de simulações matemáticas em uma área especffica do aquffero;

- os métodos de vulnerabilidade geralmente tem cusûos operacionais bastante reduzidos,

podendo gerar resultados confiáveis a partir de uma pequena quantidade de informações e são

facilmente manþláveis, com baixa complexidade (dependendo do método). Enhetånto, isso

pode acarretar que, algumas técnicas se tomem pouco objetivas e os resultados, função da

experiência do hidrogeólogo, de diffcil reprodutividade;

- a simplificação que fazem da realidade é apontada como ouha crítica dos métodos de VR.
Alguns geoambientalistas defendem que a existência de um mapa de wlnerabilidade geral de

aqufferos e para qualquer tipo de conaminação tem pouco significado técnico-cientffico.
Alegam que cada contaminante tem um comportamento distinto em um dado meio e que a
geologia é por demais heterogênea para ser representada em uma carta que não seja de detalhe,

pi¡ra que possÍr merecer confiança. Alguns acreditam que a solução seria analisar cada caso de

contâminação ou mesmo cada atividade, baseado-se em critérios mfnimos de priorização, que

não envolvesse estes tipos de representação em mapas. Quando necessifrio, para estabelecer

áreas vulneráveis seria mais conveniente que um hidrogeólogo, que estivesse acostumado com a

realidade local, definisse a fragilidade a partir de mapas hidrogeológico e geológico ou, quando

em posse de grande densidade de informações, se utilize de modelos matemáticos de simulação.

Deve-se notar que, com exceção dos métodos SIA', Drastic e HRS, os demais exigem uma

quantidade muiûo grande de informações, ou seja superior a 9, chegando a 44, no caso do SRT.

Outo fato que deve ser observado é que muitos destes parâmetos são de diffcil definição, ou

exigem um estudo minucioso em laboratório, com coleta de amostra e perfuração de poços.

Embora os métodos de VR tenham como objetivo a identificação de quais atividades ou áreas

devem merecer maior atenção do ponto de vista ambiental (estudos de detalhe, monitoração,

etc.) e, portanto, não pretendam substituir estudos locais de detalhe, alguns métodos, dada a

quantidade de informações e o próprio esquema de aplicação, foram idealizados para serem

aplicados em áreas mais reshitas, com uso de escalas de maior detalhe, como os métodos

WSSIM, STR, PI.

Tem-se verificado em estudos de casos reportÂdos na literatura e mesmo através de

t¡abalhos no Estado de São Paulo (HIRATA & BASTOS 1990, HIRATA 193), que a carga

contâminatrte é muito mais determinante para a degradação de um aquffero que a sua

wlnerabilidade. Mesmo analisando-se substâncias degradáveis, quando induzidas em um local

de baixa wlnerabilidade, mas acompanhada de elevada carga hidráulica e abaixo do nlvel de

solo, estas têm resultado em sérias contaminações das águas subterâne¿s. Desta forma, parece

bastante razaável que muitos métodos de vulnerabilidade e risco analisem de forma conjunta as

caracterfsticas do local e a carga conhmiftInte (risco anbiental e sanitário, compostos

envolvidos e atividade anhópica) para a definição do risco.

No quadro 5.4 são analisados 15 métodos empfricos de avaliação, diferentes, segundo

fatores associados às zonas não-saturada (10 fatores) e saturad¿ (7), risco ambiental (ó),

caracterfsticas das substâncias qufmicas s¡vqlvirtaq (7) e às atividades potencialms¡1e

contaminantes (7). Embora todos os méûodos tenham sido caracterizados para a zona não-

saturada, 6 métodos não avaliaram a zona saturada.



risco da contaminação de diferentes métodos

Quadro 5.4. Principais caracterfsticas técnicas exigidas para a definição de vulnerabilidade e

(x) parâmetro direto (y) parâmetro indireto -Siglas dos nomes dos métodos, cônsultår o qMdro 5.2



Da mesma foima, 6 técnicas se utilizaram de informações sobre o risco ambiental, 8 das

subsdncias contaminantes e 4 não detalharam uma atividade anúópica especfñca.

Para a caracterização da vulnerabilidade dos aqufferos, analisando-se as zonas saturada e

não-saturada, alguns parâmefos/fatores são mais utilizados. Nove métodos necessitam de

informações sobre a espessura da zona não saturada, t0 sobre o tipo litológico (alguns somente

a presença de argilas), 5 sobre a condutividade hidráulica e 5 sobre as taxas de infilúação por

chuvas. Dos 14 métodos, 5 se prestam a aqufferos livres e confinados e os outros 9 aos

aqufferos mais rasos, Para aqueles 8 métodos que analisaram a zona saturada, 3 necessitam de

informações da litologia, 3 dos gradientes hidráulicos e 2 da condutividade hidrdulica'

É interessante notar a não homogeneidade das informações requeridas em cada um dos

métodos para o estabelecimento da wlnerabilidade e risco.

c) Descrição dos métodos mais comuns de vulnerabilidade

LE GRAND (196a) propõe uma cartografia de wlnerabilidade e análise de cargas

contåminantes advindas de sistemas de disposição de águas servidas (Surface Impoundment

Assessment - SIA). O método SIA define em separado a vulnerabilidade de aqufferos e a carga

contaminante. Os parâmetros necessdrios são: tipo de matedal (litologia) e espessura da zo¡a
não-saturada e da zona saturada e qualidade natur¿l da água stbterrânea (TDS). O lndice de

vulnerabilidade é definido por um código alfanumérico resultado da interação desses

parâmeüos. A carga contâminante é hierarquizada (de I a l0) a partir do tipo de atividade

anhópica.

No mesmo tabalho, é definido também outro método que avalia os sistemas de

disposição/deposição de reslduos sóhdos (Iandfill Site Rmkíng ou Método lzGrand-Brown). O

método lJR, variação do SIA, pondera 7 parâmetros incluindo: litologia e espessura da zn¡a
vadosa, situação geomorfológica e sensibilidade do aqulfero, gradiente do aquffero, distilncia da

atividade aos poços de abastecimento de água e confiança dos dados. O resultado é representado

em uma seqüência alfanumérica de 9 fndices de diffcil leitura e compí¡ração. Os parâmetros que

Mo selecionados para a composição dos fndices, enhetânto, são de fácil definição e estn¡turâdos

de forma bastant€ d¡retå.

Em 1973, HAGERTY et al. estzbelecem o método Síte Ranking ,S)sren (SRS) para a

avaliação de áreas poûenciais para a disposição de produtos qulmicos e de atividades em

operação. A técnica analisa os fatores de solo (caracterfsticas hid¡áulicas e de sorção e

tâmponamento qufmico), hidrodinâmica do aquffero, contaminação do ar e risco de toxicidade

de população próxima. São definidos 10 paråmetros, e estabelecidas notas de 0 a 20 para

aqueles fatores que afetam a transmissão do poluenæ (infilbação potencial, potencial de perdas

de lfquidos pelo fundo do aterro, velocidade das águas); de 0 a 16 para aqueles que afetam a

transmissão de poluenæs após o contato com a água (capacidade de filtração do solo,

capacidade de adsorção); de 0 a l0 para fatores que se associam às águas subterrâneas

(conteúdo de matéria orgânica, capacidade de tamponamento); e de 0 a 5 para aqueles

relacionados a fatores fora do local de deposição/disposição dos resfduos (distância até o ponto

de descarga do aquffero, dire4ão do vento, população próxima). O resultado é uma soma

algébrica de cada um dos fatores e pode atingir o valor máximo de 129.



Este método abarca vários fatores, enhetanto a definição de cada um dos parâmetros é

dificultad¿ pelo alto grau de subjetividade. Alguns, como a disliûcia da atividade até a zona de

descarga do aquffero ou mesmo aquele relacionado ao vento, mostram valores limites bastante

irreais. Não se acredita que um afeffo possa influenciar as águas que se enoontram A uma

distância de 80km, nem tão pouco, de 42km para ventos.

O método rilaste Soil-Site Interaction Matrit foi desenvolvido por PHILIPS et al. (1977)

para avaliar os perigos da disposição de resfduos sólidos e lfquidos de origem industrial no solo.

O método analisa os efeitos dos contaminantes na saúde (toxicidade humana, toxicid¿de às

águas subterrâneas, potencial de transmissão de doenças), caracterfsticas ffsico-qufmicas das

substâncias (persistência qufmica e biológica, sorção), comportamento dos contaminantes

(viscosidade, solubilidade, acidez), taxa de aplicação, solo (permeabilidade e sorção), recurso

hfdrico (profundidade do nfvel d'água, gradiente) e caracterfsticas da ocupação local. Pa¡a cada

um destes parâmetros o usuário deve eleger um valor de 0 a 5 ou l0 e ao final soma-los,

configurando um lndice (de 45 atÉ 4.830) que é ponderado e classificado em l0 graus de

aceitabilidade. Para isso, os autores criaram vários diagramas e fndices. A complexidade de

faûores e a soma de caracterlsticas distintas f¿zem com que o resultado seja um número com

pouca significação real. Muitos dados, como o tempo de meia-vida de compostos, são

igualmente de diffcil previsão. O método foi usado na análise de sistemas de saneamento ¡z sl'¿

na porção cenfal do Estado de Oklahoma (EUA) (CANTER & KNOX 1985)'

O método Haznrd Ranking,S)srez ([IRS), desenvolvido pela USEPA (CÁJ-DWF,LL et al.

1981), tenta definir prioridades de á¡eas que devem ser submetidas à uma descontaminação,

baseado nos riscos à saúde humana e ambiental. Por extensão, alguns autores (CANTER et al.

1987) acreditam que ele pode ser usado também na seleção de dre¿s para a construção de novos

aterros sanitários. O HRS presta-se a uma avaliação global de vifrios faûores, incluindo águas

superficiais e ar, além de águas subterrâneas.

A definição do risco ambiental e humano é calculada pela equação:

S. = 0,78,[Serrl+ S*2+ 5"2

onde

,Îgw : lndice da água subterrânea;

Ssp: da água superficial

Sø : do ar.

para o cálculo dos ftdices Sgw, ssw e sa são definidos valores de 0 a 3, 5 ou 8, de acordo

com sua prioridade. Os fatores analisados incluem a profundidade do aqulfero, a precipitação, a

permeabilidade, as ca¡actefsticas flsico-qufmicas e toxicidåde do contraminante, distâncias de

poços prlblicos, população, risco a incêndio, explosão e contåto direto.

o site Ranting Methodalogy (sRM) tem sido usado na definição de prioridades para a

limpeza de aquffero. O método analisa 3l fatores diferentes, classificados em i) população

envolvida (feceptofes); ii) meio para o trânsito do contaminante; iii) caracterfstica dos

cotrtaminantes envolvidos; iv) práticas de manejo da atividade. A cada um dos 31 fatores é



aFibuldo um fndices de 0 a 3, que é somado a cada uma das classes e normalizados numa escala

de 0 a 100. Podem ser adicionados ainda ca¡acterfsticas particulares, num total de 125 pontos.

Possuindo quatro etapas independentes, o método pode ser usado separadamente, quando o

local necessitar de análises especfficas. KUFS (1980) indica que o SRM é útil para priorizar e

definir qual atividade potencialmente contaminante carece de informação adicionais. Os autores

propõe para flexibilizar o método, uma interpretação qualitativa dos valores obtidos, reunindo-

os em 5 classes, de muito baixo a muito alto perigo de contaminação de aqufferos.

Uma das mais fortes crfticas a estå técnica está que ela considera os v¿frios fatores com a

mesma importância enúe si. A capacidade ignffera da substância æm fndices iguais aos

atribufdos ao tipo de contami-ûarite ou mesmo que a permeabilidade da zona não-saturada, por

exemplo. Ouba crltica, é o excessivo número de fndices, que somados possuem pouco

significado real.

Brine Disposal Methodology (BDM) é um método usado na avaliação de risco de

contaminação das águas subterâneas advindas da atividade de exploração de pehóleo e gás. O
método é bastante direto e consisûe de uma sequência de 9 fndices que somados definem o maior

ou menor risco. Analisa o número de poços no campo de exploração, o volume de efluentes, a

metragem total de folhelhos ou de impermeabilização dos poços de injeção, a densidade do gás

ou do óleo, a proximidade de poços municipais e a densidade desûes poços na cidade (WESTER

MICHIGAN UNIVERSITY 198I).

Pesticiile Index é um método restrito ao uso agrfcola. Os autores, RAO ¿f al. (1985),

sugerem um esquema simples para a avaliação do risco de contaminação por pesticidas em uso

normal. O cálculo é feito pela solução da equação:

AF = 
M' 

=exo(-B)M"

onde:

AF é o fata¡ de atenuação, de 0 a l, ou o fndice de emissão de pesticidas da zona vadosa;

M2 : quanúdade de pesticidas que entra na zona saturada;

Mo :quantidade de pesticidas aplicada no solo;

B : 0,696 trlt ll2;

fr : tempo de trânsito do pesticida na zona vadosa e solo;

tll2 - meia vida do pesicida;

n: (LXRFXFC)/q;

L : distância do solo à água subterrânea;

RF = fator de retardação;

FC - capacidade de campo do solo;

q = excedente da precipit¿ção;



RF : I + (BDXOCXKoc)/FC + (ACXKh)/FC;

BD : densidade do solo;

OC : conteúdo de carbono orgânico;

Koc = coeficiente de partição do pesticida no solo/água;

¡6 = porosidade;

Kh = constante de Henry do pesticida.

São assumidas pelos autores várias simplificações, que envolvem a não-variação das

propriedades da zo¡a vadosa com a profirndidade; enhetanto são necess¿frios os valores das

taxas de recarga do aquffero, de Koc e de meia vida dos pesticidas.

O Drastic é um método que analisa apenas a vulnerabilidade do aquffero, sem se ater a

carga contaminante, tornando o seu uso bÂstante flexlvel. O método fornece um fndice,

resultado da soma ponderada de 7 fatores. O nome da técnica é o resultado de um acronismo,

ondeDéaprofundidadedaágua(Depth),Réarecargadoaquffero(Recharge),,{éomeio
aquffero (Aquifer), S é o solo (SoiI), T é a topografia ou inclinação do terreno (Topograpþ),1

é a caracterlstica litológica da zona Qmpact) e finalmente C é a condutividade hidráulica

(Ilydraulic Con¿utivity) do aquffero. Cada um destes fatores, que pode variar de I a 10, é

multiplicado por um outro fndice que varia de I a 10, e que pondera a soma resultante no fndice

de poluição.

God é um dos mais simples métodos para a delurição da wlnerabilidade de aqufferos.

Assim como o SIA e o Drastic, foi desenvolvido para analisar apenas a susceptibilidade das

águas subterrâneas à uma contaminação geral, podendo ser acoplado a um sistema de análise de

cargas contaminantes, resultando em dehnições de riscos de poluição.

O fndice final de wlnerabilidade é def,rnido pela interação, através de multiplicação de 3

parâmehos: tipo de aqulfero (Groundwater occurence), litologia da zn¡a não såturadâ (Overall

of titholog of aquiperm) e profundidade da água subterrânea (Depth of groundwater). GOD

forma um acróstico, a partir dos fatores que permitem o cáIculo final do lndice. Este método,

por ter sido aplicado neste estudo, é melhor detalhado nos capftulos seguintes.

O método Nitrate vulnerabihty Map (PALMER 1988) identiñca áreas mais suscepdveis à

contaminação de nihogênio advinda do uso agrfcola. O fndice de vulnerabilidade, do tipo
qualitativo, é o resultado do cruzamento d¿s caracterlsticas do solo (composição litológica e %
de matéria orgânica) e tipo de aquffero (litologia e permeabilidade). A técnica define quah<l

tipos de wlnerabilidade (exúema, alta, moderada e baixa). O NvM tem sido aplicado em

algumas áreas na Inglaterra, como na Bacia do Severn-Trent Water, na escala l:100.000.

O Potential Waste Disposal Sil¿s (PWDS) gera um f¡rdice de risco de contaminação de

aqufferos pela interação de 6 fatores: vulnerabilidade, confinametrto do aquffero, proximidade

de fontes de água potável, tipo de quantidade de poluentes, velocidade na zona saturada e

percolação dos chorumes. A cada um destes fatores é associado um fndice que são somados,

resultando em um valor relativo.

O método ZPE é proposto por SILVA u al. (1980) e foi aplicado no Brasil na Região

Administrativa do Vale do Parafba, durante o projeto envolvendo o DAEE e a TAHAL (1979).



É um método com caracterfsticas regionais (l:200.000), porém faz uso de dados locais, como a
porcentâgem de argila do aquffero e do solo. O IPE discretiz¿ toda a região estudada numa
malha regular, e eståbelece para cada célula valores de velocidade e uso das águas subterrâneas,
e velocidade das águas îa mna saturada, baseado nas litologias descritas em campo e poços

tubula¡es. Pæa a definição do risco, analisa-se cada atividade existente, em cada uma das
células.

Este método é simples, direto e flexfvel, por não se utilizar de vários fatores. Os resultados
possuem significação reål. Entretânto, a forma de obtenção dos dados de porcentagem de argila
é disculvel.

O método Poluição dos lznçóis AquÍneros (PLA) é proposto por TALTASSE (1972) e foi
um dos primeiros métodos cartográficos utilizados no pafs. A partir do mapeåmenûo

convencional das litologias e estruturas geológicas, aribui carauerlsticas qualiøtivas de
wlnerabilidade dos aqufferos.

O método de Risco por Sistemas de Sanearnento /n Srru (RSS) é uma variação do método
Cød. Proposto para priorizar áreas onde o sistemå de saneamento in sin pode estar gerando

maiores cargas de contaminação no aquffero e riscos à população residente, o método define
procedimenûos a partir da análise da wlnerabilidade do aquffero (God, modificado), densidade

de sistemas de saneamento, análise de indicadores ffsico-qufmicos (condutividade elétrica). As
vantågeûs do método são sua simplicidade e baixo custo.

d) Um méûodo para se úaçar uma cartografia de vulnerabilidade

Uma carta de vulnerabilidade de aqufferos deve conter informações que permitam prever o
comportamento de um contaminante em subsuperffcie. É certo que um mapa regional contendo
informações que representem a advecção, a rehrdação, a degradação e a diluição de uma pluma
contâminante, ,nas zoûrs não-saturada e saturada, inexiste na prática. Este nfvel de informação
somente esd presente em estudos de grande detalhe, em área muito restrita. Enüetånto, é
possfvel estabelecer uma cartografia de wlnerabilidade confiável, base¿da na redução e
simplificação dos fatores mais importantes.

Como discutido nos iténs anteriores, a vulnerabilidade de um aquffero é função de
processos hidrdulicos, da facilidade de acesso dos poluentes à zona san¡¡ada, e de processos

flsico-qufmicos de atenuação e degradação de contaminantes.

O quadro 5.1 mostra os dados idealmente requeridos para a definição do comportamento de
contaminantes em subsuperffcie, sua expressão matemática, os dados normalmente disponfveis
em escala de semi-detalhe e em escala regional. Os dados ide¿lmenæ requeridos são aqueles
necessários para se opeñrr modelos matemáticos de tra¡sporte.

Para a definição das caracterfsticas hidráulicas em condições normais, os dados requeridos
pouco têm a ver com as propriedades dos cont¿minantes (exceto casos de compostos com
diferentes densidades ou viscosidades da água, elevadas concentrações e temperah[as).
Entret¿nto, para a análise da capacidade de atenuação do meio, esa depende da zubs$ncia
confaminante. Cada composto possui seu próprio Kd (coeficiente de distribuição água-sólido) e

K (coeficiente de decaimenûo), bem como valores de meia vida (T). Para estudos a nfvel de



avaliaçÕo sistemótica, é razoúvel fazer simplificações, conforme pode ser visto no quadro 5.1.
A retârdação do movimento da pluma contaminante é função, grosso modo, do conteúdo de

argila e de matéria orgânica presentes no solo e nas zoDas não-safulada e saturada.

A degradação de contaminantes pode ser contempladå quando da análise do tipo de

atividade contaminante. O uso criterioso das cartas de wlnerabilidade em conjunto com a
análise das fontes de contaminação anfópica tem mostrado'bons resultados, embora se

reconheçam limitações do ponto de vista cienlfico.

Em estudos de avaliação sistemótica muitos dados não se encontram disponfveis ou são de

diffcil mensuração. A redução e simplificação da lista de parâmetros requeridos, caso exista o

interesse em desenvolver um esque¡na prático de avaliação de wlnerabilidade de aqufferos, são

inevitlveis.

Se a seleção de parâmeÍos for baseada naqueles dados provavelmente disponfveis ou de

fácil definição, a lista se reduz de forma radical (QUADRO 5.5). Acredita-se que esta redução,

enhetanto, mantenha as principais caracterfsticæ e a natvreza dos parâmetros associados à

geometria do aquffero, advecção, dispersão, retardação e degradação.

Dos métodos analisados no item anterior, o Proposto por FOSTER (1987) e FOSTER &
HIRATA (1988) æm sido capaz de sinæuzar as caracterlsticas dos parâmeüos ide¿lmente

requeridos. Sua grande vantagem está na simplicidade e no número reduzido de parâmehos a

serem multiplicados, resuttando em um lndice que consena sua expressão ffsica.

A figura 5.4 apresenta o esquema de definição de vulnerabilidade. O método empfrico

engloba sucessivamente três fatores. A primeira fase consiste na identificação do tipo de

ocorrência da água subterrânea, num intervalo de 0 - I ,0. A segunda fase ü.ata da especificação

dos tipos litológicos acima da zona saturada do aquffero, com a discrimiûação do grau de

consolidação (presença e ausência de permeabilidades secundárias) e das caracterfsticas da

granulomefia e litologia. Este fator é representado numa escala de 0,3 - 1,0, além de sulfxos
pam os casos de tipos litológicos que apresentam fissuras ou baixa capacidade de atenuação de

contaminantes. A terceira fase é a estimativa da profundidade do nfvel da água (ou do teto do

aquffero confinado), numa escala de 0,4 - 1,0. O produto destes tês parâmeros é o fndice de

vulnerabilidade, expresso numa escala de 0 - l, em termos relativos.

Os resultados são expressos em termos qualitativos, em lndices de wlnerabilidade extremo,

alto, médio, baixo e nulo. A badução destes trdices para a realidade se torna clara, quando o

seu significado flsico é expresso da seguinte forma: uma wlnerabilid¿de nula indica que não

existe aquffero, quer pela ausência de ágaa em quantidades aproveiHveis, quer pela baixa

qualidade natural. O lndice baixo significa que o aquffero é rulnerável a apenas compostos

extre¡namente móveis e persistentes, como síris, nihatos e alguns solventes organo-sintéticos.

Um aquffero de fndice médio é susceplvel a contaminantes moderadamente móveis e

persistentes, como hidroca¡bonetos halogenados ou não e alguns metais pesados. Sais menos

solúveis são também inclufdos neste glupo. O fndice alto/extreno indica a sensibilidade do

aquffero para contaminaûtes degradáveis, como bactérias e vfrus.

Embora o método proposto por FOSTER & HIRATA (1988) faça menção da possibilidade

de ser usado em terrenos de aqufferos fraÍ¡rados, a sua aplicação prática æm sido bastånte

restrita (HIRAT A et al. 1992). As dificuldades em se estabelecer, a nlvel de avaliaçõo



Quadro 5.5 Lista de dados e informações requeridas pa¡a a caractenzação da

wlnerabilidade (FOSTER & HIRATA 1988)
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Figura 5.4. Sistemas para avaliação do fndice de vulnerabilidade do aquffero (FOSTER &
HTRATA 1988)
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sistemárica, o grau de continuidade das fraturas e a exhema heterogeneidade do meio não
permitem que o método seja utilizado para estes meios. Entende-se, entretanto, que ele possa
ser utilizado quando houver indfcios de que o aquffero fiaturado tenha comportamento de
aquffero poroso (vide iúem 3.4) ou quando a caracterização da geologia estrutural seja feita com
gran<le detalhe.



o. pnnÍuerno on lnornçÃo DE PoÇo

Restringir o uso do terreno que circunda uma fonte de captação de água subterrânea de

interesse é uma das formas mais antigas de proteger o manancial con[a uma contaminação
indesejada. As primeiras experiências neste sentido ocorreram na Europa, no século passado.

Trabalhos cientfficos, datados dos anos 30, já estabeleciam que os poços deveriam ser afastados

de fontes potenciais de contaminação antrópica a uma distância que permitisse que as águas

subterrâneas tivessem um tempo de trânsiûo superior a 50 dias, þara a erradicação de bactérias e

vfrus patogênicos (KNORR 1937,1951 in SCHILEYER et al. 1992). Em 1948, o governo

britånico eståbeleceu, abavés de regulamentos do Ministério da Saúde, um raio de 3km para a

proteção de poços e fontes de água potável de uso público (HMSO 1948 in SELBY &
SKTNNER 1978).

Peúmetos ou áreas de proteção de poços (PPP) são técnicas base¿das no estabelecimento

de resbições da ocupação humana em toda ou parte da ára de recarga de um poço ou uma

fonte de água. O termo tem equivalentes no inglês americano wellhead protection area (WPA) e

¡6 þ¡itâniço, source protectíon area (SPA).

Programas de PPP foram primeiramente aplicados em pafses europeus. Nos EUA, apenas

no ano de 1986, com a promulgação do Safe Drinking Waftr Act (SDWA) (USA 1986)

estabeleceu-se, de forma oficial, o uso de PPP para a proteção das águas subterrâneas em todos

os seus estados. No Brasil, embora esta técnica nunca tenha sido aplicada de forma
institucional, é definida na læi de Águas Subterrâneas para o Estado de São Paulo, como

critério da ocupação da terra (SÃO PAULO 1988, 1991).

No continento americano, o primeiro pafs a se utilizar de PPP para a proteção de suas

fontes foi Barbados. Nesta ilha, no ano de 1963, se estabeleceu uma divisão do teritório,
baseado em PPP e áreas de recarga-descarga do aquffero (mapeamenûo de vulnerabilidade).
Com poucas alterações, este sistema ainda é aplicado e tem mosmdo ser bastante eficaz,

sobreh¡do para contaminanûes não-persistetrtes.

O PPP é atualmente a técnica mais amplamente utilizada em todo o mundo como forma de

proteção da qualidade das águas subterrâneas.

6.I, Hidráulica de Poços e a Definição de PPPs

O USEPA (1987) estabelece para um PPP hês diferentes zonas, segundo suas

caracterfsticas hidráulicas. A Zl, mna de influência, ZC, zona de contibuição e ZT, zana de

bansporte. (FIGURA 6. I )

A iI é aquela associada ao cone de depressão (rebaixamento da superffcie potenciométrica)

de um poço em bombeamento.

A ZC é a área de recarga associad¿ a um poço. Teoricamente, qualquer substância móvel e

persistente que se enconûe denho desta zona é conduzida para o poço em exploração. Desta

forma, é a ZC a área de preocupação com a qualidade da água do poço.
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Figura 6.1. Expressão e nomenclatura das diferentes zonas denbo de um Perfmeúo de Proteção

de Poço, baseadas em suâ hidráulica (USEPA l9E7)

A ZT og zona de captura para determinado tempo de trânsito é estabelecida com relação a

æmpos especfficos que supost¿s plumas contaminantes levam para atingir o poço, muitas vezes

sem considerü a dispersão hidrodinâmica, retârdação ou degradação. A ZT foi criada para

restringif a área das ZCs, que, em alguns casos, podem atingif valores muito elevados.

Normatmente o cálculo dA ZT é estabelecido assumindo-se um estâdo estacionário para o

aquffero bombeado.

Analisando-se o comportamento hidráulico de aqufferos, as ZC e ZI são iguais somente

quando a superffcie potenciométrica for perfeitamente plana e horizontal, num aquffero

homogêneo e isotrópico. Quando o aquffero apresentar a superffcie potenciométrica inclinada,

situação mais comum, a ZC peúe o formato cifcular, adquifindo um feitio ellptico. Algumas

condições de contorno, como a presença de barreifas positivas (rios, lagos) ou negativas (rochas



impermedveis), ou mesmo a anisohopia e heterogeneidade do meio podem alterar também o
formâto do PPP.

Segundo CLEARY (1992), a existência de formatos elipsóides de cones de rebaixamento é

basta¡te rara. Segundo HANTUSH (1964), este fato ocorre quando a base do aquffero e a
superffcie potenciométrica apresentam-se inclinadas (FIGURA 6.2). Numa situação de geologia

homogênea e isotrópica e sem influências de condições de contorno é esperado que o cone de

rebaixamento tenha um formato circular. Utilizando-se do programa Flowpath (FRANZ &
GUIGUER 1990), obtem-se a figura 6.3, o¡de a ZC é elipsóide, enbetanto a ZI possui formato
circular, numa situação de inclinação da superffcie potenciométrica. Desta forma, a autora

mosha que a figura apresentåda como exemplo pela USEPA na figura 6.1 mostra incomeção.

Figura 6.2. Curvas elipsóides de rebaixamento, quando o gradiente regional é maior que 0,01 e
menor que 0,02 (HANTUSH 1964)

A Zl em muitas situações é estabelecida em condições tansientes. Somente há equillbrio,
quando as condições de recarga se estabilizem com as taxas de exploração ou quando o cone

intercepte uma barreira positiva qualquer, com disponibilidade superior ao regime de

bombeamenùo (corpos de água zuperñcial, drenagem de aqulferos sobre-subjacentes,

precipitação). As ZC e ZT, enFetanto, não se alteram com o tempo (FIGURA 6.4).

Para a proteção de poços tubulares devem ser consideradas a ZC e a ZT. A primeira
porque todo contaminante nesta zona pode teoricamente chegar ao poço (substâncias

conservativas e móveis, pluma de contaminação em concenüação elevada, não se sujeitando

#' eå;r*' e¡P(- f co¡¡)ro( f I
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Figura 6.3. Zonade conh'ibuição (ZC) sobrepostå aZonade Influência (Zl)' A,Zlenbe
cfrculos concêntricos, quando a equação de fluxo bidimensional é utilizada (CLEARY 192)

consideravelmente a dispersão hidrodinâmica) e a segunda, associada a degradabilidade do

composto. A figura 6.5 mosûa as posslveis relações entre a natureza de contaminates e as ZC e
zT.

6.2. Problemas e Incertezas no Traçado de PPPs

A heterogeneidade e a anisoüopia do meio e, pof conseguinte, das caracterfsticas

hidrogeológicas impõem dificuldades no mçado de PPPs, criando incertezas técnicas que

influenciam negativamente nas decisões adminisFativas.

O traçado dos PPPs é influenciado pelos seguintes problemas:

- diferentes métodos de definição de PPPs resultam em diferentes traçados. A escolha do

método está associada a disponibilidade de informações e recr¡rsos financeiros;

- anisotropia do meio, principalmente associado à condutividade hidráulica diferenciada das

litologias;



Figura 6.4. Forma, tamanho e orientação da Zona de Captura não mudam com o tempo (A:
após I dia de bombeamento e B, após 365 dias). A Zom de Influência (ZI), continua crescendo

(CLEARY 1992)
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- heûerogeneidade do meio, continuidade dos estratos permeáveis e menos permeáveis, graus de

confinamento e fraturamento do aquffero;
- influências do rebaixamento de outros poços de bombeamento na região;
- geomefia do aquffero, presença de barreiræ positivas e negativas, condições de contorno;
- sazonalidade dos nfveis de água e das superflcies potenciométricas;

- desconhecimento das porosidades efetivas do aquffero.

O traçado de PPPs é, em última inståncia, resultado dos condicionantes hidrogeológicos e
das traxas de bombeamento dos poços a serem protegidos. Vários habalhos têm discutido a
sensibilidade dos métodos de delineação de PPPs, sobreh¡do æ dificuldades que a

heterogeneidade dos aqufferos, somadas à falta de informações precisæ, podem causar. Entre
estes autores, destacam-se: CLEARY (lÐ2), que discute æ influênciæ do gradiente regional,
transmissividade, anisotropia e heterogeneidade da condutividade hidráulica, læaÍga induzida
de rios e da porosidade efetiva. LERNER (1992, no prelÐ detalba os efeitos da recarga de

chuvas em PPPs haçados em aqufferos livres e de condições de contorno peculiares. NRA
(l9l) e ADAMS et al. (no prelo) definem as dificuldades operativas associadas a estes

parâmetros hidrogeológicos e FOSTER et al. (1988) discutem problemas de adensamento dos

PPP em áreas intensamente utanizadas. Trabalhos bastante completos, como o USEPA
(1991a,b), discutem os PPPs para situações de aqufferos fraturados e confinados,
respectivamente.

Alguns efeitos causados por algumas situações geológicas especfficæ são discutidas a

seguir.

a) Efeito do gradiente regional e da fansmissividade

Poucas áreas possuem uma cartografia suficientemente bem detalhada d¡s superffcies
potenciométricas em nosso pafs. Normalmente est¡Ío associadas a estudos acadêmicos de detalhe
ou a explorações de minérios ou ainda a avaliações de impactos da contaminação e da

descontaminação de aqufferos.

Segundo HANTUSH (1964), a i¡tfluência dos gradientes regionais no haçado de PPP pode

ser percebida pela equação (FIGURA 6.9):

XL=t Q
2Kbi

YL =T Q
2Kbi

onde:

)ü, : metade da largura da zona de contribuição

IIL : distllncia do poço ao ponto nulo

I : vazão

K : condutividade hidráulica

å :. espeszura saturada

i : gradiente do aquffero



É notado que a largura da figura do PPP é inversamente proporcional a bansmissividade
(condutividade hidráulica y€Æas espessura sâturada do aquffero) e gradiutte. Quanto maior o
gradiente regional (i), mais delgada e alongada é o PPP.

Numa situação de um aqulfero plano (onde i : o), é esperado que o PPP tenha formato
circular. Enfetanto, com o aumento dos valo¡es de gradiente, a figura se alonga na direção à
montånte do poço, acompanhando o fluxo.

Segundo USEPA (l99lb), gradientes regionais rnaiores que 0,0005 afetam o formato dos

elipsóides da zona de captura do PPP. Em caso de valores menores que 0,0005 o tamanho do
PPP deve considerar apenas rebaixamento do bombeamenûo do poço.

CLEARY (1992) simulando aqufferos homogêneos e isoúópicos nota que o efeito do
aumento da transmissividade é idêntico ao observado para o gradiente hidráulico. Sendo termos
equivalentes na expressão matemática acima, seus efeitos devem ser os mesmos.

b) Efeito da anisotropia da condutividade hidráulica

FREEZY & CHERRY (1979) e CUSTODIO & LLAMAS (1983) demostram que em

aqufferos isotrópicos o fluxo dæ águas é perpendicula¡ às linhas isopotenciométricas, e que, em

sihrações de anisotopia da condutividade hidráulica, o fluxo se declina em favor da direção de

maior valor de condutividade hidráulica. Este angulo obedece a relação (CLEARY 1989):

@aniso= artg(K¡@iso)

onde:

@anisoéoanguloenüeoeixoxdacondutividadehidráulicaeofluxoanisotrópicoe@iso,
enfe a direção isotrópica e o eixo x.

Kr é a relação enfe as condutividades hidráulicas nas direções y e x;

A figura 6.6 ilustra a influência de uma condutividade hidráulica 5 vezes maior na direção
x, comparativamente à direção y.

c) Efeito da heærogeneidade do meio

A variação espacial de uma dada caractelstica hidráulica é uma das maiores dificuldades
que o técnico tem que analisar para a definição de PPP. O meio possui uma heterogeneidade

bastante acentuada que traz influências significativas no úaçådo das PPPs.

As influências da heterogeneidade do meio podem ser mais drásticas quando se analisam

aqufferos fraturados. A figura 6.6 mosfra a influência no traçado de ZC do poço de uma fratura
com condutividades l0 vezes maior que o meio circundantc. As linhas de fluxo se deslocam

mais acentuadamente ao longo do meio de melhor condutividade hidráulica.

A heterogeneidade pode estar æsociada à condutividade hidráulica, porosidade (ou

coeficiente de armazenamenûo) e continuidade das disfibuições das cargas hidráulic¿s.
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Figura 6.6. Influência da anisoúopia (A) e heterogeneidade do meio no tfaçado dos Perfmetfos

de Proteção de Poços (PPPs) Oaseado em CLEARY 1989)'
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PS: fonte de Poluição



Em aqufferos influenciados por descontinuidades nfpteis, uma análise da geologia esfutural
deve ser considerada. A simples presença de fraturas não implica necessariamente em que sejam

produtoras de água ou possuam boas condutividades hidráulicas. Muitas vezes, elas podem estar

fechadas ou mesmo preenchidas por materiais que, quando alterados, têm baixa condutividade

hidráulica. A distinçäo de quais sistemas de fraturas enconffam-se abertas é consequência do

entendimento dos esforços geológicos que atuaram em uma área, identificando esforços

distensivos e compressivos e suas relaçõ€s temporais.

A heærogeneidade do meio é também importante, quando esta influencia o grau de

confinamenûo dos aqufferos, pela continuidade dos aquicludes. A presença de camadas com

diferentes condutividades hidráulicas pode gerar dire4ões de fluxo bastånte irregulares e de

diffcil previsão. Quando se definem PPPs em aqufferos totålmente confinados, as preocupações

devem estar relacionadas à sua área de recarga e não a área flsica que circunda o poço.

Dificuldades adicionais e incertezås estão associadas, em aqufferos semiconfinados, ao

desconhecimento, em muitos casos, da continuidade e da real capacidade de proteção destes

estratos a um evento de contaminação do aquffero. O traçado de mapas de potenciometria de

aqufferos semiconfinados é bastante diflcil, sobreh.rdo quando se utilizam dados de poços de

exploração comuns. Este tema é discutido no ftem ó.5 b.

d) Efeiûo da recarga

A zona de influência de um poço pode, teoricamente, se estender indefinidamente até o

esgotamento do aquffero. Este estado cessa quando, em sua m¡a de contribuição, águas

advindas de fontes extemas ingressem no sistema, equilibrando as entradas e safdas de água.

Normalmente estas fonûes externas são representadas por recalga difusa (chuvas), recargÍrs

pontuais ou lineares (corpos de água superficiais, rios, lagos) ou a partir da drenagem de

aqufferos sotopostos ou sobrepostos.

Na prática, a presença de um efeito de recarga limita o tamanho de um PPP, ou mesmo

pode definir um novo formato, pela alteração de suas condições de contorno (barreiras

positivas).

Segundo LERNER (1992) a ÍecarB?., tanto difusa como linear, pode alterar as velocidades

das águas subterrâneas, na seguinte relação:

-- .tu T(Ho- Hc\
YXr = 

- 
+ -----:-- --------

bn ?¿bn

onde

R= recarga

å : espessura saturada

T : hansmissividade

2¿ : espessura do aquffero

¿ = porosidade efetiva



A limitåção do tamanho de um PPP por barreiras positivas, como drenagens superficiais, é
bastante comum (FIGURA 6.7).

N nlvel fixo = I5m

Recârga

fl-ìõf,õ.2 16

F E 0.0005 m/d
O:10000 ln3/d
n:0.1
b=50m

LEGENO

/,.- Z,ona de Cap$rà

z-- Isócrona de 25 anos

'-"' Isócrona de 2 aìos

Carga Hidráulica Fiu = 0m

Figura 6.7. Efeitos da recarga por fontes difusas. Do lado esquerdo se observÍì o Íaçado de
Perfmetros de Proteção de Poços sem recarga, paft bombeåmento de 2 e 25 anos. Do lado

direito, com recarga (LERNER 1992)

e) Efeiûo da porosidade efetiva

Segundo ROADCAP & BAIR (1990), a porosidade efetiva é um dos parâmehos de maior
dificuld¿de de definição no campo e pode gerar as maiores incertezas no Façado de ppps,
sobretudo quando a situação não permitir o uso de métodos numéricos para a definição de
PPPS.

A figura 6.8 mostra duas situações onde a porosidade efetiva assume valores de 0,2 e 0,4.
Note que valores menores de porosidade efetiva causam maiores tamanhos de ppps. É
interessante notar que, quando se utiliz¿m métodos analfticos, tipo fluxo uniforme, de definição
de PPPs, não são considerados os valores de porosidade efetiva.

Sendo um parâmetro que age diretamente na velocidade das águas subterrâneas, a
porosidade eføiva (no) influencia a ZI, além da ZI. Maiores valores de ncr causam menores
ûempos de circulação das águas, reduzindo as dimensões das ZT e, pelo maior armazenamento
de águas no aquffero, menores ZI.

Sem
Recarga-
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Figura 6.8. Efeitos da porosidade efetiva no taçado de PPPs. Note que na figura a esquerda a
po'rosidade é de 0,4 e na da direita, 0,2 (CLEARY 1992).
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f) Capacidade assimilativa do aquffero

Todos os contaminantes, em maior ou menor grau, são influenciados pelo meio. EsÛe, em

interação com o contåminante, pode degradá-lo ou retardar o seu movimento. Esta informação

precisa permite um real dimensionamento dos PPPs. Teoricamente, é como incorporar

caracterfsticas de vulnerabilidade de aqufferos aos PPPs para contâminantes especfficos.

Substâncias pouco móveis e muiûo degradáveis representam baixos riscos à contâminação

de aqufferos, ao confário dos móveis e persistentes.

Os mébodos clássicos para o traçado de PPP consideram a capacidade assimilativa do

aquffero quando incorpo nm ZT aos ZC. É esperado que maiores tempos de Úânsito causem

maior degradação de contâminantes, bem como maior diluição, pela maior espaço percorrido.

Normalmente, os métodos de PPPs não levam em consideração a capacidade assimilativa

do aqulfero: partem do princlpio de que a pluma contaminante não é retardada, em relação ao

movimento das águas zubterrâneas, nem tampouco degradada ou dispersa. Esta conduta

conservadora é adotada pela dificuldade da definição destes pafâmehos no campo e pelo aspecto

generalista que esta técnica tem que assumir, pois muitas vezes, é até possfvel estabelecef o

comportamento de contaminantes especfficos, mas não é possfvel defrnir quais substâncias estjio

presentes na área.

6.3. Métodos Existentes de Delineação de PPP

Segundo USEPA (1987, l99la, 1991b) o traçado de PPP pode ser feito por um das nove

técnicas abaixo:

a) Raio fixo arbitrrio
b) Raio fixo calculado
c) Mapeamento de wlnerabilidade
d) Mapeamento hidrogeológico ou Mapeamento dos sistemas de fluxo
e) Formato simples variável

f) Aproximação dos tempos de bânsito
g) Mapeamento dos sistemas de fluxo com equação de tempo de úânsito

h) Mapeamento dos sistemas de fluxo com equação de fluxo uniforme

i) Modelos numéricos de fluxo/hanqporte

A escolha técnica de um dos métodos ou da reunião de métodos deve ser baseada em uma

das seguintes considerações (Quadro 6.1):

- objetivos pleiteados com a definição de PPP;

- disponibilidade de recursos humanos, financeiros e tempo para a definição dos PPPs;

- tipo de aquffero, se livre ou confinado ou por porosidade granular ou fraturado;

- disponibilidade de informações técnicas, principalmente condutividade hidráulica e suas

variações espaciais, gradiente das superffcies potenciométricas, espessura saturadâ do aquffero,

relações hidráulicas com ouhos aqufferos ou corpos de água superftciais;

- regime de exploração dos poços na região þrivados e públicos);

- tipo e densidade de ocupação do terreno, incluindo atividades potencialmente contaminantes;

- caracterfsticas hidrogeológicas do aquffero, das condições de contorno e climáticas.



Quadro 6.1. Métodos de Perímetro de Proteção de Poços (PPPs), exigências de
dados e aplicações recomendadas (modificado de USEPA 1991a)

a) Raio fixo ar.biüário (RFA)

descrição: traçado a partir de um valor fixo de raio, definido por um hidrogeólogo experiente;

criam-se áreas circulares em ûorno de poços ou baterias de poços

vantagens: rápido, simples e de baixo cusb. É o método de mais fácil convencimenûo do
público leigo. Pode ser utilizado como uma primeira aproximação, num programa continuado

de PPP.

desvantagens: não incorpora considerações hidrogeológica ou de úansporte de contaminantes.

Devido a ausência de uma base técnico.ciendfica, pode gerar áreas sub ou sobre estimadas,

sobretudo quando associados a aqufferos anisohópicos ou heterogêneos.

DADOS REQUERIDOS
nível de
infor- RECOMENDAçÃO

K n I b s R c C poroso flatu- confi-

Raio Fixo rCr RI R RJ

Raio Fixo rCr RJ PR RI

Mapeâmenûo.
Vulnerabiliade

litologiâ, estrutural, solo,
suoerf. mtenciomét¡ica

x x mCm PR R R

Map€ânlento
Hi¿lr dslÁûim

litologi4 etrutural, solo,
o¡Þf miêñ.i^m.qri^â

x x mCm R R R

Fortrtåto Simples X rCr PR R RI

Tempo de x eCJ R R R

Sist. Fluxo +
Temm Tránsito

)t mCr R PR R

Sist. Fluxo + Eq
Fhrxn I Iniforme

t mCr R PR R

Modelo Nùmérico x x )r x ece R PR R



b) Raio fixo calculado (RFC)

descrição: o raio da circunferência de delimitação do PPP é calculado com base nos tempos de

trânsito das águas ao poço, em função das taxas diárias de bombeamenÛo, porosidade total,

espessura saturada do aquffero. O raio é calculado por uma equação analftica, que define um

volume em torno do poço a ser protegido. Pode ser utilizada a equação de Theis ou, quando

não disponfveis dados de transmissividade e coeficientes de armazenamento (ou porosidade

efetiva), a relação:

^=m
onde

Q : vazÃo

f : tempo de trânsito

¡ : porosidade efetiva

Il : espessura saturada do aquffero

vantågens: rdpido, simples e de baixo custo. Pof incorporar alguns dados da hidráulica do poço

e aquffero, é mais confiável que o método do RFA.

desvantagens: a acuidade desta técnica é baixa, sobfetudo em aqufferos anisohópicos e

heterogêneos. Por não considerar os fluxos das águas subterrâneas, acaba por gerar figuras de

dimensões superestimadas, sob¡etudo a jusarite do poço.

c) Mapeåmento de wlnerabilidade (MV)

desmição: a partir de mapas geológicos, hidrogeológicos, de solos e de descrições geológicas

são identificadas áreas de maior fragilidade do aquffero. O método, como pfoposto por USEPA

(l99la), é indicado para aqufferos fraturados. Esta técnica não define um ZC paru um dado

poço, mas sim, áreas onde as fraturas ou outras feições geológicas podem oferecer maior

susceptibilidade à contaminação anfópica. Sugere-se que seja utilizado em conjunto com outros

métodos de PPPs, como raio fixo arbifário ou c¿lculado ou mesmo dos formatos simples, em

função da wlnerabilidade do aquffero.

vantragens: no caso de aquffero fraturado, não é necessário assumir que o aqulfero seja um meio

poroso, nem tampouco requer detalhados d¿dos de parâmehos hidrogeológicos de campo. É

exfemamente flexlvel.

desvantagens: o método não delineia um ZC fixo e seus resultados são subjetivos e de diffcil
reprodução.



d) Mapeamento hidrogeológico ou Mapeamento dos sistemas de fluxo (MH)

descrição: esta técnica identifica as feições ffsicas que conholam o fluxo de águas subterrâneas.

Estâs feições incluem: contatos geológicos que delimitam o aquffero, esfuturas geológicas

(como fraturas ou soerguimento de litotogias de baixa condutividade hidráulica), divisores de

águas subterrâneas, condicionantes hidráulicos (drenagens superficiais). A partir destes

parâmetros definidos e plotados em mapas são traçadas as ZC.

vantâgens: o método é flexfvel, barato e requer pessoal medianamente treinado. Pode utilizar

dados existentes.

desvantagens: o método assume um fluxo uniforme e bidimensional. Se uttlizado sozinho, pode

gerar ZC exhemamente grande, caso o poço esteja muito afastado do divisor de água

subterrânea. Erros na definição do mapa de superffcie potenciométrica podem causar

imprecisões no desenho dos PPPs. Os fluxos das águas subterrâneas normalmente são

considerados isofópicos em situação estacionária. Áreas onde haja flutuações, sobretudo dos

nfveis potenciométricos, devem ser analisadas com cuidado.

e) Formato Simples Variável (FSV)

descrição: este método é uma combinação do método analftico, qùe se utiliza de uma equação

de fluxo uniforme, do tempo de rânsito e de contornos de fluxo, para gefiìr formatos-padrão

que são aplicados sobre os poços e fontes que se queira proteger.

vantagens: método de fácil aplicação e baixo cusûo, requer poucos dados adicionais ao método

anterior, embora com melhores resultados, aproximando-se mais da realidade'

desvantagens: não funciona em aqulferos heterogêneos e onde os poços tenham caracteHsticfis

muito diferenciadas dos métodos anallticos que gerafam os formatos simples variáveis: O

método é pouco flexlvel.

Ð Mapeamento dos sistemas de fluxos com eqùação de tempo de fânsito (MSFETT)

descrição: a partir do mapa hidrogeológico, estabelece-se os gradientes e os tipos de açfferos
existentes. De posse dos valores médios de condutividade hidráulica e porosidade efetiva, é

possfvel definir a velocidade real média, utilizando a lei de Darcy. Outro método, que considera

os gradientes hidráulicos somados aos rebaixamentos caùsados pelo bombeamento do poço, é o

sugerido por SWA (1985), pela fórmula:

onde

o=!¡n1o-*)nbsç41vo \L + rx)

z=xt= Q u=xkû2tùv dl



fr : tempo, em dias, do ponto x até o poço em bombeamento

,S = coeficiente de armazenamento ou ¡r,orosidade efetiva, em aqufferos livres

Q -- vazão do poço

D = espessura do aquffero

rw -- raio do poço

r¡ : distância do poço até o ponto de b( dias

I : se o ponto é a montante (+), se a jusante (-)

vantagens: parte do conceito de degradação/retardação do contaminante, aproximando-se mais

da realidade. Pode ser utiliz¿do em conjunto com ouhos métodos, sobretudo quando limitando

áreas muito grandes. É simples e reqùer médios custos para sua definição. O método não se

utiliza de conceitos matemáticos avançados.

desvantagens: erros de estimativa da porosidade ou da condutividade hidráutica podem causar

grandes distorções na delimitação dos PPPs. O método se limita a aszumir o meio como sendo

uniforme, duas dimensões e de porosidade primária, restringindo o uso para aqulferos

fratr¡rados.

g) Mapeåmento dos sistemas de fluxos com equaçilo de fluxo uniforme (FU)

descrição: a construção de mapas de superffcies potenciométricas permiæ a aplicação das

equações de fluxo uniforme (TODD 1980) para definir a ZC púa um poço bombeando em um

aquffero que tenha a superffcie potenciométrica inclinada. A figura 6.9 descreve o método

associado a equações normalmente utilizadas. Este método somente define os limites a jusante

do poço em bombeamento e a largura da ZC. Para o estâbele€imento dos limites a montante,

geralmente são utrlizadas equações dos tempos de fânsito (ZT) ou por limites naturais, como

divisores de drenagens ou barreiras positivas ou negativas.

vantagens: o método permite o delineamento da ZC sem, contudo, definir o cone de depressão

(Zf. É simples, requerendo poucas informações e pessoal com limitadas informações técnicas e

treinamento.

desvantagens: o método assume um fluxo uniforme em duas dimensões ignorando efeitos de

muitas condições de contorno, da heûerogeneidade do aquffero e de recargas não-uniformes.

Erros nos contornos de mapas potenciométricos, da porosidade ou da condutividade hidráulica

podem causar distorções na definição dos PPPs.

h) Aproximação dos ûempos de úânsito (ATT)

descrição: esta técnica utiliza-se de dados da hidrogeoqufmica e dos isóûopos para identificar os

caminhos da á8lua subterrâne¿ e taxas de fluxo. Parâmeüos geoqufmicos (concentração de

minerais ou fndices de saturação) podem auxiliar na identificação da área de recarga das águas

de aqufferos (USEPA 1991a). Isótopos ambientais (trftio e oxigênio-l E) podem aferir os tempos

de trânsito defrnidos por outros métodos anallticos ou numéricos.
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vant¿rgens: pode ser utilizådo em aqufferos de porosidade primária e secundária. O método pode
dar informações sobre a idade das águas, que são úteis na delimitação dos PPPs. O método
ajuda a confirmar os tempos de ûânsiûo calculados por outras técnicas. Não requer dados dos
parâmehos hidráulicos, embora isso auxilie na interpretação.

dewantagens: o método requer interpretâções geoqufmicas acuradas. Algumas vezes os

resultados são ambfguos e as técnicas isotópicas são caras. O método não delineia ZC ou ZT,
embora auxilie na confirmação de ouûas técnicas.

i) Modelos numéricos de fluxo/Fansporte (MN)

descrição: um PPP pode ser haçado com base em um modelo matemático de simulação, que faz
uso de equações de fluxo e traxsporte, com soluções numéricas. As zonas de captura (ZC)
podem ser definidas a partir da técnica de parlcula @anicle tracking), que localiza os caminhos
que a águalcontaminante seguem para atingir o poço. Ahavés do cálculo do tempo de trânsito é
possfvel estabelecer ZTs especfficas. Os modelos numéricos podem assumir um meio
heterogêneo, anisotrópico e t¡idimensional, permitindo assim se aproximar, com bastante

exatidão, da realidade do aquffero.

vantagens: podem ser utilizados em qualquer meio hidrogeológico, inclusive os fraturados.
Altamente flexfveis. Existem vários modelos disponlveis no mercado, que podem ser

processados em microcomputadores pessoais, com ótimos resultados. É, seguramente, o método
que dá maior acuidade e precisão aos resultados.

desvantagens: a maioria dos modelos requer uma grande quantidade de dados, acompanhada de

sessões de calibração e verificações geralmente demoradas e cusûosas. Requerem técnicos

especializ¿dos e custosos.

6.4. Aplicação dos Métodos de PPP em Pafses Avançados

A proteção da qualidade das dguas subterrâne¿s, abavés do haçado de PPP, é seguramente

a tÁrnica mais amplamente difundida no mundo. Esta seção terta comparar as várias técnicas e
seus resultados no haçado de PPP, em palses europeus e americanos, embora as diferenças
inerentes a cada localidade (social, polftico, administrativo, geográfico, geológico) dificulæ este

tabalho.

a) Experiência euopéia

VAN WABGENINGH (1985) estabelece um quadro preliminar comparativo das diversas

experiências européias no zoneåmento do terreno para proteger as fontes e poços. Os mçados
definem PPPs com diferentes dimensões (QUADRO 6.2).

De um modo geral, são estabelecidas 3 ou 4 áre¿s com diferentes propósitos. A primeira,

associada ao perlmefo imediato do poço, que tem dimensões de l0 a 50m e define uma área

onde são permitidas apenas atividades inerentes ao poço ou fonte.

A segunda, também conhecida como zona de proteção bacteriológica, é definida para que

não ocorram contaminações por microorganismos patogênicos. Suas dimensões va¡iam de 50 a
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60 dias de tempo de úânsito, ou, em alguns pafses, dimensões maiores que 100m. Nesta zona

não é permitida qualquer edificação e há severas restrições da atividade agrfcola.

A terceira, muitas vezes dividida em duas áreas menores, é estabelecida objetivando uma

proteção para contaminantes mais persistentes, como produtos qufmicos industriais, por

exemplo. Para muitos pafses representa toda a ára de recarga do poço ou bateria de poços.

Inspirado na Alemanha, a Tnna lll possui geralmente dime¡sões de 2km, estabelecida a partir

de estudos estatfsticos dos diversos casos de iontaminação que ali ocorreram. Alguns pafses,

como a Holanda e Hungria definem esta zona a partir de tempos de trânsiûo de 10, 25 ou 100

anos-

A quarta zona, quando definida, normalmente cobre toda a área de confibuição do poço ou

da fonte. Os limites geralmente se dão a partir de divisores de drenagens ou barreiras positivas

ou negativas, como litologias com bâixa condutividade hid¡áulica (rochas do embasamento

cristalino, não fraturados, por exemplo) ou mesmo rios e lagos.

O Reino Unido não possufa, até a conclusão do habalho de VAN WAECENINGH (1985),

um procedimento único na definição das diferentes zonas de PPPs. Cada agência de bacia tinha

uma esfatégia para a proteção do aquffero e dos mananciais. Mapeamentos de vulnerabilidade

podiam ser algumas vezes utilizados, sobretudo num primeiro nfvel de aproximação (NRA

1991).

A análise conjunta de mapas de vulnerabilidade e PPPs para a proteção dos recursos

hfdricos subterrâneos é a visão defendida pelo British Geological Survey, a ser adotada por

todas as agências de bacia do Reino Unido. Este enfoque foi originariamente concebido dentro

do Programa de Proteção das Águas Subterrâneas da OPAS (FOSTER et aL 1988, FOSTER &
HIRATA 1988, FOSTER et al. 1992, ADAMS & FOSTER 192).

Quadro 6.2 Resumo dos PPPs em vários pafses europeus (VAN WAEGENINGH 1985)
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O quadro 6.3 permite comparar as diferentes zonas traçadas a pa-rtir de três diferentes

agências de bacia no Reino Unido.

Quadro 6.3. PPPs segundo diferentes autoridades de bacia britânicas, estados

americanos e o governo de Barbados

swA (198s)
Inglaterfa

NRÁ (1991)
Inglateffa

sTR (1978)
Inglaterra

FLORIDA
Dade County

û9El)

NEW JERSEY
(1988)

BARBADOS
(1964)

ZONA I
50 dias
(ls%o)

método analltíco
+ TOC

ZONA I
i¡rner source
protection

50 dias
>50m

ZONA I
I km de raio

(podendo

variat),
baseado em

50 a 100 dias
'to/"

ZONA I

<30m

ZONA I

17m

ZONA I

500 dias

ZONA 2

todo chalk +
Upper

G¡eensa¡d -
áreas para

fi¡turas
demandas

l8o/o
m¡n¡ qe¡lóqicô

ZONA II
(outcr source
protection)

400 dias

> 25%o âre¡. de
fecarga

ZONA 2

aqulleros
mais

importantes
25%

ZONA 2

>30m

l0 dias

NIVEL I
(bacteriológi -

co)

TT 200 â 360
dias

ZONA 2

600 dias

ZONA 3

aquíferos
granulares

imporlantes
20o/o

mapa geológico

ZONA III
(source

cactcbmenl)

toda a áre¿ de
recarga, necessária

para manter os
poços explorando
longos perlodos

(>30 hâ)
>5km
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aqulferos
menores

20%

ZONA 3

100 diâs
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problemas de
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perigosos

ZONA3
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ZONA 4
aquíferos
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22Yo
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ZONA 4
não-aquífero
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54o/o

ZONA 4
210 dias

(periodo mais
seco sem
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MVEL 3

fesposu a

dem¡ba-
mentos

ZUNA4

todâs âs terras
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águas sup€rf.

mais
importantes que

subterrânea.
mapas geológico
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Analisando-se as várias experiências no mundo para o traçado dos PPPs, constata-se que os

métodos analfticos, baseados em mapas hidrogeológicos e equações de fluxo homogêneo, são os

mais amplamente utjlizados. Alguns pafses têm feito uso do método do raio fixo calculado
(RFC), sobretudo numa primeira aproximação. O método RFC é o mais comumente usado para

o t¡açado daT,onal (Zl).

Com a facilidade dos microcomputadores pessoais e modelos matemáticos acessfveis,

muitos PPPs têm sido redefinidos. O Reino Unido encarregou o BGS de estabelecer PPPS em

todos os poços ou fontes públicas com uso do modelo matemático de fluxo e transporte,

Flowpath (FRANZ & GUIGUER 1990).

Um estudo de circulação restrita produzido pelo BGS (1992) analisou e comparou os

modelos matemáticos mais comuns disponfveis no mercado e escolheu o Flowpath como o
melhor, em sua categoria, para o estabelecimento de PPPS no território inglês. O quadro 6.4
apresenta o resultado finat deste estudo.

Vários modelos matemáticos foram desenvolvidos nos últimos anos para auxiliar no úaçado

dos PPPs, entre os quais podem ser citados: o Flowpath, da Waterloo Software (FRANZ &
cUIcER 1990); o HWPA, da Hydrologic Inc. (1990 i¿ BGS 1992); o Ressq, da Lawrence,
Bekeley l¿boratories (1985 ¿r¡ BGS 1992); o GWPATH, da Shafer Associates (1990 ,r¡ BGS

1992) e o Rose de LERNER (1992a).

Outro grande problema, se não o maior deles, é que o estabelecimento de PPPs acaba

gerando ¿freas muito grandes e de diffcil operâcionalidade, sobretudo quando a bacia engloba

regiões densamente povoadas e industrializ¿das.

O quadro 6.5 mostra a participação na área total dos espaços compreendidos pelos PPPs,

em vários pafses europeus. No mesmo quadro se detalha a situação alemã. As áreas protegidas

nas bacias de jurisdição do Southern Water Authority (33%) possuem grandes dimensões. Bm

ouhos palses, normalmente esta ¿lrea se restringe a l0%.

Quadro 6.4. Métodos numéricos para o traçado de PPPs (BGS 1992)

MODELO VERSAO AI.ITOR DATA TAREFAS *a R FLTIXO LIMITACAO
RESSQ I.O ANAL [,awrence,

Berkeley
1985 FM VC, FP ss/2D I b sem fecafga, zona

captação inñnita

GWPATH 4.0. Shafer
Associates

1990 VC, FP t2d requer modelo de

WHPÀ 2 O ANAL Hydrogeolo l9m FM VC, FP,
MC

SS/2D aquifero
homogêneo

FI,OWPATH 306 NUM r¡y'aterloo

Software
r99t FM, VC, FP SS/2D todo freático, ou

(a) os modelos lam&m podem ser usâdos para o problema complementário de definir a :í¡ea de PPP, usaados
para controlar a contaminação por mé1odo bombeâmen1d e llafamenfo
(b) custo dos programa varia com o método e o pais. Os preços variam de US$ 100,00 a 600,@
*a FM modelo de fluxo . VC cálculo de velocidade FP defrnição de linhas de fluxo MC simulações estâtística
Monte Cârlo
+b SS esl¿do esl¡cionário 2D bidimensional



Quadro 6.5. Participação dos Perímetros de Proteção de Poços na ârea total de países europeus. Abaixo detalhe dos estados alemães
segundo SCHILEYER (1 992).
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a) Experiência norte americana

Em 1986, o governo norte americano promulgou uma emenda ao SaÍe Drinking Water Act
(SDWA) de 1974, estabelecendo um programa nacional de prevenção då contâminação rlâs

águas subtenâneas de abastecimento público (Wellhead Protecrton Program). O USEPA foi
requerida para subsidiar tecnicamente os diferentes órgãos do poder público municipal e

estådual para a definição de t¿is programas. Em 1987, o USEPA publica o Guidelines for
delineation of wellhead protection areas, estabelecendo as bases técnicas e os métodos

disponlveis para a aplicação de PPPs em situações de aqufferos livres e do tipo granular. Nos

anos subsequentes, ouhos babalhos foram lançados para os aqufferos fraturados e os confinados
(USEPA 1991a,b).

O programa de PPP norte americano tinha estabelecido que até junho de 1989, todos os

estados deveriam apresentår à USEPA seus Jnóprios programas, e, se aprovados, teriam mais

dois anos para â sua implementação.

O programa de PPP, segundo as emendas da SD\J/A, deveria conter minimamente (USEPA

1987):

- especificação dos encargos das agências estaduais e municipais e das empresas de

abastecimento público de água;

- determinação de PPP para cada poço ou bateria de poços;

- identificação de todas as fontes potenciais de contaminação denúo das áreas de PPPs;

- formas de gerenciamento;

- planos de contingência para suprimento alternativo de dgua, em cåso de perda das fontes,

indicando possfveis áreas para futuros poços;

- participação do prfblico.

O programa de gerenciamento defrniu tês diferentes zonas, com diferentes objetivos:

Tnna d¿ açtlo remediadora: área em torno do poço que dê tempo hábil às institttições públicas

solucionarem os problemas decorrentes da contaminação detectada;

7¿na de atenuoç¿to: área que permita a eliminação de cont¿minantes degradáveis,

principalmente microbianos ;

hna de gerenciamento: para regular as atividades de uso do solo na área de recarga ou

contribuição (ZC) do poço. Esta zona se destina a contaminates persistentes e móveis.

A mesma emenda definiu também valores e parâmetros limites para serem considerados na

delimitação do Programa de PPPs. O quadro 6.6. resume ais d¿dos.

Os vários méûodos usÍ¡dos para a definição dos PPP são ilustrados no quadro 6.7. É notado

que muiûos estados americanos ainda fazem uso do raio fixo arbitrório (Florida, Nebræka, Cap

Cod (MA) e parcialmente New Jersey). Tal método é muitas vezes utilizado como uma primeira

aproximação (7nnas Interinas), sendo posteriormente reformulados, com uso de técnicas mais

sofisticadas .



Quadro 6.6 Critérios limites para o traçado de PPPs nos EUA (CLEARY &
CLEARY 199r)

CRITERIO LIMITE DE CRITERIO

distáncia 3 metros- a mais de 3 ouilômetros
rcbâixâmento a 30 cendmeûos

tempo de trânsito (TT) 5 - 50 anos( dentro do aqùífero); < 5 anos
ern sihração de fluxo rápido, como em

terreno cárstico
conlornos dc lìuxo flsic¡ e hid¡olósico

capacidade assimilativa padrões de água potável para substâncias
ccnc¡..|ficqc

Quadro ó.7. Métodos de PPPs usados em diversos países do mundo

¡aio fixo
¿rbitrário

mlo nxo
calculado

loIInalo
simple s

va¡iável

lIUXO

uniforme
mapa
Ndroge+

modelo
nu¡nérim

mapa oe
vulnerabi-
lidade

tempo
de
t¡ânsito

Nebraska
IFTTAì

X

Florida
IEUAI

X x

Cape Cod
(MA.EUA)

x )t X x

Connecti- x

Sul da
Florida

x

Vermont
/FITÀì

x X

New Jerse),
IFT TÂI

x x x

National
Rivers
Autlìorib,
llnplâtêrrâl

X x

Sul da X

Southern
Water
Authorig-
In slâferrâ

x x

Seven-
Tr€nt
Region

X X

Brilish
Geologicâl

x x

Ex-RDA X
PAISeS

Baixos
X

Ex-RFA X X
Bârbâdos x x x



6.5. O Traçado de PPP em Situações Particulares de Geologia

a) O PPP em aqufferos fraturados

As caracterfsticas de grande heterogenirlade e anisofopia e a falta de continuidade das

fraturas e falhas geológicas em aqufferos fissurados difrcultam a definição precisa de PPPs. A

circulação das águas nestes aqufferos se distingue do meio poroso em diversæ caracterfsticas,

relacionadas no quadro 6.8.

Quadro 6.E. Diferenças hidráulicas entre aqufferos fraturados e de

porosidade primária

Meio poroso Meio fraturado

Porosidâde Predominantemente
nrimÁrio

Predominantemente

Fluxo Vagaroso, laminâr Possivelmcnte rápido e

turbulento
Isôfra¡niâ M¡is i Menos lsotróoico

Homoeeneid¿de Mais homosênio Menos homogêneo

Fluxo Lei de Darcv aDllcåvel l-ei de Da¡cv não aDlicável

Neste capftulo é analis¿do também o haçado de PPPs em aquíferos confinados e fraturados.

A figura 6.10 ilusúa os pfocedimentos básicos adotados nestas situações particulares.

Aqufferos fraturados tendem a ser menos homogêneos e isotrópicos e muitas vezes o fluxo

das águas não obedece a lei de Darcy, pelo moYimento rdpido e turbulento. Embora fluxos

turbulentos possam ser modelados, a grande quantidade de dados e as complexas equações

tornam os estudos impraticáveis para a definição de PPPs.

De acordo com USEPA (1991a), um meio fraturado pode ser analisado segundo

aproximações discreta o\ contlnua. A primeira considera cada fratura individualmente e a outra

assume que o meio, pela reunião de todas as fraturas, ah¡a como um material poroso. A
vanrâgem desta aproximação é prescindir de informações de cada fratura e permitir trabalhar

com os dados regionalmente. O problema é que muitas falhas importantes podem causar

caminhos de fluxo preferencial, induzindo movimentos regionais não esperados, denotando,

muitas vezes, uma baixa consistência locål.

LONG ¿t at. (1982) definem c¡itérios teóricos a partir dos quais se possa assumir que um

meio fraturado tenha comportamento de meio poroso. Estas caracterfsticas são:

- a densidade de fraturas é grande;

- as aberturas das fraturas são constantes, muito mais que distribufdas;

- as orientações são mais distribufdas que constantes. Enffetanto, a observação sistemática e

rigorosa destas feições é difícil e cara.

USEPA (1991a) sugere uma sequência de testes e observações que permitam concluir pelo

comportamento do aquffero fiaturado:
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Figura 6.10. Esquema de decisões para o traçado de Perfmetros de Proteção de Poços (PPPs)

em aqufferos livre e confinado de porosidade granular.



l) Resposta a testes de bombeamento: HICKEY (1984 in USEPA lÐla) sugere conduzir um
teste de bombeamento escalonado com etapas durando uma hora. Se o aquffero assumir uma
caracterfstica de meio poroso, a capacidade especffica deve ser constante (FIGURA 6.llA).
DAVIS & DEWIEST (196ó) propõem um teste de bombeamento monitorado por pelo menos

dois poços locados em diferentes direções. As curvas de rebaixamento devem ter o mesmo

formato e não apresentâr 'quebras' (FIGURA 6.118). O bombe¿mento de um poço monitorado
por vários piezômeúos multinfveis deve ter um cone de rebaixamento de forma elfptica ou
circular (FIGURA 6.1 lC).
2) Configuração da superffcie potenciométrica: o mâpa hidrogeológico deve conter linhas
contfnuas, sem mudanças abruptas ou anomalias de nfveis de água.

3) Relação entre escalas de problema e de fraturas: em meios fraturados equivalentes a meios
porosos, as fraturas devem ser abundantes e os tamanhos não podem ser maiores que o PPP que

se quer considerar. Segundo USEPA (l99la), uma regra prática é que a drea de PPP deve ser

100 vezes maior que o comprimento das fraturas.

4) Disribuição da condutividade hidráulica: segundo BRADBURY & ROTHSCHILD (1985), a

distribuição das condutividades hidráulicas numa área com comportamento de meio poroso deve

ter uma distribuição log-normal. Tendências de bi-modalidade indicam fortes indfcios de meio

estritamente fraturado.

5) Variação hidroqufmica: A variação de parâmefros qufmicos tem sido utilizada para

determinar o compoftamentio do meio fiaturado. Nestes meios as mudanças tendem a ser

maiores no espaço e no tempo (SHUSTER & Y/HITE 1971).

Caso o meio não tenha um comportamento de aquffero poroso, é necessário um estudo da

geologia estrutural, identificando as famfias de fraturas e as falhas geológicas que tenham

maiores capacidades de bansmitir e reservar água (abertas e não-preenchidas).

O procedimento mais comum adotado no pafs é de identificar, através de fotografias aéreas

(escalas l:60.000 analisadas em conjunto com 1:25.000) e imagens de ouhos sensores remotos,

lineamentos fotogeológicos e correlacionálos à produtividade dos poços.

Embora algumas experiências tenham moshado que uma análise da geologia estrutual de

detalhe permita um melhor resultado na locação de poços tubulares, a experiência brasileira é

ainda bastånte resfita.

Adotar modelos de deformação e esforços, como os de Riedel, é uma alternativa propostå
por BERTACHINI (1987, 198d), para estudâr áreas do embasamento pré-cambriano nas

proximidades de Jundiaf (SP). Em sua disser-tação foi possfvel definir um modelo previsional de
produção de águas subúerrâneas afavés de poços tubulares base¿do no entendimento de

estruturas geológicas. As melhores feições foram associadas às:

- fraturas de hação, tanto da fase dúctil e níptil;
- fraturas com elevada frequência de ocorrência, tais como Rl e Y, do modelo de Riedel;

- fraturas abertas por alfvio de tensão.

A figura ó.12 descreve os esforços associados ao modelo de Riedel e as feições teóricas

esperadas das esruturas geológicas, a partir de uma falha transcorrente importånte.

FERNANDES et aI. (1993) utilizaram modelos similares de deformação para o

entendimento da produção diferenciada nas rochas do embasamento cristalino no municfpio de
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Figura 6.I L Técnicas para a diferenciação de aqufferos flssurados com comportamento de meio

poroso e de fraturado (USEPA 1991, DAVIS & DEWIST 1966). A: teste de bombeamento; B:

rebaixamento v¿Æ¡lj tempo; C: forma do cone de rebaixamento.



Campinas. As melhores vazões dos poços tubulares estavam associadac a uma faixa de rochas

intensamente fraturadas, situâda entre duas zonas de cisalhamento.

Segundo FERNANDES (1994, comunicação pessoal), o modelo de Riedel pode ser

associado aos métodos de determinação do posicionamento dos esforços, tais como os de

ANGELIER & MECHLER (1977), ANGELIER (1979) e ETCHECOPAR (1981)'

O IG (1989, 1990, 1991, 1993) tem relacionado os dados de capacidade especffica dos

poços a feições geomorfológicas (de vale, meia encosta e topo de vertentes), bem como, a

proximidade de lineamentos fotogeológicos. Os resultados têm mostrado sucesso na previsão de

vazões de poços na região de Sorocaba e Campinas.
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Figura 6.12. Modelo de deformação e ruptura baseado em Riedel (BIDDLE & CHRISTIE-
BLTNCK 1985)

Outra ferramentâ bastante útil no estabelecimento de fraturas em subsuperffcie é a

geoffsica. Métodos como o caminhamento elétrico e a sfsmica podem auxiliar na definição

destas feições. Mais recentemente, MENDES (1994) tem proposto o uso dos Geonic EM31 e
EM34 (eletromagnéticos), em diferentes profundidades de investigação, para definição de

fraturamentos em subsuperffcie. Este procedimento tem mostrado resultados bons, aliados ao

baixo custo operativo e tapidez nas respostas.

Em qualquer situação, quer em aqufferos fraturados ou em aqufferos fraturados com

comportamento de meio poroso, é importante para o estabelecimetto de PPPs a definição de

ZCs e de ZTs.

Na escolha do método devem ser considerados fatores como a sua acuidade relativa, o nfvel

técnico dos profissionais disponlveis e uma análise de custo/beneficio envolvido. Quando o

aqulfero fraturado apresenta câracterfsticâs de meio poroso a escolha do método é mais fácil.

Quando é demostrado o comport¿mento tipicamente fraturado, a avaliação deve levar em

consideração caracûerfsticas mais qualitativas que quantitativas. Métodos sofisticados, como o

modelamento matemático, perdem muitas vezes o sentido pela escassez de dados da hidráulica

S
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do aquffero. Em muitos casos é preferfvel o uso de métodos sirnples, como o raio fixo

arbitrário e/ou o mapeamento geológico ou de wlnerabilidade para o estabelecimento dos PPPs.

um estudo de detalhe da geologia esh.utufal aliado a um mapeamento hidrogeológico

pÍrece a opção cientificarnente mais coffeta em áreas de baixa densidade de informações, com

grande heterogeneidade e anisobopia do meio, como os observados no Brasil.

Um estudo em área de grande controle geológico desenvolvido pelo Serviço Geológico e de

História Natural de Vy'isconsin para a USEPA (l99la) comparou cinco métodos para o haçâdo

de PPP para dois poços tubulares de abastecimenûo municipal, nas cidades de Juction, em

Wisconsin (rochas metavulcânicas básicas a intermediárias) e ouho, na cidade de Sevastopol,

em Door County, Wisconsin (dolomitos fraturados)' As figuræ 6.13 e 6.14 permiÛem

confrontaf os resultados destes métodos. Tanto em uma localidade como na outra, o aqulfero

fraturado foi assumido como meio poroso.

Considerando o método numérico como aquele que mais se aproxima da ¡ealidade, o estudo

em Junction City, ern área de geologia cristalina, mostrou grande dewio no traçado da ZOC,

comparativamente aos métodos de mapeamento de fluxo (hidrogeológico) e o da equação de

fluxo uniforme. Em Òondições de aquffero dolomftico, tais enos foram menores. Outro

resultado que merece atenção é o tempo de trânsito (TOT) estimado por diferentes métodos. O

TOT baseado no mapa de superffcie potencioméfica foi 100 vezes maior que o predito pelo

método numérico. Estâ diferença é explicada, principalmente, por que o método numérico

considera o meio em hês dimensões, enquanto que os outros métodos O analisa apenas em duas

(USEPA l99la).

A área de estudo de Sevastopol era muito mais complexa que a de Junction Cify. Naqpele

estudo, foram identificados dois aqufferos em diferentes profundidades e uma zona dg alta

condutividade hidráulica associada a sistemas de falhas horizontais. Nesta situação,. os- métodos

numéricos foram superiores às outras técnicas empregadas. As mesmas diferenças das ordens de

magnitude (100 vezes) foram observadas para a valoração dos TOT, com uso do método

numérico e método do mapa hidrogeológico.

Embora os estudos desenvolvidos em Wisconsin pela USEPA (l99la) tenham mostrado a

superioridade dos métodos numéricos sobre os méûodos de fluxo homogêneo e de cartografia

hidrogeológica, aqueles somente apresentam bons resultados quando existir uma densidade de

informação que permita alimenta¡ tais modelos.

As conclusões deste tabalho mostram que, mesmo a partir de simplificações, como o de

considerar os meios fraturados como tendo comportamento de porosos, os aqulferos fraturados

possuem aspectos que não podem ser negligenciados (heterogeneidade, anisotropia, em três

dimensões) e que fazem com que qualquer estudo nestas litologias seja desenvolvido com

métodos mais detalhados e sofisticados que os utilizados em aqufferos porosos. Atualmente,

novas técnicas têm sido inhoduzidas, tais como modelos discreto de fraturamento, análise

fractal e modelos estocásticos, enfetanto, sua aplicação tem sido bastânte experimental e seus

resultados pouco práticos e de diffcil extrapolação para outras siülações.

Os custos avaliados neste estudo para diferentes métodos são ilustrados no quadro 6.9.

Embora a valoração das horas profissionais sejam baseadas nos praticados no mercado norte-



Figura ó.13. Análise comparativa da 7n¡a de Contribuição (ZOC) utilizando-se diferentes

métodos, em aqulferos fraturados, rocha gnáissica (USEPA l99la)



Figura 6.14. Análise comparativa da Zona de contribuição (Zoc) utilizando-se diferentes

métodos, em aqufferos fraturados, rochas dolomfticas (USEPA 1991a)
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Quadro 6.9. Estirnativas de tempo e custos requeridos no traçado de PPPs com
diferentes métodos nos EUA (USEPA l99la)

METODO I X.A.IJA'LTIU
REQUERIDO

IE,MI,U
APROXIMADO

NIVEL
TÉCMco

UUSI(J
APROXMADO
lt tR{\

Mapeânìento de
lr lnerabilidadc

campo vários diâs IâIV 2.400

escritório vários dias especial ista em
solo e III

1700
total4100

Mapa de fluxo camDo 9 dias alV 2620
escritódo 7 diâs TIIaV 1260

rôtâl 3880

Mâpa dc fluxo +
tembo de trânsito

mapa de fluro 3880

camDo 3 rìiâs lVelU 1000

esc¡il.ório 3 dias II a \al 1570
lofâl 6450

Mapa de fluxo +
Fdnâ^õ^ dÞ flnY^

mapa de fluro 3880

canìDo 3.liâq tv e lll 1000

escrilório 3 dias IIeVI t580
tõt^l 6460

Aproximação do câmpo 2 öas IV 300

laboratório I atÐratori sta 3000

escrilóno 2 öas VI 1200

Modelação
Numérica

campo 5 dias lVal 28000

escritório 27 dias IIIaM 3 1700
tolâl 59700

I ternpo requerido depende da escala e compleúdade do problema
2 Nível tecnico profissional I de bairo nlvel tænico US$ 5,00 por hora

II de algum nlvel US$ 7,50
III con algum trei¡âmento em hidrogeologia $ 10,00
IV treirudo em hid¡ogeologia e/ou rnapeamento Beológico $ 15,00
V treinado em hidrogeologia + métodos de campo $ 50,00
VI modelislå matemático com hidrogeologia $ 75,00

americano, eles são suficientemente completos para se comparar graus de complexidade e

tempos gastos em cada método.

b) O PPP em aqufferos confinados

Aqufferos confinados são menos vulneráveis à contaminação anhópica que outros sistemas

aqufferos. A presença 6. s¿madas de baixa condutividade hidráulica (aquitardes) reduz os

impactos da carga contåminante e as condições hidráulicas do confinamento acabam gerando

fluxos ascendentes das águas subterrâneås, dificultando o ingresso de poluentes na zona

saturada.



Embora de ocomência mais resúita, a contâminação de aqufferos confinados pode ser

observada em situações onde:

- existam falhas, fraturas, camadas permeáveis de areia, poços tubulares abandonados que

atravessâm as carnadas confinantes e permitem fluxos preferenciais;

- o rebaixamento dos nfveis, devido ao bombeamento de poços, revertam o fluxo de águas

subtemllneas.

Uma das maiores dificuldades para o eståbelecimento de PPPs nestes aqufferos é a

definição do seu grau de confinamento. EñtÍe o confinamento completo e a situação de aquffero

livre, há inúmeros casos de semiconfinamento e mesmo de aqufferos livres cobertos por

camadas de menor permeabilidade. O grau de confinamenÙo pode ser medido pela

permeabilidade comparativa enhe o aquitarde e a camada produtora e pela continuidade dos

esúatos confinantes.

Via de regra, uma camada é confinante, se esta possuir uma condutividade hidráulica maior

que 3 ordens de magnitude, comparativamente à camada produtora (USEPA l99lb).

A extensão da camada confinante é muitas vezes de diffcil definição e mais ainda a sua

efetividade nâ proteção das águas subterrâneas. USEPA (l99lb) zugere que um aquffero seja

considerado confinado quando as águas tenham idades superiores a 40 anos. Este valor foi
est¿beleæido pela praticidade da contagem de trftio nas águas subterrâne¿s.

O grau de confinamento pode ser medido a partir de estudos da geologia, da

hidrogeoqulmica e da hidrodinâmica do aquffero.

l) Métodos geológicos: O mapeamento geológico clássico define as litologias de uma dada área,

a geomefia das camadas e o seu posicionamento espacial. Falhas e outras esfruturas nlpteis em

superffcie podem ser indicativos de descontinuidades do aquitarde. O ambiente de sedimentação

e a identiñcação das fácies indicam o formato e a possfvel coalecência das camadas. Sondagens

e caminhamentos geoffsicos podem auxiliar neste mapeamenÛo de subzuperffcie.

2) Métodos hidrogeológicos: Caracterfsticas hidrodi¡âmicæ e hidrostática dos aqufferos também

podem auxiliar na definição do seu grau de confinarnento.

Mapas de superffcies potenciométricas, associâdos a mapas geológicos, podem identificar

aqufferos confinados. Cuidados devem ser prestados, pois, para o úaçado de tais mapas são

geralmente empregados poços de produção, com filtros a diferentes profundidades e que podem

interceptâr diferentes aqufferos.

Teste de bombeamento é outra forma de determina¡ o grau de confinamento do aquffero.

Aqufferos confinados têm valores de coeficiente de a¡mazenamento (S) inferiores a 0'001.

A medição conlnua das variações dos nfveis & água em poços é uma manei¡a bastante

simples de distinguir aqufferos confinados de livres. Aqufferos confi¡ados são mais sujeitos a

flutuações diárias dos nlveis estáticos, devido a variações da pressão barométrica (NEWMAN &
WITHERSPOON 1972), enquanto que os aqufferos livres são influenciados por variações

sazonais (WILLIAMS & FARVOLDEN 1967). O problema associado a este método é que,

muitas vezes, as variações são muito pequenas, exigindo equipamentos de precisão.



A interpretação de testes de bombeamento pode indicar o grau de drenagem a que um

aquffero está sujeito. A configuração das curvas de rebaixamento veÆüJ tempo de bombeamento

(bilog) pode indicar o grau de drenagem do aquffero e a quantidade de água que este está

recebendo (HAN',rusH 1959, 1960; WALTON 1962, 1979). Aqufferos confinados têm valores

de drenagem inferiores a 5xl0-3 m? ßiamz, -semiconfinados, 
entre 5x10-8 a 5xl0-5

m3ldiah2. Valores superiores a 5x10-5 mS ldialm? são indicativos de aqufferos susceptfveis a

contaminação e merecem atenção.

Testes de bombeamento, associados a poços de monitoração a diferentes profundidades são

outro excelente método de definição do grau de confinamento de aqufferos. Alguns modelos

matemáticos podem ser utilizados para simular a drenagem de aqufferos, e a sua calibração,

uma oportunidade de integrar vários dados geológicos, hidrodinâmicos e hidroestáticos.

3) Métodos hidroqufmicos: permitem, através de medições de isótopos, a definição da idade e

tempo de hânsito das águas. Variações composicionais são observadas, como o enriquecimento

de muitos fons, durante o hajeto da área de rccarga até a descarga do aquffero.

Entre os isótopos mais usados estão o trftio e o carbono 14. O freon e ouhos compostos

organo halogenados têm sido empregados pafa a datação de águas mais jovens que 4O anos'

pelo menos no hemisfério norte. Estes compostos têm sido adicionados à atmosfera nos últimos

40 anos e podem permitir uma datação similar a do t¡ftio.

Existindo um grau de confinamento em nfveis razoáveis, a preocupação do estabelecimento

dos ppp está associada à drea de recarga do aquffero. A distância Iateral enúe poço e zona de

rec$ga, ou o tempo de nânsito, é o critério a ser definido no traçado dos PPPs'

Segundo USEPA (1991b), entre os vários métodos existentes para a definição de PPP, é

recomendável os que se utilizam de critérios de tempo de trânsito, uma vez que a distância

lateral não caracteriza bem a área de recarga. Os critérios de capacidade assimilativa e mesmo

dos divisores de drenagens são de diffcil definição e interpretåção. Cones de rebaixamento em

aqufferos confinados são muito extensos (alguns atingindo dezenas de km)' e os PPP gerados

por esta técnica são, via de regra, não-realistas'

Do ponto de vista prático, aqufferos altamente confinados, sem influência de

descontinuidade5 nípteis e poços abandonados, devem ser considerados pouco wlneráveis, e

muitas vezes, seus PPPs têm pouco significado prático'



PARTE 2

ESTUDOS DE CASOS NO ESTADO DE SÃO PAULO



Embora os conceitos técnicos envolvidos em um programa de proteção dos recursos

hfdricos sejam relativamente simples, o mesmo não ocome com o seu emprego prltico. As

incertezas geológicas, e, principalmente as dificuldades polftico-adminishativas no trato do

planejamenûo da ocupação territorial, criam problemas que somente têm solução na sociedade

civil consciente e organizada.

Com o intuito de analisa¡ a praticidade dos conceitos apresentados como ferramentas para a

proteção dos recursos hld¡icos zubterrâneos, este capftulo, que explicita a segunda pafte desta

tese, tentou aplica-los a duas situações no Estado de São Paulo, permitindo propor algumas

linhas técnicas bdsicas na definição de normas exequfveis, aplicáveis à gestäo da qualidade das

águas subterrâneas.

Os habalhos são abordados em duas escalas: a primeira, regional (1:500'000), enfocando o

Estado ¡fe São Paulo e a segunda, municipal (l:25.000), ilushado pelo Municlpio de são José

dos Campos. Este municfpio foi escolhido porque representava uma das áreas crlticas

identificadas pela etapa regional.

O reconhecimento regional, em âmbito estadual, é feito como uma primeira aproximação

do problema, devido a complexidade das atividades potencialmente poluidoras e das dimensões

do território paulista. Este reconhecimento básico utilizou-se dos conceitos de FOSTER &
HIRATA (1988) e HIRATA (1993) e analisou a situação de vulnerabilidade e do risco de

poluição dos aqüfferos.

O recorte municipal mereceu um maior detalhamento, incluindo o haçado de PPP'

cartografia da wlnerabilidade e análise das cargas contaminantes, numa escala de maior

detalhe, l:25.000. Em São José dos Campos foram também propostas algumas linhas básicas de

atuação do poder prtblico municipal, no trato das questões de saneamento básico na periferia

urbana. .

O quadro 3.2 indica as duas escalas aqui adotadas (regional e semidetalhe) em relâção as

atividades potencialmente conùamfuuntes (se instaladas ou não). Quando as atividades já estäo

instaladas, é necessário definir quais são aquelas que melecem maior atenção do ponto de vista

ambiental, ou seja, quais são as que apresentam maiores riscos de estffem contaminando as

águas subterrâneas e, destå forma, definir as prioridades de ação para a proteção do recurso (um

programa de monitoramento, p.ex.). Caso as atividades não tenham sido ainda instaladas é

importante que estas se adequem às condições de wlnerabilidade dos aqufferos. Atividades com

grande perigo de geração de carga contaminante devem ser instaladas em uma áre¿ de baixa

wlnerabilidade, ou quando inst¿Iadas numa áreå de maior wlnerabilidade, devem ser

acompanhada de medidas de proteção que reduzam esæ perigo. O conceito de pelmetro de

proteção somente tem sentido em uma escala de semi-detalhe (> l:50.000), uma vez que os

casos de contaminação se reslringem, na maioria dos casos a áreas pequenâs.
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7. RECORTE ESTADUAL: SÃO PAULO

A importância das águas subterrâneas para o Estado de São Paulo é inquestionável. 60%

dos núcleos urbanos são abastecidos latÃl (45%) ou parcialmente (15%) por este recurso. Estes

valores são maiores quando analisados os municfpios do oeste do Estado. Em outras bacias,

embora as águas subterâneas sejam utilizadas em menor proporção no abastecimento público,

ela é amplamente captada pelo setor privado, sobretudo o indushial e os condomfnios de média

e alta renda. A disfibuição das vazões captådâs por manancial mostra que 13% dA água para

abastecimento prlblico provém de aqufferos.

A ocupação da terra no Estådo também é diferenciada, segundo cada região paulista.

Enquanto as bacias do Atûo Tietê e Piracicaba caracterizam-se pela alta densidade populacional

e grande indusÍialização, os municfpios do oeste do Estado são de porte médio a pequeno, com

um perhl econômico baseado na agricultura.

Frente a isto, as esfatégias para a proteção do recurso subterrâneo são particulares para

cada região do Estado.

Este capftulo visa efetuar uma avaliação regional, em caráter expedito, da vulnerabilidade à

poluição em cada sistema aqüffero, bem como elaborar mapas de zoneamento de áreas de risco

potencial de contaminação, estabelecendo uma base técnica para o planejamento das ações e

medidas de proteção e conúole das águas subterrâneas. O cadasho de atividades potencialmenûe

contaminantes permite indicar aos órgãos de controle ambiental quais são os aspectos em cada

uma das atividades em que o fiscal deve se ater, do ponto de vistå águas subterânea.

Pafte dos resultados aqui apresentados estäo contidos no projeto Mapeamento da

vulnerabitídade e risco da poluição dûs óguas subterrâneas no Estado de Sãa Paulo (HIRATA

et al. 1992), idealiz¿do para compor parte desta tese de doutoramento, e que foi coordenado e

executado pelo autor (IG-SMA), juntâmenûe com o Eng. Caral Bastos (CETESB) e Geól '

Gerôncio Rocha (DAEE), com participação das respectivas equipes técnicas. Ese capftulo

apresenta os principais result¿dos deste habalho, uma vez que se utilizou da metodologia aqui

apresentada, analisando-os criticamente, numa perspectiva de gestäo do recurso hfdrico

subterrâneo.

Os habalhos desenvolvidos estudam o recurso Ndrico subterrâ¡eo em seus aspectos de

atteração da quatidade por atividades antrópicas. Contudo, existem problemæ sérios associados

à exhação desconholada por poços, exaurindo prematuramente o manancial hfdrico

zubterrâneo. Tal tema deve ser tratado em esûrdos que versem sobre a gestäo de quantidade do

recufso. Da mesma forma, mesmo feconhecendo a ampla existência do fato, não foi objeto

deste úabalho o estudo da degradação da qualidade das águas subterrâneas por problemas

consfutivos dos poços tubulares (ausência de cimentação sanitária, laje de proteção, etc).

Anomalias hidroqufmicas naturais - como o flúor, cromo, ferro, zulfatos - também não foram

consideradas nesta publicação, nem tampouco problemas de infusão salina.

O enfoque do trabalho relaciona-se à contåminação advinda das atividades anüópicas

associadas às indristrias (efluentes, matérias primas e resfduos sólidos), aos aterros sanitários e



lixões, às minerações (não considerando os materiars de uso imediato na construção civil), ao

saneamento doméstico e às atividades agropecuárias.

Geograficamente, houve a exclusão da Região Metropolitana de São Paulo devido a

necessidade de estudos com detalhe maior, haja visto a complexidade de uso e ocupação do

solo. A RMSP congrega 50% das atividades industriais do Estado, com um PIB que supera a

US$ 100 bilhões/¿no, bem corno, metade de sua população (15 milhões de pessoas). Nesta

região, são requeridos projetos com detalhamento maior que I :200.000 ou I :100.000.

7.1. Histórico das Poíticas de Proteção dos Recursos Hfdricos

Segundo a figura 3.2, um programa de gest¿io dos recursos hfdricos deve começar pelo

reconhecimento dos aqufferos a paltif de um cadastro de poços tubulares e do mapeamento

geológico, permitindo compor um mapa hidrogeológico. Esta caracterização deve ser

acompanhada também pela coleta de água e identiFrcação hidrogeoqufmica natural dos

aqufferos.

Acompanhando a história das dguas subterrâneas no Estado de São Paulo e do próprio

DAEE, vê-se que muitos destes procedimentos foram tomados. Nas décadas de 70 e 80, o
DAEE (1972, 1.974, 1976, 1979, 1982, 1983) realizou os Estudos das águas subtenôneas em

todas as. regiões administrativas, cadastrando mais de 10.000 poços o que permitiu,

conjuntåmente com os mapeamentos geológicos f,rnalizados pelo IPT (l:500.000) e DA-EE-

UNESP (l:250.000), estabelecer o reconhecimento dos diferentes sisÛemas aqufferos.

Nos anos subsequentes, o DAEE iniciou o proieto Cana hidrogeológica do Estado de S(n

Paulo (escala l:500.000), que infelizmente, por questões polftico-adminishativas, não foi ainda

conclufdo.

O cadastro dos poços no Estrado foi acompanhado pela coleta de dados qufmicos das águas

subterrâneas. Mais de mil análises foram realizadas em vários poços distribufdos no Estado,

durante os estudos das regiões administrativas. Este cadastro permitiu o reconhecimenùo da

inæração água-rocha nas diversas unidades aqufferas, auxiliando na compreensão do modelo de

circulação das águas subterrâneas. O aprofundamento desta análise se deu na consecução dos

seguintes projetos especfficos: Hidrogeoqulmica do Aqulfero Bauru no Estado de São Paalo

(CAMPOS 1988), Hidrogeoqulmica do Esta¿o de Stto Paulo (CANIPOS 1993), Esndo

hidroqulmico e isotópico das óguas subterrâneas do Aqutfero Botucatu no Estado de São Paulo

(SILVA 1983). A presença de anomalias de flúor nas águas dos aqulferos da Bacia do Paraná

foi pioneiramente estudada de forma sistemática pelo DAEE e IPT (PERRONI et al. 1985).

O DAEE nos anos 70 e 80 desenvolveu, em parceria com as empresas privadas de

perfuração de poços tubulares, uma melhor¿ significativa da tecnologia de construção das obras

de captação.

A preocupação com a contaminação dos aqufferos, de forma institucional, começou no ano

de 1979, com infcio dos projetos vale do Parafba e Nbeirtlo Preto, desenvolvidos pela

CETESB, ENCO e DAEE (SILVA et al. 1980, CETESB 1980, respectivamente). Ahavés de

uma discretização em malhas regulares, calculou-se o tempo de trânsito nas águas subtemâneas,

a partir do conteúdo de argilas presentes e da constituição litológica do substrato. Em cada uma



das células foram identificadas as váriæ atividades antrópicas e naquelas de maior perigo,

anâlises com modelos de fansporte de massa foram definidas.

Em 1982, finaliza-se o projeto Controle de poluiçüo das águas subtenâneas na zona de

recarga do aqulfero Botuca¡u, desenvolvido pela CETESB (1981), que visava reconhecer a

contaminação da área de recarga do aquffero Botucatu/Pi¡ambóia.

A década de 80 foi marcada também pela criação do CEPAS, CenFo de Estudos e

Pesquisas de Águas Subter¡âneas, da USP. Este cenFo, além de desenvolver trabalhos nas

várias áreas da hidrogeologia, com ênfase em contaminação, direciona as pesquisas de pós-

graduandos do IGc. Nestes anos, foram também desenvolvidos os projetos financiados pelo

convênio DAEE-Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo) '

Envolvendo 5 instituições de pesquisa (usP - cepas/IGc e São Cados; UNESP - Rio Claro; IG

- SMA; DAEE) buscou-se o aprofundamento de áreas do conhecimento hidrogeológico

entendidas como necessárias para o avanço do setor no Estado.

No ano de 1985, deu-se inlcio ao Prograna de Proteção e Conrrol¿ da Contaminação das

Águns Subtenônaas (Precocas) da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS).

Coordenado pelo Cepis (Centro Pan-Americano de Engenharia Sanitáriå e Ciências do

Ambiente) da OPAS, o programa teve como objetivo desenvolver métodos para análise da

poluição dos recursos hfttricos subtrerrâ¡eos, bem como identificar instituições e avaliar o nlvel

dos problemas de contaminação de aqufferos no continente latino americano e caribenho.

Dentro do marco do Precocas, iniciou-se, no ano de 1990, o projeto de Mapearnento da

vulnerabilätnde e risco da poluiçdo das águas subtetôneas no Estado de São Paula,

envolvendo o IG (SMA), Cetesb e DAEE.

Fortementre apoiado pela Associação Brasileira de Águas subterrânea (Abas) e DAEE, são

propostâs e aprovadas a læi Estadual <tas Águas Subterrâneas f6.134 de 1988 e o seu

regulamento, o Decreto læi no32.955 de 1991. Estes dispositivos legais compõem as linhas

básicas desenvolvidas ao longo destes anos para um progfama eficiente de proteção do recurso.

Na década de 90, frmam-se no cenário paulista os núcleos de águas subterrâne¿s do IG

(SMA) e de Estudos da Contaminação do Solo e Águas Subterrâne¿s da Cetesb. Projetos de

estudos de caso e associados ao planejâmento de uso e ocupação do solo (geologia ambiental)

são as tônicas dos trabalhos destes grupos.

7.2. Método

Para as condições brasilçiras, considera-se recomendável a realização de trabalhos de

reconhecimento básico, em âmbiûo estadual ou regional (escala l:250.000 ou 1:500.000), da

situação de vutnerabilidade e risco de poluição dos aqüfferos, de modo a identificar e a

delimita¡ áreas potencialmente crfticas. Este tipo de trabalho, de cÆátqr expedito, procura tirar

partido de dados existentes e levantamentos hidrogeológicos disponlveis, sem que

necessÍ¡riamente sejam utilizâdos fecr¡rsos e atividades adicionais. É, portanto, um método que

deve ser claramente diferenciado daqueles que se baseiam em investigações de cåmpo, incluindo

amostragens, medições de nfvel M ág¡ta e de efluentes, e, em muitos casos, perfuração de



poços de monitoração, os quais pertencem a um estágio mais avançado de estudo e necessários

quando da futura instålâção de empreendimentos de porte.

Neste sentido, FOSTER & HIRATA (198E) propõem um roteiro básico de avaliação, em

separado, da vulnerabilidade nah¡r¿l do aqüffero e da carga contaminante, de cuja interação

deve resulta¡ uma caractertzÂção preliminar das áreas de risco.

Esta metodologia de avaliação de risco se diferencia do conceito tradicional de análise de

risco, que normalmente é ernpregada num estágio de maior detalhamento em um caso

especffico. Esta discussão foi aprofundada no capftulo 3.

a) Caractenzago da vulnerabilidade nah¡ral

A cartografia da vulnerabilidade aqui desenvolvida utilizou-se do método proposto por

FOSTER & HIRATA (1988), com pequenas adaptações, apresentado no subcapltulo 5.2d. As

informações sobre

- o tipo de ocorrência da água subter¡ânea - modelo de circulação da água no aqüffero - foram

obtidos a partir dos estudos regionais desenvolvidos pelo DAEE (1972, 1974, 1976,, 1979,

1982, 1983) e estudos locais de detalhe (IG 1989, 1990, 1991,1993).
- as ca¡acterfsticas dos estratos acima da zona sahlrada foram retiradas do Mapa geológico do

Estado de São Paulo (IPT 1980), na escala 1:500.000. O projeto da Cart¿ Hidrogeológica do

Estâdo (DAEE, em preparação), selecionando poços com dados geológicos e hid¡áulicos

confiáveis, permitiu compor uma rede de informações, onde, com base em um mapa

topográfico na escala 1:500.000, foi posslvel traçar
- linhas de isoprofundidade da ágn subterrânea, definindo zonas onde elas são mais e menos

profundas.

O cruzamento dos hês nlveis de informação foi plotado em uma folha indeformável, onde

conståvam as zonas de fndices relativos de vulnerabilidade. A gradação se estendeu de fndices

Baixo, Médio e Alto, subdivididos em dois subnfveis (alto e baixo), definindo 6 classes.

Os sistemas aqufferos e aqufferos considerados são coincidentes com as principais unidades

geológicas do Estado de São Paulo, definidas pelo mapeamento do IPT. O Estado de São Paulo

foi dividido em 26 unidades hidroestratigráficas, incluindo: Coberturas Cenozóicas

Indiferenciadas (sedimentos aluvionares, continentais, Serra de Santam e similares e correlatas

à Formação Rio Claro), Tremembé, Caçapava, Marllia, Adamantina, Santo Anastácio, Caiuá,

Botucatu, Pirambóia, Rio do Rasho, Corumbataf, Teresina, Serra Alta, Irati, Tatuf, Palermo,

Rio Bonito, Itararé, Aquidauana e Furnas. A área mapeada se restringiu aos sedimentos da

Bacia do Pæaná e do Vale do Paralba. Não foram consideradas a Bacia de São Paulo e as

formações litorâneås, pois aquela apresenta intensa ocupação do solo, necessit¿ndo de uma

escala de maior detalhamento, e estå tem pequena importância relativa do recurso subterrâneo e

escassez de informações di¡ponlveis.

A aplicação do método de vulnerabilidade não se estendeu aos domfnios dos aqüfferos

cristalinos (embasamento cristalino pré-cambriano e eruptivas básicas associadas ao evento

Serra Geral). Os principais motivos foram a baixa densidade de informações e a grande

hekrogeneidade hidráulic¿ dest¿s unidades aqülferas, que dificulta extrapolar ¡fveis de água de



um poço para outro, impossibilitândo um zoneanrento de profundidade de ágrua. Este estudo,

quando analisa tais aqüfferos, sugere linhas gerais de proteção voltadas à caPtâção e condições

geológicas locais destas obras (lineamentos esfuturais).

b) Caracterização da carga contaminante no subsolo

Cada atividade potencialmente contaminante foi tratada separadamente, incluindo a
atividade indushial, disposição de reslduos sólidos, minerações, saneamentÐ in situ e atividade

agrlcola. A metodologia para uma classificação das cargas contâminantes potenciais foi
discutida com profundidade no capltulo 4 desta publicação.

Atividade industrial: A avaliação da geração de cargas contaminantes nesæ projeto permitiu

uma anátise do processo industrial, incluindo, além da quantidade e qualidade de efluentes, a
forma de disposição de lfquidos (em lagoas, rios), de sólidos - resfduos e matérias primas - (em

aterros ou no pátio - disposição hansitória) e manuseio de substâncias perigosas.

O cadastro destas atividades iniciou-se pela seleção das fontes a partir da listagem de

indústrias pertencentes às áreas de controle de poluição da CETESB, levando-se em conta os

seguintes critérios de exclusão adotados:

- indústrias de pequeno porte que não manuseiam ou não lançam produtos perigosos;

- indrfstrias que não estocam matérias primas e/ou produtos sobre o solo e que lançam seus

efluentes lfquidos na rede de esgoto;

- indústrias que lançam seus efluentes nos cursos d'água.

No caso dos resfduos sólidos foram consideradas as indústrias que:

- estocam mensalmente produtos perigosos ou resfduos sólidos classe I (ABNT-NBR 10.004),

em quantidades superiores a lt em seus pdtios.

- as indústrias estocam ou dispõem seus resfduos classe II sobre o solo, em condições

inadequadas e em quantidades maiores que 100t/mês.

Embora eficazes no abatimento dos poluentes das águas superficiais, as lagoas, em muitos

casos, provocam efeitos danosos para as águas subterrâneas. Os dados mfirimos requeridos

foram as dimensões, volume de efluente aduzido e ca¡acterfsticas de impermeabilização.

Em função dos dados de produção, da natureza e quantidade de resíduos gerados, da forrna

de estocagem e sua disposição final e, utilizando os diagramas de decisão esquematizados na

figwa 4.2, as fontes de poluição foram classificadas como de risco poæncial elevado, moderado

ou reduzido.

Pa¡a as indústrias ligadas às atividades alcooleiras (usinas de dcool e açrfcar, destilarias de

dlcool ou engenhos de aguardente), foram estabelecidos os seguintes critérios, quanto à

infìlfação de restilo, em área restrita (área de sacriffcio):

- até 100m3/dia, foram desprezadas ou classificadas com reduzido potencial poluente;

- enhe 100 e 1.000m¡/dia, foram classificadas como de moderada carga potencial;

- mais de I .000m3/dia, receberam classificação elevada.

Foi admitido ainda que toda fertiirrigação (aspersão de restito no solo) é praticada com

taxas adequadas que não acarretam impacto nas águas subterrâneas.



Resfduos sólidos urb¿nos: a experiência, em estudos de contaminação das águas subter¡âneas
já realizados no pafs, tem moshado que todos os lixões e aterrff sanitários pesquisados

apresentam algum tipo de contaminação das águæ subterrâneas. Estatísticas em pafses como os

EUA, Reino Unido e Pafses Baixos têm atribufdo a disposição/deposicão de resfduos sólidos
como um dos maiores responsáveis pela poluição de aqufferos. Desta forma é de se presumir
que, pelo menos os lixões e muitos aterros sanitários, podem estar alterando a qualidade dos

aqüfferos. Embora do ponto de vista teórico, a classificação em rês nfveis, a exemplo do
ocorrido píra cargas contaminantes industriais, seja simples, este procedimento não foi
implementado pelas dificuldades na obtenção de informações sobre a origem do resfduo e

aspecûos conshutivos do aterro. A classificação do empreendimento se deu no reconhecimenßo

da forma de operação, se lixão ou aterro sanitário.

Foram analisados todos os municfpios com população maior que 50.000 habitantes. Na área

de afloramento do Sistema Aquffero Botucatu/Piramboia foram considerados adicionalmente
municfpios com mais de t0.000 habitantes. Os dados das áre¿s de disposição de resfduos

sólidos foram obtidos junto as regionais da CETESB. Todos os empreendimentos foram
clæsificados e localizados em mapas na escala l:50.000. A quantidade total de resfduos sólidos
domésticos gerados em cada um dos municfpios estudados foi estimada a partir da população e
lndices per capta de produção de resfduo anual.

Atividades de mineração: as minerações geralmente ocupam exûensas áreas e suas atividades

alteram o modelado de relevo e as condições de circulação das águas subteffâneås.

Este projeto na andise das cargas potenciais pela mineração, apenas distinguiu, do universo
total, aquelas que ofereceriam um perigo maior, intrftrseco ao tipo do bem mineral explotado,
sua situação de exploração e a localização em mapa 1:50.000 e 1.500.000.

Após selecionar quais bens minerais poderiam trazer risco às águas subûerrâneas, houve a
identificação das minerações no Estado de São Paulo, através dos arquivos disponfveis no
DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral) e na publica@ IIrf (1981), além dos

arquivos do IG-SMA.

Os dados coletados inclufram: tipo de bem mineral, coordenades geog¡áficas, número do
PROSIG, municfpio(s), local, titular, área, situação legal e observações relevantes.

Neste projeto não foi possfvel uma classificação relativa do fndice potencial de geração de

carga pela atividade mineral. Sugere-æ uma anáIise c.aso a caso avaliando a importância do
recurso hfdrico subterrâneo no local do empreendimento e arredores, uma vez que muitas das

atividades estäo localizadas no sistema aqüffero cristalino, onde não foi possfvel o façado do
mapa de wlnerabilidade.

Saneamento in situ'- A avaliação da carga contaminante urbano-residencial foi realizada com
base nas informações do SEADE (1987) sobre o total populacional previsto e a população

servida por saneamento básico (água e esgoto).

A unidade mfnima de análise utilizada foi o recorte municipal. Idealmente, seria necessária

a cartografia da ¡lre¿ urbanizada sem rede de esgoto, em cada municþio, mas tal informação
não é disponfvel a nfvel estadual. Sem a definição precisa da densidade populacional, optou-se

por avaliar a carga de nitrogênio-nitrato (N-NOr) gerada por municfpio, não considerando
processos de diluição, que embora sejam importantes para a estimativa do impacto do nihato
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nas águas subterrâneâs, são de diffcil avaliação. Os problemas bacteriológicos associados à
proximidade de fossas, não foram enfocados neste nfvel, haja visto a escala utrlizada.

Com base na população do municfpio e na porcentagem esgotada, diferenciou-se a

população não assistid¿ por rede de esgoto. Destes valores, calculou-se a geração anual de carga
de N-NO3- para tâl população, considerando-se que cada habit¿nte seja responsável por 4kg N-
NO3-iano (FOSTER & HIRATA 1988).

Essa carga de N-NO3- gerada foi utilizada para a classificação dos fitdices de cargas

contaminantes potenciais em três nlveis - reduzido, moderado e elevado - associados aos valores

de < 20.000kg N-NO3-/ano; 20.000 a 50.000kg N-NO3-/ano e > 50.000kg N-NO3-/ano,
respectivamente.

Atividade agrfcola: o método de avaliação de geração de cæga contaminante potencial foi
desenvolvido com base no habalho de FOSTER & HIRATA (1988), onde, partindo das

informações secundárias normalmente disponfveis em órgãos governamentais e cenhos de

pesquisa, definiu-se as concentrações relativas de nilrato e pesticidas, que seriam geradas pelo
manejo de uma dada cultura, em uma área especffica num dado ano agdcola. O cflculo da

concenÍação f,rnal esperada é o resutt¿do da relação entre a quantidade de produtos aplicados

em cada cultura, do volume de água que ingressa no sistema (resultado da infilração de chuvas

e de um fndice de frerdas), relacionados principalmente ao mec*nismo de adsorção dos produtos
à fração orgânica do solo. A adâptåção do método às condições encontradas no Estado de São

Paulo e o desenvolvimento dos cálculos numéricos e programÍrs computadorizados foram
realizados por RODRIGUES et aI. (1992).

A falta de informações atualizadas da localização geográfica e temporal das principais
culturas no Estådo fez com que se adotasse, como unidade geográfica básica para avaliação da

carga potencial, o municfpio. Nesta unidade, foram calculadæ as concenhaçõ€s relativas de

todas as culturas de área superior a 50ha, com base na área de plantio, taxa de lotação de
pastagem (no cabeças/ha) (SÃO PAULO 1989), teor médio de carbono orgânico no solo
(importante fator de adsorção de pesticidas), média do teor de nihogênio total no solo þara
estimativa da carga natural lixiviada como nitrato) e taxa de infiltração de água, na forma de

excedente hfdrico @ODRJGLIES ¿r al. 1992, HIRATA et al. 1993), além dos pesticidas

indicados para cada uma das culturas selecionadas (BRASIL 1987), bem como as principais
caracterlstic.as ffsicoaufmicas, como Koc e Kow, dos pesticidas (KANEGA 1980).

Para cada cultura, sempre a nfvel do municfpio, computou-se a áre¿ cultivada (ha), a

produtividade (kg/ha), que posteriormetrte foi transformada em urna constante de nfvel
tecnológico (Ð para ponderação da proporção de insumos recomendados possivelmente

utilizada; perenidade das culturas, importånte para a caracterização das práticas agrícolas

adotadas em cada cultura; os insumos recomendados (ANDEF 1989, PEDRO Ir et al. 1987,
BR.A.SIL 1987, ORGANIZAÇÃO ANDREI 1987) e uma taxa de incorporação de nitrogênio
resultante da pecuária, constando de média de excreção por cabeça (BUß. et al. 1976).

Para cada pesticida considerado (128 princfpios ativos) foram definidas as doses, o número
médio de aplicações e o Koc.

A partir dos cdculos de concent¡ação de pesticidas e nitratos para cada cultura (FIGURA
4.7), tatzlindo em cada municfpio, definiu-se por procedimento estadstico descritivo (SAS),



três classes, segundo o perigo de geração de cargas contaminantes, em elevado, moderado e

reduzido.

c) Cartografia de áreas crfticæ

Uma vez definida a vul¡erabilidade natural do aqüffero, esta foi representada em mapa na

escala 1:500.000, com a delimitação das distintas áreas, individualizando os 6 nlveis de

susceptibilidade (alto, médio e baixo, em dois subnfveis, respectivamente). A figura 7.1 mosúa

a distribuição, em porcentagem, da wlnerabilidade em cada sistema aquffero no Estado.

As fontes potenciais de contaminação, a partir de método espocffico, foram classificadas

em fndices reduzido, moderado e elevado perigo de geração de c¿uga contamina[te. Dois mapas

contendo as cargírs foram definidos: nrapa de cargas potenciais pontuais (indúshia,. resfduo

sólido doméstico e mineração) e mapa de carga potencial u¡bana e agrfcola (dispersa), em

escala 1:500.000, possibilitando o cruzamento com o mapa de vulne¡abilidade natural.

As cargas contaminantes potenciais pontuais foram também plotadas em uma base

topográfica l:50.000, permitindo assim a melhor localização e utilização pelos drgãos de

conbole ambiental. Esúss mapas foram, ao final do projeto, incorporados aos arquivos da

CETESB, junto à área de Conhole Ambientat.

De posse dos mapas de vulnerabilidade natural dos aqüfferos e dos dois mapas de carga

contaminante þontual e dispersa), procedeu-se à sobreposição das informações, gerando

quadros onde os fndices da carga contaminante são confrontados com os de vulnerabilidade.

O cruzamento das cargas contaminantes dispersas de saneamento in siru com o mapa de

vulnerabilidade requereu algumas adåptâções. Como a unidade geográfica mlnima de carga

contaminante para atividades dispersas foi o municfpio, a sobreposição com o mapa de

vulnerabilidade, muitas vezes, englobava várias unidades, com distintos fndices para um só

municfpio. O ideâI, nesse cåso, seria que a localização das áre¿s sem esgotamenßo fosse

precisamente definida em mapa, para umâ real correlação com a wlnerabilidade do aqüffero.

Na impossibilidade de obrcnção dessas informações, procedeu-se a identificação de áreas

crfticas e a consideração do fndice de vulnerabilidade do núcleo urbano e dos arredores,

supondo-se que, na faltâ de al serviço, essa deva ocorrer na periferia dos núcleos. O mesmo foi
observado para a avaliação das áreas crfticaspara agricultura.

A existência de uma categoria de perigo potencial elevado ou moderado, em áreas de

wlnerabilidade média ou alta, serve para dar indicações preliminares do risco de contaminação

das águas subterrâneâs. É importante lembrar que tal classificação não permite comparar

atividades diferenûes, como s¿neamento e indúshia, enFe si.

7.3. Caractenzação Geral dos Riscos Potenciais de Contaminação

Segue-se a descrição das atividades potencialmente contaminantes cadastradas nesse estudo.

A representação cartográfica esquemática localizando os municfpios com maiores concentrações

de fontes pontuais e dispersa, saneamento in siru encontam-se nas frgras7.2 e7.3.

Atividade industrial: a partir das 1.650 indústrias contoladas pelo órgão ambiental no Estado

(exceto RM de São Paulo), de um universo total de 23.600 (QUADRO 7.1.), foram
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identificadæ e classificadas 526 indúsu'ias, sob fndice elevado (176), moderado (132) e
reduzido (2lE) potencial gerador de carga contaminante ao subsolo.

As atividades que apresentaram proporcionalmente lndices mais elevados de perigo de
geração de carga estäo associadas à indústria do couro (49 atividades analisadas e 34 de fndice
elevado), seguida da qulmica Qll41) e metalurgia (22111). Da mesma forma, as menos
preocupantes são as indúst¡ias de açr5car e álcool (199/39) e de alimentos (77114).

Quadro 7.1. Universo industrial e atividades controladas pela CETESB no Estado

de São Paulo (19E9)

UND/q,DE GERENCIADA
PELA CETESB

T]NIVERSO INDUSTRIAL tNlruù I l(lÁ'ü vlüuru t AIUAS
CONTROLADAS

Marllia t20 30
Àracanrtn t00 20
Bauru 170 l3
Presidenle Pnrdenle 90 20
Ribeirão Preto 2900 280
Amraquâra 250 50

São José do Rio Preto t500 200

Franca 1300 150

Camninas / Piracicab¿ t 400,0 410 + 150

Baixada Santista 64 27
Sormaha 3100 300

Tofâl 3 5S4 1650

As maiores concenfrações industriais no Estado de São Paulo, com elevados fndices de
risco de geração de carga contaminante, estão localizadas nas cidades de Suma¡é - Paulfnia,
Ribeirão Preto - Franca e Jacaref - São José dos Campos - Taubaté, com distinûos perñs.

As atividades de fndices elevados na região de Sumaré-Paulfnia - associadas às indústrias
qufmica e metal-mecânica, dâ mesma forma que a região de São José dos Campos -
diferenciam-se de Ribeirão Preto, onde os fndices recaem em agroindúshias ou manufatura do
couro (Franca).

O cadastramento, classificação e cartografia de 526 indústrias no Estado de São Paulo
comparadas e analisadas frente aos fndices de wlnerabilidade, permitiram definir tês grandes
grupos de risco de contaminação das águas subterrâneas (ou lreas de risco).

As indústrias classificadås como de elevada gerâção de carga, localizadas em áreas de

maior wlnerabilidade (Aa, Ab), foram as que apresentaram maiores riscos ao recurso hfdrico
subterrâneo (Grupo I), seguidas das posições intermedi¿frias (Grupo II) e finalmente por aquelas

de baixo potencial de geração de carga em áreås de baixa vulnerabilidade (Grupo III). Deve ser

notado que o simples fato de a indrístria figurar enûe as atividades cadasfadas confere-lhe
algum perigo de geração de carga, enhe outras não citadas neste üabalho.

A mafiz de definição de áre¿s crfticas i¡dustriais permitiu disinguir indúsÍias no Grupo I,
no Grupo II e no Grupo III. O quadro 7.2 apresenta todas as 526 indústrias cadastradas e seus

graus de perigo potencial de geração de carga contaminante e a wlnerabilidade onde estäo

localizadas. É discriminado também o tipo de indúsfia em cada grupa. As indrlstrias que



conferiram periculosidade ao Grupo I estão associadas às atividades de qufmica, mecânica,
metalurgia e curtume (totalizåndo 35). Indúsbias alimentfcias geralmente se classificam como
de reduzido potencial de carga contaminante.

Os aqufferos de maior preocupação ambiental, devido à existência de indústrias de geração
potencial de altas cargas, foram o Sistema ,A.qüffero Botucatu-Pirambóia (área de afloramento),
Aqüffero Caçapava e áreas da Cobertura Cenozóica, nas proximidades de Franca. Atenção
também deve ser dada às cercaniæ de São José dos Campos, área altamente vulnerável com
intensa atividade industrial.

Disposição de resfduos sólidos: Este projeto cadashou os empreendimenlos destinados à

disposição de resfduos no Estado de São Paulo em 79 municfpios. Em todo o Estado de São

Paulo, no entanto, os resultados mosfaram que a disposição de resfduos atualmente é feita em

ateÍos sânitários (39), lixões (481), além de 40 empreendimentos sem informações (não se

consideraram os empreendimentos abandonados). Em alguns municfpios (20), existe
complementarmente usinas de compostagem (dados de 1990).

Os resfduos sólidos indushiais foram analisados dento de cada atividade, sobretudo porque
muitas vezes o destino provisório é o pátio na planta fabril. Aterros conholados ou especiais
para resfduos perigosos no Estado de São Paulo são ainda bastante restritos, bem como
incineradores, que recebem materiais de terceiros.

Enhe os empreendimentos estudados, 10 estiío localizados em área de alta vulnerabilidade,

23 em vulnerabilidade média, 25 em baixa vulnerabilidade, 5 em ¿lrea do Sistema Aqüffero
Serra Geral e I I no Sistema Aqüffero Cristalino

Usinas de compostagem podem oferecer baixos riscos de contaminação, caso a disposição

dos resfduos em pátios, à espera de tratamento, seja bem cuidada de forma a não gerar cargas

no subsolo.

Os empreendimentos localizados em ¿fre¿ de alta vulnerabilidade foram considerados do
Grupo I (de maior risco). Aqueles, em áre¿s de moderada e baixa wl¡erabilidade, reunidos no
Grupo II, de menor risco de contaminação das águas subterrâneas (QUADRO 7.3).

Atividade mineral: enhe um total de 30 diferentes bens minerais mais importanæs no Estado,

apenas 10 podem oferecer riscos de geração de carga contaminante dos aqüfferos, dest¿cando-

se: ouro, minério de nfquel, minério de chumto, bauxita, fosfato, gemas (quando diretamente
associadas ao ouro), magnetita, e turfa.

No Estado de São Paulo, analisando-se estes bens minerais, foi possfvel identificar 49 ¿freas

lawadas que poderiam gerar cargas contaminant€s, associadas ao bem mineral, à concentração

do minério, ao material estéril e ao processamento ou manufatura. Os bens minerais de maior
ocorrência são a bauxita (2), seguida do talco (10) e apatita (5). Estss, juntamente com a barita
(l) e zircônio (2), apresentam baixo risco intrfnseco de contaminação. Aqueles de maior risco
de geração de uma carga importante no aqüffero são em número mei5 ¡e5¡'i¡s, e incluem o



Quadro 7.2. Mafiiz de risco de contaminação de aqufferos por atividades indushiais
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Quadro 7.3. Matriz de risco de contaminação de

aqufferos pela deposição de reslduos sólidos

chumbo (4), turfa (3), nlquel (2) e ouro (l). Não foram consideradas neste levantamento

atividades clandestinas e/ou não regularizadas nos órgãos responMveis.

As maiores concentrações de atividades se restringiram ao Vale do Ribeira e à porção nort€

do Vale do Paralba, ambas em áreas do embasamento cristalino, onde o mapeamento de

vulnerabilidade não foi realizado. Até poucos anos aFás, o uso do recurso hfdrico subterrâneo

no Vale do Ribeira se resûingia a captações unifamiliares associadas a poços do tipo cacimba e

nascentes em encostas. Entetanûo, o potencial de exploração de águas subterrâneås hoie é
bastante significativo, tanto na região sedimentar (planfcies intervales), como na área de

cárstico. Alguns municfpios têm utilizado esfe recurso com sucesso, mostrando a necessidade de

desenvolver esfudos neste sentido.

A prioridade entre estes empreendimentos deve ser dad¿ analisando-se cada uma das 49

áre¿s de tavras e a sua proximidade cOm núcleos urbanos, que fazem uso da água subterrânea,

sobretudo no abastecimento municipal.

Os riscos de contaminação associados aos bens minerais da Classe III e VII (material de

consgução e ornamental) em si não representam riscos de contaminação das águas subterrâneas.

O material é normalmente inerte. Entretanto, o processo de exploração remove a coberhra do

solo e canradas importantes da znna não-såturada, aumentando a vulnerabilidade. Muitas vezes

esses empreendimentos levam a exploração mineral até atingir a superflcie frútica, deixando

expostå a água subterrânea. Próximos aos oent'os urbanos ou áreas de ocupação, antigas praças

de minas tornam-se depósitos de resfduos domésticos e indusfiais.

A situação minerár'ia e os riscos de contaminação no Estado, qvando não associada ao uso

secundário das áreas mineradas, não é preocupante. Quando servem de depositório para lixo
estâs são analisadas no ftem de disposição de resfduos sólidos



Saneamento básico: com base nas informações levantadas, boa parte da população do Estâdo

de São Paulo (19E9), cerca de78% ou aproximadamente 24 milhões de habitåntes, é atendida
por sistema de saneamento básico (água e coleta de esgotÐ.

Verifica-se que as Bacias Hidrográficas de maior percentagem de população saneada são:

Baixo PardoiMogi (95%), Sapucai/Grande (927o), Tietê,llacaré (92%) e Pardo Grande (90%).

Os menores valores de porcentågem de população saneådâ enconbam-se na Baixada Santisa
(28%) e Litoral Nofte (l 1%), seguidos de Mantiqueira (557o), Tietê/Sorocaba (61%), Ribeira

de lguape/Liûoral Sul (64%) e São José dos Dourados (66%).

Em termos de classificação de carga contaminante, 807o dos municfpios do Estado possuem

classificação reduzida, ll% elevada e 9% moderada. As bacias hidrográficas de Aguapef, São

José dos Dourados, Alto e Baixo Paranapanema e Peixe/Sanùo Anastácio, situadas na parte

oest€ do Estiado, apresentam menor poûencial, enquanto que, a Baixada Santista e o Litoral
Norte classificam-se como de elevado potencial de geração de carga contaminante, apesar do
baixo número de municfpios existentes.

A Baixada Santista mosha uma situação basta¡te preocupante, devido à elevada geração de

cårga contåminante promovida por uma populaçíio de cerca de 1,2 milhão de habitantes, onde
72% desta não se serve de um sistema de saneamento básico com rede de esgoto. O mesmo

ocorre com o Litoral Norte, porém em escala de menor proporção (total populacional de

125.000 habitantes e75% de população não-saneada).

Quanûo às áreas de risco, o cruæmento dæ cargas potenciais de niúogênio-nihato geradas

pelas populações nâo-esgotadas e o mapa de vulnerabilidade de aqufferos, mostrou que 23

núcleos urbanos foram classificados como do Grupo I, 57 do Grupo II e 289 do Grupo III. Os

restantes 141, não foram definidos ou estäo em áreas de aquffero f¡aturado (QUADROS 7.4. e

7.s).

Quadro 7.4. Maaiz de risco de contaminação das águas subterrâneas a

partir da interação enFe o saneameatÐ in situ e a vulnerabilidade no
núcleo urbano
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iNDICE DE VULNERABIL IDADE
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Quadro 7.5. Mafiz de risco de contaminação das águas subterrâneas a

partir da interação enhe o saneåmento in siru e a vulnerabilidade nos

arredores dos núcleos urbanos

Atividade agropecuária: São Paulo é o Estado com maior cotìsumo de fertilizantes,
participando com30,5% do mercado nacional, com montantes superiores à 2.590.000 t/ano.

A relação de consumo enfe os nutrientes básicos (N-P-K) observada em l9E4 foi de

l,O:1,9:1,3, verificando-se, portðnto, o predomfnio dos fosfatados, ao contrário do mercado

mundial, onde ocorre os nifogenados. Tal fato é devido à deficiência de fósforo nos solos

brasileiros e às culturas aqui plantadas.

Embora a atividade agrlcola no Estado seja de grande diversividade, apenas as 4 principais

culhrras - cana de açi:car (35%), café QïVo),laranja, (13%) e milho (E%), enúe as 20 maiores

- consomem 76% do volume de fertilizantes, representando 84% das terras adubadas em São

Paulo (CAMARGO FILHO l99O).

O Brasil ocupír a quarta posição em consumo mundial de pesticidas. O segmento de

agrotóxicos evoluiu de maneira açentuada no transcorrer då décadå de 80, ûendo conseguido

elevar as vendas em lO% ao ano, apesar das dificuldades econômicas do setor agropecuário.

Em 1990, as vendas alcança¡am US$ 1.0E4,3 bilhões ou 6E.E36 t de ingredientes ativos,

disribufdos em inseticidas (25Vo), acuicida (10%), formicida (2%), tungicida (23%) e

herbicida (40%) (ANDEF 1992 in IEA 1992). São Paulo destacou-se como o maior consumidor

de pesticidas agrfcolas, participando com 37% dos inseticidas/acaricidas/fumigantes; 60% dos

fungicidas; 24% de herbicidas, totalizando 3E% do consumo nacional.

No Brasil, em 1987, as culturas que mais demandaram inseticidas foram soja (18Vo do
total), citrus (17Vo) e o algodão (líVo). Pan os fungicidas, a liderança ficou com trigo (38%),

citrus (12%) e café (7%). As vendas de herbicidas se concenFavam nas plantações de soja

(32%), cana de açúcar (26Vo) e uroz (E%). Já os acaricidas, a quase totalidade se destinou à

clltlura de cimu.

Os resultados obtidos ahavés do uso do método proposto mostrantm que dos 14 pesticidas

com maior perigo de atingirem æ águas subûerrâneas, I I corresponderam aos mais importantes

t38



observados em programas de monitoramento de outros pafses, incluindo: dalapon, atrazina,
simazina, alachlor, 2.4D, metalachlor, metamidofos, triclorfon, malation, monocrofos,
carbaril, carbofuran, aldicarb e fosetil (RITTER 1990)

A análise das atividades agrlcolas mostrou que dos 563 municfpios estudados, para
pesticidas totais, 69 (12,3%) apresentaram elevado risco de geração de carga contaminante,

conha 154 (27 ,3Vo) moderado e 34A (û,4%) reduzido, associados a culturas do algodão,
anuais e hortaliças. Herbicidas e fungicidas também foram estudados mosfando perhs muito
próximos de perigo potencial. Para os nifatos, dos 563 municfpios analisados, 34 (6,3%)
apresentaram fndices elevados, 158 (28,1%) moderado e 371 (65,9%) reduzido, associados a

culturas de cana de açúcar, citrus e anuais.

Quanto ao nihato, dos 563 municfpios, 87 (15,570) mosharam elevados fndices, 123

(21,E%) moderado e 353 (62,7 %) reduzido, associado às culturas da cana de açúcar e citrw,
concentradas nas regiões de Campinas, Piracicaba, Ribeirão Preto, Araraquara e Matão, bem
como em áreas de intensa atividade pastoril, nâ região nordeste do Estådo.

O quadro 7.ó detalha estes resultados, indicando os pesticidas de uso mais frequente e as

regiões do Estado onde possfveis impactos podem ocorrer.

Quadro 7.6. Perigo potencial de geração de carga contaminânte advinda da atividade
agrlcola, uso de pesticidas e fertilizantes niftogenados.
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No conjunto, a avaliação de risco de contaminação das águas subterrâneas permitiu que se

definisse æ dreas crfticas, onde programas de monitoração ou mesmo estudos de maior detalhe

devem ter maior prioridade. Estas áreas, a grosso modo, são desc¡iþs abaixo:

- alta wlnerabilidade e elevada carga contaminante por pesticidas e herbicidas: i) área de

afloramento do Sistema Aqüffero Botucatu-Pirambóia e culturæ de ca¡a de açúcar e
citricultura, no cenûo e nordeste do Estado; ii) resfitas áreas & afloramenûo do Sistema
Aqülfero Bauru e culturas de cana de açúcar, soja e citricultura, no centro do Estado;

- alta vulner¿bilidade e elevada carga potencial de nitrato associadas aos sistemas aqulferos
Botucatu-Pirambóia e Bauru e à cultura de cana de açúcar, citricultura e pastagens;

- média vulnerabitidade e elevada carga de herbicida e nitraùo na região norûe e cenûal do
Estado, com intenso uso do solo para a plantâção de citrus na área do Sistema Aqüffero Bauru.

7.4. Perfmehos de Proûeção de Poços nos Diferentes Aqufferos Paulist¿s

Os perlmebos de proteção de poços (PPP) são uma esúatégia voltada para a fonte de

exploração dæ águas subterrlineas (capftulo 5). Dadas as caracterlsticas hidrogeológicas dos

aqufferos de São Paulo, o seu Façado somente tem sentido em escalas maiores que l:50.000 e

quando envolvendo a proteção de poços públicos de abastecimenûo, a nlvel municipal.

O Estado de São Paulo, em seu Decreto-lni ¡o 32.955t91, que regulamenta a tæi de Águas

Subterrâneas no 6.134/E8, estabelece no capftulo III a figura do PPP. São f,xados hês nfveis de
proteção, do rnais amplo para o local, a saber:

- "área de proteção máxima: compreendendo, no todo ou em parte, zonas de recarga de

aqüfferos altamente wlneráveis à poluição e que se constituam em depósitos de águas essenciais

para o abastecimento prlblico';
- "área de risco e controle: ca¡acterizada pela necessidade de disciplina das exhações, controle
máximo das fontes poluidoras já implantadas e restrição a nov¿rs atividades potencialmente

poluidoras " ;

- 'área de proteção de poços e ouhas captações: incluindo a distância mlnima entre poços e

ouhas captações e o respectivo perfmeFo de proteção".

Frente a cada uma destas áreas, a legislação estabelece restrições à ocupação do solo.

Grandes PPPs, resultado das caracterfsticas hidrogeológicas do aqulfero e/ou da

sobreposição de vários PPPs, são bastante diffceis de serem adminisbados. Para o Estado de

São Paulo, o quadro 7.7 mostra as dimensões médias e os formatos dos PPPs em cada um dos

principais aqufferos, consbufdos com uso do programa Flowpath (método numérico), a partir
de valores médios de condutividade hidráulica, porosidade e gradienæs hidráulicos. Os dados

utilizados têm caráter regional e estudos caso a cåso devem ser feitos para sua implantação

definitiva (ver capftulo 5).

Os aqufferos Botucatu/Piramboia e Caiuá são os que apresentam maiores dimensões,

seguidos do Bauru e Furnas, função da fansmissividade e nr. As c¿raterfstica de anisohopia,
principalmenæ, e heterogeneidade são mais significativos nos aqufferos Itararé, Cristalino e

Serra Geral.



Quadro 7.7. Dimensões médias de Zonas de Contribuição (ZOC) e
Perímetro de Proteção de Poços em diferentes aquíferos no Estado
de São Paulo

Carâclcrlsticâc dô 4

Aqûíferos espessufa
(m)

Q/s
(m3/m/h)

k
(nvdia)

Q média
(n3/h)

pofosl-
dade

efelivâ

Bauru 180 u,) a t'U 0,1 - 0,3 8 -30 0.l5

C¡irrá 200 2-5 3 50-100 o.25
Serrâ Gerâl 150 t) t-¿ | 5-70 0.2
Botucâtu/
Piramboia
aflorante

250 0,03-17 0,2-5 l0-t00 0,25

Passa Dois t20 0.0005-t 0.1

llara¡é 1000 0,005-8,5 0,002-

^1

3-30 0,15

Frmas 200 0.2-l 0.2
Cristâlino 200 0.00r-7 0.1-200 3-30 0 t5
Gradientes hid¡áulicos = 0-05: infiltracão de 1.32E- m/dia

DISTÄNCIA MÆflMA ENTRE POçO E ZONA
DE CAPTTJRA

Aquíferos 50 DIAS 165 nIAS r825 DÌAS
Bâuru

<20 60t50t40 1501120180

Câiuá 30 tsot75t50 250taol25
Serra C'eral 40 130t40t20 290t40t20
Botucatu/
Pirarnboia
âllorânte

40 80/50/40 I r0/100/,10

Passa Dois
Itârâé 40t40t40 70n0t70
Furnas < 4f) 4nl4û140 80/80/80
Cristalino 40 tool40/20 taol45/20

l4 valor: maior dislância longitudinal (montânte)
24 valor: la¡gura do PPP (borda âo c€ntro)
3ê valor: maio¡ distância tmnsversal (iusânte)

7.5. Plano de Ação Estadual

As diferentes caracterlsticas da ocupação das várias bacias hidrográficas no Estado de São

Paulo, somadas às disponibilidades hldricas em cada aquffero, impõem especificidades na

definição de programas de gest¿io da qualidade dos recursos hfdricos subterrâneos.

A cartografia de wlnerabilidade de aqufferos identificou áreas mais susceptfveis que outras,

permitindo, num planejamento regional, estabelecer aquelas ambientalmente mais frágeis. A
escala l:500.000 serve apenas para indicar zonas onde â densidâde de áreas mais ou menos

susceptfveis ocorrem, pois é certo que pela grande variação das propriedades ffsico-qufmicas



dos aqufferos, dentro de uma zona caftografada como de alta vulnerabilidade M também áreas

de baixa, e vice-versa.

Esta cartografia pode ser usada numa eshatégia dirigida a novas fontes potenciais de
contaminação. Á¡eas mais vulneráveis devem exigir maio¡es cuidados por parte dos órgãos de
conhole ambiental, que podem:

- proibir a instalação destes empreendimentos;
- permitir, mas obrigando-os a utilizarem de tecnologias que reduzam os riscos da
contaminação, ou ainda
- permitir, mas acompanhado de um programa de monitoração agressivo.

No Estado de São Paulo, especial atenção deve ser dada às áreas de afloramento do Sistema
Aquffero Botucatu/Piramboia e Aquffero Caçapava, devido aos altos graus de wlnerabilidade
identiltcados e ao rápido crescimenûo urbano-industrial que estas ¿lreas vêm sofrendo nas últimas
duas décadas. O eixo Grande Campinas - Ribeirão Preto tem experimentado atividades
agroinduslriais com alta tecnificação e uso intenso de insumos agrfcolas. Mais ao sul, as

indústrias ligadas ao polo de desenvolvimento de Campinas acabam gerando maiores votumes
de efluentes e resfduos industriais, além de resfduos domésticos, rezultado do aumento da
população residente.

Nestas áreas de alta vulnerabilidade natural dos aqufferos, onde se tem observado maior
crescimento urbano, industrial ou agrfcola, é importanúe equacionar a ocupação frente as

capacidades de suporte do meio. Como linhas possfveis, sugere-se uma cartografia de maior
detalhe (1:50.000 ou l:100.000) da vulnerabilidade, obedecendo o recoft€ municipal. A
identificação dos poços de abastecimento públicos e o façado de PPPs seria ouha ação

necessária.

Estas cartografias de vulnerabilidade, analisadas conjuntamente com as tendências de
crescimenûo dos municfpios e com os PDMs (Plano Direûor Municipal), podem deñnir critérios
para a ocupação do municfpio. A presença de poços de abastecimento público ou de uso
prioritário - escolas, hospiøis e condomfnios - pode ser ouüo critério para a definição da
ocupação do terreno. Nesta análise deve-se levar em consideração os custos/beneffcios
envolvidos pela remoção do poço e a permissão da implantação da atividade.

Quadros de permissividade, como o apresentado no capltulo 3 podem auxiliar nas decisões
quanto a proibição ou não da instalação de atividades potencial¡netrte contaminentes, frente a

dife¡entes nfveis de vulnerabilidade e de proximidade de poços de abastecimento.

A identificação de áreas/atividades de maior risco de contaminação de aqulferos no Estado

de São Paulo requer a adoção de ouüas eshtégias. Neste cåso, o esû¡do desenvolvido, permite
hierarquizá{as em diferentes nlveis de atenção ambiental. Nas ¡lreas de maior risco ações

devem ser tomadas pelos órgãos de controle ambiental, baseadas em estudos de detalhe e
monitoramento do tipo defensivo (FOSTER & GOMES 1991). Estas áreas crlticas podem

também serem utiliza.las como critério para se iniciar o cadashamento sistemático de poços

tubulares, requerido em lei

Nos empreendimentos de porte e classificados como de elevada carga potencial recomenda-

se a implementação de uma rede de monitoração do tipo defensivo. O custo de cada rede se

aproximaria a US$ 5.000,00, na instalação (perfuração de 3 poços de moniûoração rasos (lOm),



análises qufmicas iniciais e assessoria de um hidrogeólogo), e sua operacionalidade demandaria
US$ 3.ó00,00, anualmente.

Nas áreas de maior densidade das atividades potenciâlmente contaminantes, como ¡rs

associadas às regiões da Grande Campínas, São José dos Campos - Iacaref, Bauru, Ribeirão
Preto - Franca, São José do Rio Preto, recomenda-se que uma análiæ, utilizando-se PPPs, seja

implementada e identifique-se atividades que estão próximas a estas fontes. Nestes poços é

importante adotar um monitoramento de vigilância sanitária nos poços públicos.

Para a definição da priorização destas atividades lá¡eas é necessário, também, analisar em
que contexto de demanda hidrogeológica elas estilo expostas. As áreas onde a presença de fontes

alternativas de água é escassa e onde a dependência do recurso subterrâneo é grande, devem ser

consideradas como as mais importanûes.

Após a constatação real da contaminação do aquffero, estudos analisando o risco a que
estão expostås as pessoas, baseados na caracteriza$o das concentações das substâncias
poluentes, grau de exposição e toxicologia, devem se¡ implementados para se definir qual o
nfvel necessário da ação a ser tomada (vide capftulo 3).



8. RECORTE MUNICIPAL: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

O enfoque a nlvel de detalhe foi desenvolvido em São José dos Campos (SP). Este

municfpio foi escolhido por apresentar no mapeilmento de vulnerabilidade (explicitado no

capfrulo anterior), ao lado de outras localidades no Estado de São Paulo, os maiores riscos de

contaminação das águas subtemâneas, somatória de aquiferos de alta vulnerabilidade e elevada

carga contaminante potencial antrópica.

Este côpftulo apresenta as bases técnicas para a proteçi¡o das águas subterrâneas, com base

na aplicação de instrumentos técnicos, como a cartografia de vulnerabitidade e o perfmetro de

proteção de poços (PPP). As escalas de fabalho foram de 1:25.000 e l:10.000. As cargas

contaminanûes existentes analisadas foram: atividades industriais, reservação subterrânea de

produtos lfquidos perigosos, deposição de resfduos sólidos, cemitérios e áreas sem rede de

esgoto. Paralelamente, foi também analisado o futuro crescimento da malha urbana e sua

adequação à manutenção da qualidade das águas subterrâneas.

8.1. Aspectos Sócio-Econômicos do Municfpio

São José dos Campos, no interior de São Paulo, é um dos mais importantes pólos

econômicos do Estado. Com a quarta maior arrecadação de ICMS, atrás apenas de São Paulo,

São Bernardo do Campo e Guarulhos, o municfpio concenFa um dos maiores pólos industriais

do Pafs.

A população total de São José dos Campos ultrapassa a 441.984 habitantes (1991). O
crescimento demogr-áfico da cidade, na déc¿da de 90, é projetado em 3,9% a.a. e uma análise

abrangendo os últimos 50 anos mostra uma taxa de urbanização superior a verificada na média

do Estado. Na década de 50, a área urbana de São Iosé dos Campos representava apenas 0,5%

do Estado, hoje, l,4Vo (FIBGE 1991).

O municfpio tem um território de l.l 18 km, disÍibufdos em: l0,4Vo em zona urbanizada,

80,5Vo em zona rural e o restante dividido enhe reserva ecológica Qa6,7ha), área de proteção

ambiental (2.257ha) e área inundada (l.93a,5ha). O perfmetro urbano, estabelecido em lei (læi
Municipal no3.721), é de 218,66ha (19,5%).

A fase de indushialização intensa no municfpio iniciou-se em 1950, com a chegada de

grandes transnacionais e a implantação do CTA (Centro Tecnológico da Aeronáutica). No ano

de 1985, o setor industrial participava com 70,53% na formação do PIB municipal, ao lado dos

26,54Vo no comércio, 2,33Vo em serviços e apenas 0,6% da agropecuária. Embora a recessão

por que passa o pafs tenha obrigado o fechamento de várias indústrias, como a Alpargatas e as

indústrias bélicas, o setor industrial ainda desempenha papel preponderante na geração de

riquezas de São José dos Campos. As principais indúsfias são ligadas às atividades de

mecânica, aeronáutica, farmacêutica e qulmica. 0 setor agropecuário participa de forma
modesta na divisão da produção municipal e ocupa uma área total de 10.E12ha, disFibufda em

384ha com pastagens, 88ha com hortaliças e floricultura e l0.340ha com silvicultura.



8.2. Abastecimento de Água

No ano de 1976, São José dos Campos aderiu ao PLANASA. A Companhia Municipal de
Água e Esgoto, antiga DAE, passou para o conFole da SABESP.

Hoje a cidade é abastecida por água superficial (60V.) e subterrânea (ûD. É desejo da
atual administração que até o ano de 2009, todo o sistema seja suprido por águas do rio Paralba
do Sul. A razão alegada é o alto lndice de problemas observados na manutenção dos poços
tubulares de produção.

O uso da água subûenânea pelo setor privado, sobretudo indusfial, é intenso. O maior
consumidor, a General Moûors, por exemplo, explora, através dos seus 12 poços, mais de
1.000m¡/h. Via de regra todas as indrfshias de porte médio e glande têm poços tubulares, quer
para o uso em processo, quer para o uso sanitário.

As águas superficiais são hatadas numa ETA cenhal e auxiliares, com uma capacidade
instalada re¿l de 8001/s. A demanda calculada pela SABESP é de 1.4001/s. A diferença é
suprida por 70 poços tubulares operados pela SABESP. Estimam-se perdas na redie de 30% . O
mapa (ANEXO 2) localiza a rede de poços tubulares públicos e seu cadasho encorFa-se no
anexo l. A origem da água em cada parcela da cidade se enconüa na figura 8. l.

O sistema de distribuição de água atinge a95% da população ou seja,167.200 habitantes. A
rede conta com 700 km de malha, com 92.242ligações e l0E.ó45 economias, com uma taxa de
4,3 pessoas por economia.

O sistema de coleta de esgoto cob¡e81% da população (399.300 babitåntes) (1993), ahavés
de 23km de emisMrios e ó50km de rede. O esgoto é tratado em apenas 5% (1.031/s) de seu

volume. O mapa (ANEXO 3) mosüa a espacialização destas redes e os pontos de lançamento de
esgoto rn nafura nas drenagens superficiais.

E.3. Clima

Na bacia do rio Paralba do Sul, são distinguidos vários tipos climáticos, resultado da

combinação enhe a topografia e a latitude dA &e^. Na serra da Mantiqueira, especialmente em
sua porção mais alta, há o predomlnio do clima subhopical e até mesmo o de montanha. No
fundo do vale, predomina o clima üopical, com invernos secos e verões úmidos, bem definidos.
Já na Serra do Mar, tem-se a presença do hopical rfmido. O elemento comum a todas estas

compartimentações é a hopicalidade do regime de chuvas.

A bacia do Parafba localiza-se pouco acima do hópico de Capricórnio. Esta geografia
define as massas de ar atuantes que determinem as direções preferenciais da circulação
¿tmosférica superficial, a pressão atmosférica, as umidades absolut¿ e relativa do ar (70Vo) e,
consequentemente, as precipitações. A temperatura média da região é. de 21" C, observando-se
invernos com médias entre l7o e 18oC e verões com 23 a25"C.

A atuação do relevo no clima é úrtdl. O vale situa-se no cenho de duâs serras escarpadas,
com direção geral SW-NE. Esta geomorfologia determina a gênese das precipitações do tipo
orográfica. Os fndices pluviométricos da bacia são assim distribufdos: na Serra do Mar, maiores
volumes de chuvas nas faces escarpadas voltadas para oceano e menores quando associadas ao

j
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8.1. Origem da água de abastecimento público em cada zona urbana de São José dos Campos (PMSJC 1994)



fundo de vale, onde localiza-se São José dos Campos. Segundo DAEE (1972), a precipitação

média anual na bacia é de 1.2A0 a 2.500mm, e na planfcie de 1.200 a 1.600mm. A distribuição
ao longo do ano mosba que no perfodo chuvoso registram-se volumes de 1.200 a 2.000mm e

no perfodo seco, de 250 a 300mm.

Além das chuvas orográficas, as precipitações associadas aos sistemas fronto-genéticos frios
também têm significativa participação nos lndices pluvioméhicos alcançados na bacia. Cabe

ressaltar que muitas vezes a orogfaf,ra intensifica a frente causando incremento nos volumes

precipitados.

Segundo DAF,E (1972), enfe os anos de 1952 e 1975, apurou-se que o volume médio de
precipitação, à montante de Queluz, foi da ordem de 18.500 Mm¡/ano. O escoamento

superficial correspondeu a 6-170Mm3. Estima-se que 237o da precipitação tenha resultâdo na

recarga superf,rcial do aquffero e apenas l,jVo m recarga profunda. Do total precipitado, 30 a

60Vo é, evaporado.

E.4. Geologia

Na região, segundo HASUI ¿f aI. (1978, 1981), ocorem rochas sedimentåres da Formação

Caçapava (CARNEIRO er al. 1976) e Formação Tremembé (ALMEIDA 1952) do Grupo
Taubaté (MEZZ,ALIRA 1962). A espessura destes sedimentos atinge 50Om no centro da bacia.

O embasamento cristalino constitui-se essencialmeote de rochas gnáissicas para ou ortoderivadas
por vezes migmatizadas, int¡udidas por rochas granitóides mais jovens. Os gnaisses e

migmattos são atribufdos ao Grupo Açungui pelo IPT (197E), que rn¿peou a folha de São José

dos Campos em l:100.000; ao Complexo Embu (FERNANDES 1991, IPT l99l) e ao

Complexo Paralba do Sul (IPT 1991) (FIGURA 8.2 e ANEXO 2).

A eshatigrafia do Grupo Taubaté passou nestes últimos anos por uma revisão profunda,

chegando, nos mapeamentos desenvolvidos pelo IPT (1991) na região, a uma nova proposta.

Introduzindo termos da eshatigrafia genética, as rochas sedimenta¡es da Bacia de Taubaté foram

divididas em sequências deposicionais nomeadas, da base para o ûopo, de Tremembé (que não

ocoffe na área), Taubaté, Pindamonhangaba e Vale do Paralba (QUADRO 8.1). A correlação

destas unidades com a ütoestratigrafia formal anterior pode, grosso modo, ser relacionada da

seguinte forma: o sistema lacusÍe das sequências Taubaté e Tremembé, corresponderiam à

Formação TrememM de HASUI & PONÇANO (1978) e RICCOMINI (1989) e os sistemas

fluviais e de leques aluviais à Formação Caçapava, ou como quer a literatura mais recente

(RICCOMINI 1989) à Formação São Paulo (sisæma fluvial meandrante), Formação

Itaquaquecetuba (sistema fluvial enhelaçado) e Formação Resende (sistema de leques aluviais).

A figura 8.3 mosha as seções compostas, que ilustram o empilhamento sedimentar dos

sistemas deposicionais identificados em áreas adjacentes à este estudo.

Segundo o mapeamento (1:50.000) desenvolvido por IPT (1991) para as folhas topográficas

de lacare{, Taubaté, Pindamonhangaba e Tremembé (a sul, leste e nordeste da área esu¡dada,

respectivamente), na porção SE da folha de São José dos Campos (não mapeada pelo IPQ
aflorariam as sequências Taubaté (Oligoceno Superior), Pindamonhangaba (Mioceno) e Vale do

Paraíba (Plioceno).
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Figua 8.2. Mapa geológico simplificado do Vale do Paralba do Sul (parcial) (DAEE 1977).
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Quadro 8.1 . Rochas terciárias da Bacia de Taubaté

UNIDADE CONSTITUICAO IDADE AMBIENTE AIJTOR

Fm Resende conglomerados, Iamitos e

ârenitos ou arenitos médios a
grossos enl meio a sedimentos
cillô-âro¡lôcô

Pâleógeno leques aluvia I(IUUUMINI
(l9Ee)

Fm
Pindamonlungaba

camadas métricas passândo de
arenitos conglonerados na base
a+/r ciltit^ Þ a?oilil^ ñ^ t^'h

Neógeno fluvlal
meandrante

RICCOMINI
(le8e)

Sequência
Taubâté

argilifos mâciços e folhelhos
conr intercalaçöes tabulares de
arenitos

Paleógeno lacusúe rPT (1991)

Sequência
Pindamonhanqaba

argilitos e arenitos em camadas Neógeno fluvia
meandrante

rPT (1991)

Segundo IFrI (1991), a sequência Taubaté representa o segundo ciclo de sedimentação, que

precede a Sequência Tremembé, e é constitufda por um sistema de leques aluviais que muda

para um sistema fluvial entrelaçado, que pass¿r lateralmente para um sistema fluvial meandrante,

que deságua no sistema lacustre. O sistema fluvial meandrante é cuactenzado litologicamente

como uma sucessão de a¡enitos conglomeúticos, polimíticos, com seixos de tamanho variado,

coloração vermelha e mahiz parcialmente caolinftica, na base; nas porções média e superior

ocorre alternância de areniûos, Iamiûos arenosos e argilitos, com predominância para os termos
psamfticos. Os argilo-minerais presentes na Sequência Taubaté foram descritos como

pertencentes ao grupo esmectita, illita, clorita e camadâs mistas (montmorilonita/i[ita).

Segundo DAEE (1972), a predominância de termos mais arenosos, observados em Jacaref,

cede lugar para argilitos e folhelhos em direção a São José dos Campos. Nesta localidade, em

Eugênio de Melo, poços cadashados pelo DAEE perfuraram cerca de uma centena de metros de

folhelhos e argilitos, antes de chegar ao embasamento cristâlino. Estes sedimenûos finos,

poderiam pertencer ao sistema lacusbe desta sequência deposicional.

A Sequência Pindamonhangaba representa o t€rceiro ciclo de sedimentação e comportâ a

associação sedimentar: sistema de leques aluviais, que grada para um sistema entrelaçado

reshito e sistema fluvial meandrante, caracteristicamente caolinftico.

O sistema de leques aluviais, que ocorre apenas na Porção sul da Bacia de Taubaté, tem

liûologias compostas por diamictitos, conglomerados e arenitos conglomerados, de coloração

verde-arroxeada, com matacões e seixos polimfticos, dispersos caoticamente numa matriz

argilosa, caolinftica com grânulos e seixos.

O sistema fluvial entrelaçado é constituldo por uma associação de conglomerados e

arenitos, mal selecionados, em matriz areno-argilosít caolinftica e coloração ama¡elo-

esbranquiçada. Este sistema grada lateralmente para o fluvial meandrante, em direção a norte.

Os termos litológicos mais comuns são os arenitos conglomeráticos com matriz caolinftica na

base; arenitos médios caolinfticos, na porção médiâ e siltitos argilosos e argilitos caolinfticos,

na porção superior.
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A Sequência Vale do Paralba é constitufda por sistema de leques aluviais que grada para

um sistema fluvial meandrante. Na área de estudo, a participação desta sequência restringe-se a

este último sistema, associando-se ao atual rio Pa¡alba do Sul e szus afluentes, bem como aos

baixos terraços a eles correlacionados. Litologicamente é constiurÍdo por argilitos e arenitos

com alta concentração de matéria orgânica superficial (turfeiras). Análises de difratometria
realizadas nestâs argilas denotaram a presença de caolinita (95 a ß07o) e gibbsita (<57o).
Arenitos grossos a finos, esbranquiçados, estratificados, micáceos, de matriz arenosa também

compõem esta sequência sedimentar.

Geomorfologicamente, a área é representada por colinas (terciárias) sustentadas pelo Grupo

Taubaté (HASUI et al. 1978). Essas colinas são amplas com encostras suaves e topos chaûos.

Elas apresentam altitudes de 560m a 650m. Esta região é envolvida pelos morros cristalinos,

que constituem um relevo de fansição para o Planalto da Bocaina, a sul.

8.5. Hidrologia Subtenânea

a) Regional

O Sistema Aquffero Sedimentar do Vale do Paralba é formado pelas rochas do Grupo

Taubaté (Formações Resende e TrememM) e da Formação Pindamonhangaba (RICCOMINI

1989) de idade terciária, além de sedimentos quaternários. As rochas cristalinas pré-cambrianas

conformam o Sistema Aquffero Cristalino, cuja porosidade é devida a frâturamentos. Todo este

conjunûo, associado às vertentes sul da Serr¿ da Mantiqueira e às vertentes norte da Serra do

Mar, compõe a chamada Bacia Hidrográfica do Vale do Paralba.

As caracterfsticas hidrogeológicas dos sedimentos terciários est.äo intimamente relacionadas

aos ambientes de deposição da Bacia de Taubaté. Neste sentido, pode-se distinguir,
regionalmente, duas unidades com diferentes comportamentos hidráulicos. A primeira, nas

porções sudoeste e noroeste da bacia, associad¿ ao ambiente fluvial, com altas vazões em

poços, podendo chegar a 300m3/h, com médias de 40m3/h, e tansmissividades médias em tomo

de l0Orn?idia. A segunda, na região entre Taubaté-Pindamonhangaba, no cenFo da bacia, está

associada ao ambiente lacustrino, apresentåndo valores de vazão da ordem de 20 a 30m¡/h e

hansmissividades variando de l0 a S0rn?/dia (AGUIAR et aI. 1985).

Segundo DAEE (1972), a porção sedimentar onde se localiza a cidade de São José dos

Campos, compreendendo a sub-bacia Eugênio de Melo, limitada pelos altos estruturais do rio
Putins (SW) e de Caçapava (NE), tem apresentado ¿s melhores caracterlsticas de hidráulica

subterrânea da região. As capacidades aspecfficas dos poços nesta porção mosham valores três

vezes superiores à média de outros poços perñrados no Vale do ParaJba.

Regionalmente, tanto os sedimentos do ambienûe fluvial, como do ambiente lacustrino

formam um aquffero do tipo livre, localmente semi-conf,rnado, e apresentando, na porção

cenûoleste do vale, zona de artesianismo (DAEE 1972). A recarga do aquffero se faz em toda

a sua extensão e a área de descarga está associada ao rio Parafba do Sul, que representa o nfvel

de bæe regional. As curvas equipotenciais acompanham os traçados da topografta, descendo de

ambos os lados das serras para o ceÍtro do Vale do Pa¡alba. Desta forma, os fluxos regionais

possuem sentido noroeste-sudeste. Os gradientes hidráulicos variam de 2 a 2O pot mil, e são

função da topografia e da permeabilidade do material.



Embora o rio Paralba do Sul represente a zona de descarga regional do aquffero, seus

afluentes comportam-se como áreas de descarga local, conferindo curtos tempos de tânsito às

águas subterrâneas. É reconhecido, através da geomehia do aquffero e pela composição qufmica
das águas, a pre.sença de uma circulação. regional de longo perfodo, entretanto não existe, até o
momento, nenhum habalho que possa quantificar este movimento mais profundo.

b) Local

O cadastro de poços tubulares desenvolvido para este estudo, identificou cerca de 350
instalações na porção sediment¿r do municfpio de São José dos Campos. Deste total, 110
pertenciam à SABESP.

O sistema aqulfero terciário é do tipo livre e localmente semiconfinado. O multi-
acamamento é devido a eshatos mais lamfticos, de dimensões méhicas, que intercalam o pacote

arenoso. A espessura total do pacote sedimenta¡ no municfpio pode ser observado na figura 8.4.
Nota-se que a porção próxima à área urbanizada possui isópacas que alcançam a valores

suþeriores a 250m. De um modo geral, a espessura é de 150-2(Ðm. Este mapa foi haçado com
dados obtidos no cadastro deste estudo.

Como observado em todo o Vale do Paralba, as drenagens superficiais são do tipo
influentes, recebendo ága do aquffero. Muito localmente são identificados rios
influentes/efluentes. De um modo geral, os nfveis estáticos em potrtos distantes dos rios são

profundos, da ordem de 20-,10m.

No mapa hidrogeológico (ANEXO 2) são observados elevados gradientes hidráulicos
(0,2mlm) junto às áreas de descarga associadas às drenagens secundárias da região estudada.

Nas porções de topo de morros e na planfcie aluvionar estes valores se reduzem para 0,02mlm e
praticamente zero, respectivamente. Vários cenários, criados a partir do modelo matemático
Flowpath, que desenha um mapa de superffcie potencioméhica a partir da taxa de infiltração e
da velocidade de circulação da água (condutividade hidráulica, porosidade, espessura saturadå),
foram medianamente concordantes com estes perfis hidrdulicos observados no c¿¡mpo, devido a

problemas de condutividade bidráulica diferenciada no sentido vertical e horizontal.

A produção dos poços na área é bastante errática, embora existam tendências de valores

mais expressivos nas porções cenho leste do municfpio e na região próxima à General Motors.
A figura 8.5. distingue áreas mais produtivas de ouhas menores. De um modo geral, os valores
médios de vazão especlfica em poços são da ordem de2nflhlm, varia¡do de 0,7 a 8m3/h/m.

A vazão especffica observada nos poços do municfpio é concordante com a
üansmissividade. Correlações entre ambas obedecem a uma distribuição logarltmica, com
valores de aderência bastante significativos. Na ¿frea a transmissividade varia de 100 a
400m2/dia (lxlûr a 5x1t3m,/s), com média de 2ff)mzldia (2xl$m,/s). É chra a influência da
espessura do sedimento na hansmissidade do aquffero.

A permeabilidade do aqulfero terciário tem uma disbibuição peculiar. A condutividade
hidráulic¿ vertical é muito inferior à horizontal, o que limita a recarga vertical, embora permita
aos poços taxas de exploração elevadas.
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Figura 8.4.Isópacas da bacia sedimentar de Taubaté no trecho estudado (escala 1:71.400) espessura do sedimento (m)
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c) Hidrogeoqulmica regional

As águas do Sistema Aquffero do Vale do Paralba mosham, em geral, um conteúdo

bastante baixo de sais dissolvidos e, tipic¡mente, valores altos em sllica, cálcio e sódio, com

relação ao magnésio. Os ânions dominantes são os bicarbonatos, enquanto os cloretos e

especialmente os sulfatos são normalmente muito baixos (DAEE 1972). EsfA abundância

composicional permite classificar as águas subterrâneas, em termos regionais, como do tipo

bicarbonatada sódica. O resfduo seco encontrado neste Sistema Aquffero variou enúe 20 e

6g3mg/1, com uma média de l20mgll e dificilmente ultrapassando 300mg/1. As águas do

cristalino apresentraram resfduos mais baixos (58 a 200mg/l).

As análises qufmicas das águas coletadas em poços tubulares no Sistema Aquffero

Sedimentar, pelos órgãos estatais, têm moshado uma boa qualidade p¿ra consumo humano,

animal e indushial. l¡calmente apresentam raros valores anômalos de ferro, sobretudo próximo

à cidade de Jacaref.

As águas de circulação mais superficiais (freáticas) deste Sistema Aquffero refletem uma

história geoqufmica de movimentação rápida e baixa reatividade com a roch¿ hospedeira,

concordantes com o modelo de circulação das águas da região. Normalmente as circulações de

grande perfodo estäo associadas a fluxos mais profundos e à circulação mais regional.

8.6. Métodos

O estudo na região de São José dos Campos é um detalhamento dos trabalhos

implementados a nlvel regional no Estado de São Paulo. As escalas empregadas foram de

l:25.000e l:10.000.

De acordo com a figura 8.6, o método de trabalho envolvem quatro fases complementares:

- obtençõo dos dadas que incluiu extenso levantamento bibliográfico e visitas às instituições de

governo na área, selecionando informações de cunho geológico, climático, hidrogeológico,

atividades potencialmente contaminantes, sócio-econômico e de planejamento;

- descritiva, que ûatam as informações colhidas e permitem gerar cartas bases que possam

retrâtar a realidade do local;
- interpretativa, que analisam estes produtos a partir do cruzamento de cartas e dados, definindo

áreas/atividades de risco ambiental e
- plnnejamento que definem ações técnicas possfveis para implementar um programa de

proteção das águas subterrâne¿s e planejamento de uso e ocupação do solo.

Fase obtenção de dados.. Os dados hidrogeológicos foram obtidos junto aos cadasFos de poços

da SABESP e do DAEE e nas companhias perfuradoras de poços Hidrogesp Poços Artesianos e

Corner Poços A¡tesianos. Informações sócio-econômicas, de planejamento, de uso e ocupação

da terr¿ e instrumentos legais, com a Secretari¿ de Planejamento e Meio Ambienæ da Prefeitura

de São José dos Campos e dados das atividades potencialmente contaminantes com a Regional

da Cetesb de Taubaté. Todo este material encontra-se transcrito em meio magnético e

cartografado em escalas 1:25.000 e I :10.000, disponlvel para consulta no lnstituto Geológico.

Fase descritiva: Os principais resultados gerados nesta fase foram: mapa hidrogeológico; mapa

de isoespessura de sedimentos da Bacia de Taubaté; zoneamenÛo da produção de águas
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subterrâneas; mapa de vulnerabilidade de aqufferos; mapa de cargas contaminantes potenciais
pontuais, mapa de cargas contaminantes potenciais de origem sanitária; mapa de PPPs com
método do raio fixo calculado; mapa de PPPs com método analftico; mapa de PPPs com
método numérico. Alguns dos métodos empregados para gerar estes resultados descritos a

seguir, e ouhos são detalhados no capftulo 3 desta tese.

Mapa hidrogeológico: esta carta descreve as superffcies potenciométricas dos aqufferos, o
modelo de circulação das águas e a geologia básica da área. No municfpio de São José dos

Campos esta representação está na escala l:25.000. Os d¿dos foram organizados utilizando-se o
aplicativo QUATTRO PRO 3.0 (BORLAND 1991), rodado num compaffvel IBM-PC. O mapa

foi traçado sobre uma carta topográfica l:25.000 de forma manual, considerando-se as

drenagens superficiais e o conûorno topográfico.

Mapa de vulnerabilidade de aqu{feros: para o taçado desta carta utilizou-se do método

desenvolvido por FOSTER & HIRATA (1988) é descrito no capftulo 5. A escala de trabalho foi
de 1:25.ü)0. As bases geológicas utilizadas foram retiradas de IPI (lÐt) e CARNEIRO
(1977), ambas na escala l:50.000. Para a seleção dos poços tubulares de interesse utilizou-se
como critério:

- posição geográfica;

- existência de dados hidrogeológicos e de perfil litológico;
- dados construtivos, principalmente a profundidade do primeiro e último filûo.

Mapas de perlmetros de proteção de poços: hês técnicas foram utilizadas para o traçado de

PPPs, o método do raio fixo calculado @FC), do fluxo uniforme (FU) e o numérico (NU). Os

detalhes dos dois primeiros encontram-se no capftulo ó. Para o úaçado com uso da técnica

numérica foi utilizado o Flowpath, progra¡na desenvolvido por FRANZ A GUIGUER (1990).

O Flowpath é uma modelo bidimensional de diferenças finitas que incorpora a análise por
c¿minhamento de pardculas (panicle tracking), definindo o fluxo das águas subterrâneas, zonas

de captura em função do tempo e que objetiva o delineamento de PPPs. Bastante flexfvel, pode

representar aqulferos livres e confinados, heterogêneos e anisoúópicos, variações espaciais de

recarga e evapotanspiração.

O modelo calcula a distribuição de cargas hidráulicas em regime eståcionário, o campo de

velocidades, linhas de fluxo e áre¿s de injeção de contâminantes. Os cdculos se baseiam no
movimento advectivo com uso da lei de Darcy, não considerando dispersão ou degradação.

Os dados necessários para a alimentação do modelo foram: poç.os (localização e taxas de

bombeamento); existência de ba¡reiras negativas (formações impermeáveis); cota topográfica

dos rios e outros corpos de água; espessura saturada do aquffero; condutividade hidráulica em

du¡s dimensões, porosidade efetiva e taxas de rætrga.

Na cidade de São José dos Campos implemenûou-se o ûaçado de PPPs apenas para os

poços priblicos. Uma vez selecionados, estes foram agrupados por proximidade gægrúfica e

denominados informalmente de campo de poços. Através de informações das cotas dos nfveis de

água das drenagens superficiais, assumiu-se áreas com cargas hidráulicas constante.

As recargas do aquffero foram estabelecidas aúavés de dados hidroclimatológicos (DAEE
1972), associados ao lndice de infrlração, calculado pela técnica de VEN TE CHOU para



pequenas bacias, que relaciona declividade, rugosidade do terreno e tipo de litologia
preponderante .

A calibração do modelo se fez seguindo-s€ os passos:

- reunião de um grupo de poços numa micro-bacia hidrogeológica, estabelecida pelo mapa

hidrogeológico;
- introdução dos dados de carga constante (rios e outras barreiras positivas); localização dos

poços de produção; espessura satu¡ada do aquffero, condutividade hidráulica (considerando-se

sempre o meio isotrópico); porosidade efetiva (considerando-se sempre o meio homogêneo);

recargas;
- corrida do programa para uma situação estacionária, sem bombeamento dos poços. Mudança

de valores de recarga e condutividade hidráulica até que as linhas isopotenciais se aproximassem

do verificado em campo (FIGURA 8.7)
- uma vez estabelecidas estas feições, simulava-se com o bombeamento dos poços de produção,

definindo-se os PPPs para 50, 365 e 3650 dias. (FIGURA 8.8)

Os valores de condutividade hidráulica foram calculados a partir da transmissividade de

testes de bombeamento dos poços existentfs. Não houve correções de valores em poços não-

totalmente penehantes. O valor de porosidade efetiva foi aszumido através de referências

bibliográficas. Em todas as simulações considerou-se contåmimntes locomovendo-se na mesma

velocidade que as águas subterrâneas.

Em todos os campos modelados, num total de 15, estabeleceu-se uma malha mfnima de

50x50m. A escala de trâbalho foi baseada nos mapas topográficos da EMPLASA (l:10.000).
Os resultados gerados foram compilados em cartas 1:25.000 e as áreås ocupadas para cada PPP

calculadas medidas.

Canografia de cargas contaminantes potenciais; a análise destas cargas envolveu

informações sobre as atividades do tipo pontual (indústrias, deposição de resfduos sólidos,

cemitérios, tanques enterrados de produtos perigosos) e de atividades associadas ao saneamento

rn sr'tu, englobando áreas não esgotadas de favelas e loteåmentos clandestinos. As atividades

agrfcolas não foram estudadas devido a sua peqùena expressão econômica, associada à
localização em áreas hidrogeológicas não importantes.

As informações foram obtidas junto à Secretaria do Planejamento e Meio Ambiente do

Municfpio de São José dos Campos e os dados sobre indústrias e tåncagem de produtos

perigosos, junto à Cetesb, Regional de Taubaté.

Tanto em um caso como no ouÍo, os dados foram plotados em mapas na escala 1:25.000.

As atividades industriais tiveram suas cårgas potenciais classificadas através dos métodos

propostos por HIRATA & BASTOS (1990), descritos no capftulo 4.

Fase interpretativa: para a andise destes dados foram utilizados os métodos propostos por

FOSTER & HIRATA (198E) e HIRATA (1993). Estes autores estabeleceram que as atividades

existentes devem ser rnelis¿das quaûto ao risco potencial de contaminação de aqufferos. Uma

técnica possfvel é estabelecer maÍrizes de classificaçõo de risco, resuledo do cruzåmento entre

a carltogîafra de vulnerabilidade de aqufferos e carga contaminante potencial.



t llr!
.olt¡r
.Frarr

E.l..lo

Ih:
t.ÞaEr02
lla r :

t.ttE|01
hc:
t.00c.00

Urldad..:

lnl

9JCtYC

d ¡¡o ll2o lalo

Figura 8.7. Superffcie isopotenciométrica (acima) e mapa de vetores de velocidåde das águas

iubterrâneas (abaixo) gerados pelo modelo Flowpath num dos 15 campos de poços simulados'

159



?000

llô0

t?00

100

400

0 .-T-'r--']..--------|-I-
õ00 Í20 t¡ao

2000

t000

1200

!ù0

400

0

Figura 8.8. Exemplos de mapas de linhas de fluxo e zona de captura (ZOC), para um tempo de

bombeamento de 365 e 3ó50 dias, acima e abaixo, respectivamente.

t hùFþlô

,9

.) llr0
LOú!¡r
I.;r¡¡¡

Erl.clo

I.¡rô:
t.a¡€r0t d

iatara:
t.00Ê+00

UJd¡d.r:
l¡l

tJc c

) rrr !
Güh¡.r

Eltr.lo

a6E+¡3 d

r.008100

t¡l

sJctlc



No caso dos PPPs, a mesma eshatégia foi usada, estabelecendo-se quais atividades estavam

denEo da znna de captura de cada poço em bombe¿mento. Nestes casos foram definidas

murizes de óreas ctfticas. Pa¡a o estabelecimento destås matrizes utilizou-se da técnica de

sobreposição de mapas, na escala I :25.00.

Para a análise das cægas contaminantes futuras foi necessário estudar a evolução histórica

da urbanização do municfpio e tendências de crescimento, bem como uso e demanda das águas.

Reuniões com os técnicos da PM São José dos Campos, responsáveis pelo desenvolvimento do

PDM, permitiram delinear os problemas futuros e linhas de crescimento da cidade.

Fase de planejamento: a partir da identiñcação das áreas/atividades de maior risco, zonas

onde os aqufferos são mais susceplveis à degradação e do reconhecimento das principais linhas

do planejamento municipal, definiu-se esfatégias para um programa exequfvel de proteção de

aqufferos. Cuidados adicionais foram tomados submetendo-se estes resultados aos órgãos

competentes para tratar da gestÍ¡o das águas, o DAEE, e para tratar da qualidade do recurso, a
Cetesb.

Nesta fase, cada campo de poço foi analisado independentemente comparando a demanda

de água, a origem do recurso e uso, bem como o uso do solo atual e tendências de crescimento,

definidas pelo zoneamento do atual e futuro PDM. A análise dos instrumentos legais municipais

e estaduais foi importântes nesta fase do úabalho.

8.7. Estratégias de Proteção das Águas Subterrâneas

Conforme explicitado no capftulo 3 desta publicação, estudos nestâ linha devem se utilizar
de cartografias de wlnerabilidade, definição de PPPs e cadasho sistematizado de cargas

contaminantes potenciais. Neste item são analisados e apresentados os resultados destes

procedimentos .

a) Vulnerabilidade natural das águas subterrâneas

0 mapa de wlnerabilidade de aqufferos definiu para a porção sedimentar do municfpio de

São José dos Campos um zoneamenûo em quaho fndices: exÍemo, alto, médio e baixo. Os

critérios de profundidade do nfvel da água, litologias e tipo de aqufferos são descritos no quadro

E.2.

Quadro 8.2. Caracterlsticas hidrogeológicas para a definição dos fndices de

vulnerabilidade no municfpio de São José dos Campos

LITOLOGIA TIPO AOUIFERO PROFI.INDIDADE IND1CE

Sedimentos Aouifero liwe 0-5m 0.9 063 AT,TO
Terciários lO 7ì lo 5-20m o.7 o.49 MEDIO

20-50m 0.5 0.35 MEDIO
>50 0.4 0.28 BAD(O

Sedimentos Aquifero liwe 0-5m 0,9 0,12 EXTRE-
MO

Ouâfemário l0 8) 1.0 >5m 0.7 0.56 ALTO



Sendo os rios no municfpio do tipo influentes, as áreas mais próximas às drenagens se

configuram como de menor espessura dr zana vadosa e consequentemente, com os maiores

fndices de wlnerabilidade. Oufas diferenciações foram os sedimentos quaternários e [erciários,

aqueles associados à fase atual do rio Paralba do Sul. As áreas do aqulfero cristalino não foram

cartografados pois;

- não possufam a densidade de dados que permitissem o traçado da profundidade do nlvel

d'água;
- extrema heterogeneidade e anisohopia do meio dificult¿ndo o uso deste método e,

principal menûe,

- baixa ocupação do solo.

O mapa de wlnerabilidade de aqufferos, na escala l:25.000, encontra-se no anexo 4.

b) Carga contåminante potencial de origem pontual

As cargas contaminantes pontuais foram analisadas segundo a sua atividade. Neste sentido,

foram a¡alisadas as indústrias da área,, os locais de deposição de resfduos sólidos municipais e

industriais, locais de estocagem de produtos perigosos enterrados e cemitérios. Todos estes

dados encontram-se reunidos em ûnpa na escala l:25.000 (ANEXOS 3 e 4).

Artvidades industriais: este estudo cadashou 47 atividades, discriminadas e classificadas no

quadro 8.3. Denhe as atividades dest¿cam-se eleüônica (6 atividades/6 elevadas); mecânica (6,

3 elevadæ e 3 moderadas); alimentfcia (ó,2 moderadas e 4 reduzitlas); qufmica (4,2
moderadas e 2 elevadas); gás e pehóleo (7, I elevada e6 reduzidas); ouhas (19,5 elevadas,4

moderadas, 10 reduzidas).

Disposição de reslduos sólidos: o municlpio de São José dos Campos possui um aterro sanitário

em operação ao sul da zona urbana, que recebe o lixo urbano (260ton/dia) e algum material de

pequenas indrjsmias (40ton/dia, autorizado pela Cetesb). Este empreendimento está instalado

numa área de 300.000 m2, com uma área de disposição de 125.000 m'?. Implantado no ano de

1986, espera-se a sua exaust¡io até o ano de 1996. Anexo a este empreendimento há um lixão

abandonado.

O municfpio ainda conta com um incinerado¡ para resfduos hospitalares, que iniciou a

operação em 1990 e recebe diariamente 1,9 ton. e o atero para resfduos industriais da

Ecossistema S/4. Todos os empreendimentos encontram-se localizados no mapa do anexo 5.

Na cidade existem 51 pontos de deposição de resíduos, a maioria de entulhos de construção

e material inerte. Cabe menção o entulhódromo, área reservada pela PM São José dos Campos

para deposição de entulho.

Pelas caracterfsticas dos empreendimentos não houve classificação do perigo de geração de

carga das áreas de deposição de reslduos, pois acredita-se que em maior ou menor proporção

estes existam, exceto nas áreas que recebem somente enfulhos.

A¡mazp¡ntnenÍo subtenâneo de produtos perigo¡as.' foram cadastrados junto à Cetesb 83 postos

de serviço espalhados na cidade, além de 4 grandes garagens de empresas de üansporte.

EstâtfsticÂs norte americanas têm mosEado que 25% dos tanques enúerrados naquele pafs

apreserte algum grau de vazamento. Cifras superiores foram, até o ano de 1985, observados



Quadro 8.3.: Atividades industriais como fontes potenciais de contaminação das águas subterrâneas no munucípio de São José dos
Campos
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nos Pafses Baixos. Embora as condições climáticas e operativas dos postos de serviços sejam

distintas, estes dados permitem supor que existam sérios problemas com fugas de combustlveis

destas instalações.

Cemitérios: São José dos Campos possui 5 áreas destinadas a cadáveres de pessoas e um, de

animais. O total de sepultramenûos no ano de 1993 foi de 2.684 e no ano anterior de 2.271. O
maior cemitério é o do Parafso (933 sepultamentos em l99l), seguido pelo do Centro (357),

Santåna (348), H.S. São Dimas (199), Eugênio de Melo (45) e São Francisco Xavier (22). Os

empreendimenûos enconham-se localizados fio mapa de cargas pontuais (ANEXO 5).

c) Carga contåminanûe potencial associada ao sane:¡mento in siftt

Cerca de 8O% da população de São José dos Campos é esgotada por rede operada pela

SABESP. O destino dos efluentes lfquidos é, em 95% do seu volume, lançado em córegos
superficiais. O restante (20%\ esrÁ associado em grande parte a empreendimentos de

loteamentos não regularizados (lotreamentos clandestinos), em número de 68, somente na área

de estudo, e de 122 em todo o municfpio e a 18 favelas. Todas estas informações estlio

cartografadas no anexo 3.

A partir das caracterfsticas de ocupação e densidade populacional das favelas foi possfvel

classificá-las segundo as cargas de nihato gerado. Esta classificação permite, em confronto com

a vulnerabilidade natural do aquffero, indicar aquelas de maior risco e as que necessitam de

melhor aüenção por part€ do poder público municipal. O quadro 8.4 mostra o grau de perigo de

geração de cargas contaminantes em cada localidade.

Quadro 8.4. Favelas e o perigo de produção de cargas nitrogenadas

no municfpio de São José dos Campos.

Ì'AVF,I,AS h¡h/domiclìio DoDuhcão cersa nitr¡to/&no
l-Jdm Satélite 4.4 -51 212
2-I¡lm Ismênia 4.4 39 t56
3-Crrâmuio 6.2 65 2ffi
4-ChÁ.rrâs Rernidâr 4.4 629 2.516
5-S.Fco.Xavie¡ 4.4 35 140

6-Jdm das Indúst¡ias 48 187 748
7-Jdm Nova Detroit 4.9 39'l t 58ß

8ldm Satéliæ 41 33 t32
9-Rio C¡mnrido 4.4 r.ó59 6.636

l0-Bo EucålíDitos L4 l06 424

I I -Vila Atrel 4.4 128 5t2
l2-Vila Penâ 4;l 277 l.108
l3-Vila Fer¡eira 4_0 552 2.208

l4-Vila Gùårani 4.4 4 456
l5-Mla M¡cha¡lo 4.4 75 300

l6-VìIâ N. EsDerancå 4.6 I 102 5.208

l?-Vila N C¡r¡m¡i 4.4 40 t60
I 8-Vilâ Prosresso 4.4 145 580

l9-Vila Rhodia 50 540 2.\ffi
20-vilâ Sfâ Cruz 4.1 1.7 5 7 (n4

-Vilâ SinhÁ 48 173 692
TOTAT, 8.300 3 3.300



O mapa do anexo 3 indica também a cobertura da rede de esgoto da cidade e os bairros que

fazem uso das águas subterrâneas para abastecimento residencial. Neste map¿ estäo loc¿lizados
também as favelas e os loteamenûos clandestinos. É importante assinalar as áreas que são

abastecidas por águas subterrâneas, mas não possuem rede de esgoto, implicando num maior
perigo de contaminação.

d) Areas e atividades de risco de contaminação

A partir dos métodos descritos no capftulo ânterior, foram definidas as áre¿s/atividades de
maior risco de contaminação dos aqufferos mediante o cruzamento do mapa de vulnerabilidade
natural e os mãpas de carga contaminante potencial.

Este cruzamenûo de informações permitiu a definição da mahiz de risco (atividade
industrial; resfduos sólidos; tanques enterrados; favelas e lote¿mentos clandestinos e

wlnerabilidade de aquíferos) (QUADRO 8.5).

Quadro 8.5: Matriz das atividades potencialmente contaminantes e a wlnerabilidade dos
aquíferos.

Extemo/alto Médio Balxo Fora da áæa

INDÚSTRIA
-blevaoo
Moderado
Reduzido

5 l0 5

6 2

t2 2

Ateno e lixão I
RESIDUOS
SÓLDOS

A¡ea de
erlnlhô

l6 t7 l7 2

CEMITÉRIO 3

POSTO DE GASOLINA l5 7

FAVELA l2 3

LU I ÞA¡r'IbN I(J
CLANDESTINO

4 37 59 20

TOTAL 57 23 IE 30

A matriz de risco indica de forma relativa quais atividades devem ter maior atenção por
parte dos órgãos de contole ambiental e áreas/atividades para a implementação de esu¡dos de

maior detalhe, envolvendo monitoração das águas subærrâneas e enflises do empreendimento

(deposição de resfduos sólidos e lfquidos; matérias primas). O risco de uma contaminacão

somente tem sentido se comparada a ouha da mesma natureza.

e) Perfmetros de proteção de poços

Para o haçado de PPP na áre¿ de estudo foram utilizados hês técnicas: a do raio fixo
calculado (RFC), a do fluxo uniforme (FU) e o numérico (NU).

Raio fixo calcul.ado: utilizando de taxas de bombeamentos obtidos no cadastro de poços

tubulares junto à SABESP e admitindo um regime de operação conservador (de 24hldia),
estabeleceu-se, a partir da definição do volume extrafdo, o raio do poço para 50, 365 e 3650



dias. Na grande maioria dos casos, o PPP de 50 dias tinha valores menores que 250m e

portånto não representável na escala l:25.000. O mapa do anexo 6 indica os diferentes PPP

para 365 dias e 50 dias.

Fluo uniforme.' com os mesmos valores de bombe¿mento dos poços públicos utilizados no

método anterior, taçou-se, auxiliado pelo mapa hidrogeológico, o PPP com uso deste método.

Uma comparação do mapa do anexo 6 e do anexo 7, que representa os resultados destes PPPs,

evidencia o menor tamanho destâs áreas (QUADRO 8.6.).

Quadro 8.6. Comparação enFe áreas de perfmehos de

proteção de poços, utilizando-se diferentes métodos: raio
fixo calculado, fluxo uniforme e numérico, em São José dos

Campos.

CAMPOS
DEPOÇOS

MËTODOS DE PERIMETROS DE PROTEçAO DE
POCOS

Raio Fixo
f'al¡rle¡l¡ /rn2ì

Fluxo Uniforme
(m2\

Numérico
l'¡r,2¡

A 4.136.m4 4 111 607 st6.449
B 19.237 .35t 3.253.720 619.884

c 23.623.5t1 4.992.559 I13.9t5
D l't 499 255 't.440.4't6 39.250
E 16.988.095 273.065 79 194

F 37 436.01I 1.005.208 102,050

G 19.0t 5.625 183.035 62.800

H L r45.833 96.',?26 62.800

9.205.357 r79,315 39,250

ts.92t.87 5 I148.065 39.250
K 5.83 t.845 OJJ.)U) 38 ß57

L t4.927 .083 300 595 39.250
M r8.863.839 I,+bI,UJJ 62,800

N 15.041.óó6 I t7 55S 63.882
TÔTAI, 24A.874 250 25.219.488 1.879,631

Numérico: com uso do Flowpath foram definidos os PPP para os poços públicos da cidade. Os

resultados enconham-se no mapa do anexo 8. Areas calculadas são le,presentadas para PPPs de

50, 365 e 3650 dias e são mosÍadas no quadro 8.7. Este método criou os menores PPPs no

municfpio.

A diferença entre os bês métodos é evidente. Deve ser notado que este método, por

estiabelecer uma potenciometria mais detalhada e em alguns casos permitir variações espaciais

das condutividades hidráulicas, mosha result¿dos mais sinuosos. Isto tem significado real

apenas se é garantida a fidelidade entre o mapa de superffcies potenciométricas gerado e o
observado em campo. O método numérico pode, portanûo, ser utilizado como uma primeira

aproximação, de forma interina.

A comparação enúe os Fês métodos parece mosûar que, mesmo em casos de limitado

número de informações o método numérico se apresenta como mais prático. Embora muitos

autores reconheçam que a grande desvantagem do método numérico seja a quantidade elevada.



Quadro E.7. Dimensões da Zona de Contribuição de Perfmeho de Proteção de Poços

gerados por méûodos numéricos nos vários poços tubulares de São José dos Campos,

em metros.

CAMPO POCO 50 D1AS 365 DIAS 3650 DIAS
SJCGRI 68 <?o5R 70.5ó 158 76

136 < 2() 5t{ 76.44 14t.72
It8 <?o5ß 76.44 164 64
67 <24 54 6t.35
47 < 24.54 < 24.54 61,3 5

ll9 <?454 < 24.54 t22.70
l0 < )¿, \/t <1454 71 62

132 < ?.454 61.3 5

I < ,L \/t < 24.54 ó1,35

8 < 24.54 <24.54 76.O7

SJC III A JJ < 7q (x) 82.85 t42.27
l5 72.91 15.99 289.98

t lE 72.9t 599 294.26

SIC TII B 27 < 24.54 85 89 601.23

35+ < 24.54 98.16 417.18

t23 < 24.54 85 89 619.64

SJC III C l <35?i 70,46 211.76

2 <:J52J 70.46 27 t.76
3 <15?3 70,46 271.76

4 <'45 2.4 70.46 271;t6
5 < 35.23 70.46 2't I 76

6 < 35 2:t 70.46 27 t.76
7 < 35.23 70.46 27t,16

103 < 35.23 70,46 2'1t;76

SjC IV A 106 < tR ita < Ix JII 55-14

10 < I A--JA < IR ?R I10.28
100 < tR lta < tt{:Jx 9l _90

23 < tx:ta < lE-3E 91.90

44 <IR?R < {3X 47.O4

< { 3t{ < 18.38 73.52
< lß ?ß < t8 3lt 9l g0

I < lt( 3x < 18.38 73.52
ì9 <IRlR < lR'tR 1t0 28

I < Itt 3x < 18.38 55.t4
SJC IV B It0 <767fl 90 65 322.71

9l < 36.26 63.46 159.54

84 <?676 <:46 )6 159-54

133 < 36,26 63.46 208.50

38 <?6?6 61 46 208.50

61 68 89 188.55 543.90

48 68.89 235.69 426.06

32 < a6 26 8l_59 E43.05

75 <?6)6 63.46 221 ts
8l 68,89 r35.98 580.16

SJC IV C 24 < 29 Xtr 67.19 t7t.70
25 <tsR6 67.19 l7t 70

LzZ <29X6 67.19 265.75

SJCVA 89 < 7,5 6:a 56.07 163.40

70 <J\67 56.07 7 to
109 < 25.63 E0,10 2E0.35



(continuação)

CAMPC) POCO 50 DIAS 365 DIAS 3.650 DIAS
SÌCVB 37 43.56 123.42 493.68

83 <29lÌ4 '12.60 261.36
93 <)9ñL 72.60 19.44

80 < 29 tt4 '72 60 t74.24
94 <tqo¿ 29.04 t23.42

< 29,04 79,46 319.44

96 < 29.04 29.O4 130.68

97 <29l)4 79,86 232.32

SJC VI A ll6 342.96 286,10 3114.10
21 257.14 o57.46 34E5.54

22 228.56 t42,80 3285.55
g9 22a.56 000.30 3 t42.70
l9 t71.42 999.95 2999.85
46 142 A5 517.40 2999.85
l8 142.E5 285;10 714.10

\14 2'l 1000.30 42.65

30 342.E4 000.30 > 2,txt
t7 r99,99 600.18 > I qoo

3l I14.2E 42E.70 > tz{xt
t26 I14.28 224.64 > Áoo

SJC VI B 4l < 43 itt <43 Jð 11t.99
t34 < 43.38 <¿?1R t48.7 4

79 < 43.3E < 4t tll t48.7 4

56 < 43.38 < 43.3E 161.14

64 < 43.38 < 4i :ilt 161- t 4

t24 <43 38 < 43.38 161

to7 < 43.3E <43.38 24'.1.90

t29 < 4:.t :t8 247.90
49 < 43.3E <43.38 247 ,90
50 < 43 3¡{ 94 20 272.69

SJC VI C t20 <16 92 < 16.92 261.46
34 < 16.92 <t6s? 307,60

ll < ló.92 < t6 92 184.56

l5 <-Ì69* 261.46

16 < t6 97 106 276.84

28,' < t6 92 < 16.92 26t.46
42 <16 9) 58.44 307 .60

62 < t6 92 43.06 t23.O4

t28 < 16 9J 16.92 t 53.80

l4'r < t6 9¿ 16.92 307.60

de informações necessárias, ele pode ser usado, mesmo com baixa densidade de dados, com

segurança e com melhores resultados que os ouhos métodos, desde que os resultados sejam

analisados e interpretados com cuidado e sejam contextualizados.

A grande limitåção associada à aplicação do Flowpath na área de estudo é que o modelo

simula apenas realidades bidimensionais e o aquffero apresenta uma baixa permeabilidade

vertical e grande permeabilidade horizontal. A calibração do método se deu pela comparação



dos nlveis potencioméüicos gerados, com os observados no campo. O aquffero ærciário tem
nlveis bastante rasos junto aos divisores de drenagem que caem abruptamente junto aos rios.
Para a simulação foi necessdrio utilizar-se de baixos valores de condutividade hidráulica para a

manutençâo destes nfveis e/ou utilizâr-se de infiltrações elevadas em cada nó.

O método mais conveniente para a simulação em São José dos Campos deveria ser do tipo
hidimensional. No caso especffico, para não comprometer os valores de transmissividade, e
portanûo das dimensões dos PPPs, optou-se pelo uso de condutividades hidráulicas

intermediárias e nfveis potenciométricos não täo elevados quanto os observados na realidade.

O RFC é o método mais conservador pois engloba todas as dreas desenhadas pelas outras
técnicas. Entretanto, as grandes dimensões dos vários PPPs, no caso estudado, quase o
inviabiliza, numa aplicação prática.

O método do FU é operacionalmente mais simples que o numérico. Deve ser utilizado
quando a equþ de hidrogeólogos não domina o uso de modelos numéricos de simulação, como

o Flowpath.

Numa aplicação definitiva, extenso e continuado trabalho de campo é necessário para a
calibração definitiva do modelo, sobreh¡do em situações de aqufferos multicamadas como a

observada na Bacia Sedimentar de Taubaté. Neste estudo seria importante também a instalação

de piezômetros multinfveis para o entendimento e descrição dos fluxos verticais.

Para a defrnição das áreas cr{ticas, ou seja áreas/atividades onde cargas contaminantes

poûenciais estão denúo de PPPs de poços priblicos, estâbeleceu-se, a exemplo da definição de

áreas de risco, mabizes de criticidade:

- método RFC (50 e 365 dias) e cargas contaminantes pontuais e de saneamenûo (QUADRO
E.E)

- método FU (50 e 365 dias) e cargas conúaminantes pontuais e de saneamento (QUADRO 8.9);

- método MN (50, 3ó5 e 3650 dias) e cargas contaminantes pontuais e de saneamento

(QUADRO 8.10);

Segundo o quadro 8.8, 29 indúshias estão denho do PPP/RFC de 365 dias. Este número se

reduz a ll, no caso de PPP/FU e 4 para PPP/NU. A prioridade enFe uma ou ouha atividade

ocorre na análise do tipo de atividade, se manuseåndo ou depositando resfduos ou produtos

perigosos. Um balanço, considerando o emprego de substâncias persistentes e móveis e a

proximidade do empreendimento e do poços, deve ser feito (vide FIGURA 6.5).

No caso da contaminação advinda de loteamentos sem rede de esgoto, os quadros 8.8,9,10

são úteis, pois estabelecem ¿lreas de perigo, baseados em tempos de fânsito, que são eficientes

na degradação de patogênicos. A movimentação das águas subterrâneas por inúervalos

superiores a 50 dias, como querem a legislação paulista ou mesmo recomendações européias, ou

de 210 dias, como querem técnicos americanos, são sufrcient€s para degradar bactérias e vfrus.

Entretanto, contaminantes não-degraddveis, como o nitrato, devem ser analisados com cuidado,

considerando-se a diluição e fatores de denitrificação ou mesmo a retenção do nifogênio na

própria fossa séptica. 13 favelas e 8loûeamentos encontram-se denüo de PPPs/RFC, 2 favelas

em PPPs/FU e I favela e 2loteamentos, quando se utiliza o PPPs/NU.



Quadro 8.8.: Cargas contaminantes potenciais incidentes em Perímetros de Proteção de
Poços, gerados por Raio Fixo Calculado (RFC)

Cãmpo do
DOCO

Indusiriâ Posto de Favela [,oteamento Residuo
Sólido

Cemitério

A 9.10.t2-13
B 42,43,4r(E)

5,6,1,a,9
4,5,6,7,A,9,
I1,12,14, t5
16,17,18(E)
le(E),20(E)
21ßt.29

4llEntulhó-
d¡omo

c 3t,32,33,34
1{ ?6

2,J,4,),O,lt

D 25.rE),26@)
2E(E).50

5,6 33

E 4l(B),45 r E(B)re(B)
20(B)21(B)
22,23,24,2s

34,35,36,40

F l3(G),14,
t7

óJ(U),o),
6.67.68.69

15,16,l7 l0 Santanå

G 4e(rÐ,t2,
40(H)

37 3a39,40
4t,42,43,44
54(H)55(rÐ
56(H)57(rÐ
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Postos de gasolina ou grardes firmas transportådoras possuem tånques enterrados. O perigo

de vazamento somado a alta toxicidade e persistência destes produtos fazem com que estes

empreendimentos tenhâm especial atenção. Um número de 79 instalações foi detectâdo em PPPS

traçados pelo método RFC, 19 nos PPP/FU e l8 no caso de PPP/NU.

O método de PPP/RFC cobriu uma área que englobou 4 cemitérios. O PPP/FU, apenas l.
O PPP/NU nenhum. Os contaminantes vindos de cemitérios são os mesmos que os encontrados

em muitas favelas, apenas em menor volume. Tempos de trânsitos de 50 dias são suficientes



Quadro 8.9. Cargas contaminantes potenciais incidentes em Perímetros de Proteção de
Poços gerados por Fluxo Uniforme (Ftr.

Poço Indústria Poslo de
Gasol.ina

Favela I¡teamento Residuo
Sólido

Cemitério

't lt03
74 l8

t7t29l40l
t24lt26

Salinas

t9 Entulhód¡o-

7 9,1I Enmlnoo¡o-
mo

),7 t t21 t2
30 l't .22

3l 29 Salinas
11 35

34 26
38 2l
46 9 12.t4
56164 49 42

75 34 22
RI 32 33 35

99 5.6 7.8
t00 56.57
109 Resião l-e.ste

lll I t0 l, Enrulhó-

ll5 I
u6 41

8 132
120 34
TÕfâl t9

para a degradação de contaminantes, desta forma pouco risco existe com estes empreendimentos

na área de estudo.

A deposição de resfduos sólidos (entulho) foi feita em áreÍN de PPP/RFC em ¿14

localidades, pelo método de PPP/FU, em l0 e pelo PPP/NU, em 9, incluindo o Enrulhódromo.

Os entulhos geralmente constituem-se de material inerte que não apresentam problemas para as

águas subterrâneas. Situações preocupantes ocorrem quando junûo a este material existem ouhos
resfduos. O aterro sanitário em operação e o lixão estão fora dæ áreas de PPPs dos poços

SABESP.

8.8. Planej amento Urbano

A læi no 3.721190 estâbeleceu um zoneamento do municlpio que passa por uma revisão

através do Plano Dfuetor Municipal (PDM), que está sendo apresentado à Câmara Municipal e à
população para discussão, ainda em 1994. De forma sintética, a lei de zoneamento estabelece

10 zonas, com diferentes caracterfsticas de ocupação e teú poucas alûerações na atual



Quadro 8.10.:Cargas contaminantes potenciais incidentes em Perímetros de Proteção de
Poçs, gerados por Método Numérico (MN).

Poço Indústria Posto de
G¡sol ine

Favela Loteåmcnto Resfduo
a,{li¿ln

Cemitério

7lto1
tl 74 l8
l7 /29/40t
t).4ltr6

Salinas

l9 E ntuÌnÒ(lfo-
mo

2l 7 9,1 I Enlulhódro-
mo

27 n23 t2
30 1))
3 29 Salinâs
33
34 26
3E 2l
46 t2l4
56t64 49 4

75 14 ?,),

8l 32.33.35
99 5.6 7A
100 56.57

109 Região
t este

Irl I t0 l, Entulhó-

l5
l16 4

n8 13.31.32

120 14

Totâl tl 19 t I

administração. O quadro 8.11 e a figura 8.9 descrevem as principais características de cada

zona e o perigo de geração de carga contamin¿rnte, associado a um ftdice relativo.

As áreas residenciais ZRI e ZR2 apresentam baixo ou qwße nulo perigo de geração de

cægas contaminantes. Mesmo que não esgotâdas, a baixa densidade e o padrão das moradias

não geram cargas significativas aos aqufferos. Já nas ZR3, ZR4 e ZR5 é permitida a instalação

de postos de serviço, que se utilizam de tanques subterrâneos de combustfveis, e pequen¿N

oficinas mecânicas e laboratórios. Estâs instalações oferecêm perigo aos aqufferos. Áreas de alta
densidade não-esgotadas podem gerar cargas importantes de nitrogenio.

As zonas comerciais de atenção são a ZC3, onde é permitido o manuseio de substâncias

perigosas, e a ZC4, área de comércio at¿cadista. O perigo destas áreas está associado a
acidentes com fi¡gas e infiltração de lfquidos perigosos, ou sólidos mal acondicionados, em

terrenos abertos não-impermeabilizados.



Quadro 8.11. Características de ocupação permitida para cada zona em São José dos
Campos e o perigo potencial de geração de cargas contaminantes no aquífero.

ZONAS UAII,UU-
RIAS

QTDE AREA
km2

trljN¡it.
DADE

PERIGO POTENCIAL INDIUH
DE+

pFÞ rtìaì
ZaI a ZP.s zona

rcsidencial
JJ 24,09 76,8'7 zRt,2

2R3,4,5, postos gasolfna e
oficinas e servicos

I

2

zc t,2,3,4 ?,OnA

crìñerciâl
t4 |,49 80,56 ZC3 acidenles e vaza mentos

ZC4 a deoender dos Drodutos 2

ZNll a ZN18 zona mista 2A 41,6t 43,12 ZM2 pblemâs de efluentes e
mollrir¡ ntimo< ¿le r in¿l¡icrr

2

AY¡q.I A

APA4
á¡ea de
Drotecão

l0 2E,21

ZE I t2,51 3,36 tancagem subterrâne¿
combustíveis e pdt. perigosos

2

ZUPT I predomi-
n¿nlemenl€
industrial
(não

ocupada)

l0 8,49 16,'t I Il resld,sólidos classe III, não
perigosos, não-periculosidade
12 resld. sólidos classe II,
gfìuentes e poric. ausente
13 resíd.sólidos classe Il, perigo
médio
14 resíd sólido classe II,
efluente e peric medio
15 resld sólido classe I, efluente
oerieosos e oericul.

3

4

4

4

5

ZUPI2 predomi-
nanter/te
industrial

22 22,76 3,03

7I)C^ c¡rrso d'áø¡¡ 6 586
nJl uso

instihrcionål
3 0,95 tufiltlação de chorume nos

cnrife¡nc
5

ZW mna de
vazio

l3 '72.59 I

Perimeúo
nrheno

TOTAL 218,6 r9.00

06 númeroos ,2,3,4 e 5 significarn perigo potencíal de geração de cârga cont¿ninantes

As instalações do CTA, definida como uma ZE, representa um perigo associado a

reservação de combustfveis e, sendo uma cenÍo de pesquisa, ao manuseio de produtos
perigosos.

As ZUPI\ e ZUPI2 são as áreas de maior perigo aos aqufferos. Nestas, as atividades mais
preocupantes são associadas às indústrias do tipo 15, que produzem efluentes e resfduos
p€rigosos, e as 14, por manusear substllncias tóxicas e resfduos sótidos de classe II. Á¡eas onde

são permitidas as instalações de Il e 12 oferecem baixo risco, desde que se garanta o não

manuseio de produùos organo-sintéticos, mesmo em quantidades limitadas.

A área do atrerro sanitário em operação e do lixão, hoje abandonado, deve merecer especial

at€nção. Embora não esteja em área de grande produção de águas subtÉrrânea, nem tampouco
situe-se denfro de um PPP especlfico, instalações deste tipo e porte têm sido responsáveis pela

degradação de aqufferos em muitos casos estudados no pals. Recomenda-se um esfi¡do de
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Figura 8.9. Zoneamento da cidade de São José dos Campos, segundo a Lei Municipal n'3721190 (PMSJC 1990)



detalhe, com a instalação de piezômetros, monitoramento da qualidade, precedidos por

geoffsica.

A maioria dos rios da região é influentes e recebem água dos aqufferos. Esta situação faz

com que, mesmo os cursos estando contaminados estes não atingem o corpo de água

subterrânea. Tal situação pode, no entanto, se invefter pela presença de poços nas

proximidades. A modelação matemática identificou apenas os poços 14, 28 e 35 como aqueles

que podem ser contaminados pelo bombeamento (10 anos) de águas do rio.

As demais zonas não representam perigo aos aqufferos.

A proposta da atual administração sugere a criação de 4 macrozonas no municfpio

(FIGURA 8.10). Os maiores riscos de contaminação de aqufferos continuam associados à

Macrozona Urbana, hoje ocupada pelo atual traçado do perfmetro urbano e seus vetores de

expansão leste e sul (QUADRO 8.11, já discutido). É nesta maclozona também que são

observadas as maiores produções individuais por poços tubulares.

A Macromna de ExpanMo urbana I é outra que merece cuidado do ponto de vista dos

recurso hfdrico subter¡âneo. Embora todo o afloramento dos sedimentos te¡ciários funcione

como área de recarga do aquffero, o fluxo regional do aquffero SE-NW impõe à região ao sul

do municfpio uma condição especial. Uma contaminação severa (que envolva produtos móveis e

persistentes) nesta área pode atingir a cidade, e seus poços tubulares de abastecimento público,

que se encontram à jusante. Esta macrozona, juntamente com a região abrangida pelo vetof de

expansão leste, tem sido ocupada intensamente por loteamentos sem rede de esgoto e que fazem

uso de águas subterrâneas. Nestas localidades, a preocupação se dá pela contaminação potencial

por nigato e patogênicos, o primeiro associado à densidade de inslalações sanitárias e o segundo

à má construção de poços rasos e proximidade entre fossa e poço.

A Macrozona Rural oferece reduzidos riscos de contaminação de aqufferos, exceto pela

atividade agrfcola. A fertilização do solos pode vir a acarretar contaminações de aqufferos por

nifogênio. Em áreas mais wlneráveis e com solos de baixa fertilidade, pode haver problemas

com pesticidas.

Nesta mesma linha, deve ser ressaltada a consfução da rodovia Carvalho Pinto, nos limites

sul do municfpio. Da mesma forma que a rodovia Duta, este um maior, existe o risco de

acidentes envolvendo lfquidos perigosos e sua inflihação no solo. A construção de novos poços

para o abasæcimento prfblico nas proximidades desta rodovia deve atentar para o distanciamento

de no mfmino 2 a 3km.

Nas zonas destinadas à proteção ambiental e à Expansão Urbana II' são restritos os

problemas de contaminação das dguas subterrâneas.

8.9. Linhas de Ação

São José dos Campos está assentada sobre um aquffero de alta produtividade, que tem

águas de excelente qualidade natural. Sua baixa mineralização não restringe o seu uso, mesmo

para aplicações indushiais mais severas. Embora existam grupos que pleiteiam o abastecimento

completo da cidade por mananciais superficiais, esta decisão deve ser respaldada por uma

análise econômica mais profunda. Vários estudos comparativos têm mostrado o menor custo do
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abastecimento público e privado de água subterrânea. Tendências neste sentido são

experimentadas em v¡lrias partes do muudo, sobretudo em pafses de economias centrais.

O Aquffero Sedimentar Terciário, que ocorre na área, apresenta uma permeabilidade

vertical significativamente mais baixa que a observada horizontalmente. Tal caracterfstica faz
com que o aquffero tenha uma produção elevada, associada a fndices de vulnerabilidade
proporcionalmente mais reduzidos, resultando em menores riscos de contåminação do aquffero.

Um programa de proteção dos recursos hfdricos subterrâneos deve considerar as atividades
já instaladas, pela análise de seu potencial contaminador e sua localização com relação à

vulnerabilidade e aos PPPS, segundo critérios do FU e MN. Para as atividades para as

atividades futuras, haverá necessidade de interpreta-las frente à wlnerabilidade e aos PPPs

existentes, conforme o quadro 3.5.

Nas localidades/atividades de maior risco de contaminação, o poder público deve exigir da

empresa ou do contaminador-potencial, estudos que incluam a monitoração do aquffero. Poços

prfblicos próximos a estas áreås devem ter suas águas analisadæ, incluindo os compostos

manuseados pela atividade. Do total de atividades, deve-se atentar para 4 indústrias, I favela,2
loteamentos, 18 postos de serviço e 9 áreas de disposição de resfduos sólidos, cuja localização
ameåça poços de abastecimenûo público.

Paralelamente, colet¿s semestrais ou anuais e análises qufmicas completas dos parâmehos

de potabilidade, incluindo compostos organo-sintéticos e metais pesados e, eventualmente,

agroqufmicos, devem ser realizadas em todos os poços príblicos (monitoração do tipo vigilância
sanitária). Este programa de monitoração deve incluir também análises de parâmetros

indicadores, com uma frequência que pode chegar a mensal. Para parâmetros do tipo
condutividade elétrica e pH, sugere-se a andise diária. O acompanhamento deve incluir
medições todos os dias dos nfveis estáticos e dinâmicos. Especial atenção deve ser dada a 35

poços públicos que estäo próximos a atividades potencialmenûe contaminantes.

Nas áreas de favelas e loteamentos "clandestinos' ou não, que fazem uso de águas

subterrâneas e fossas sépticas e negras, sugere-se que seja implementado um estudo do tipo
sugerido no capftulo 4, a fim de definir aquelas localidades de maior risco de contaminação de

aqufferos.

Propõe-se que o futuro zoneamento da cidade seja analisado em conjunto com as

cartografias de vulnerabilidade e de PPP, pelos métodos numérico e de fluxo uniforme.
Atividades industriais do tipo 14 e 15 não deveriam ser intaladas em áreas de alta e média

wlnerabilidade, nem tampouco em áreas de PPPs, traçadas em situações estacionárias pelo

método NU. Da mesma forma, nenhum poço de abastecimento público deve ser instalado à

jusante hidrogeologicamente de indúsfias, considerando-se tempos de 20 ou 50 anos. Restrições

maiores devem ser aplicadas à dþsição de resfduos sólidos.

À guisa de orientação geral, as zonas classificadas com fndice 4 e 5 não devem ser

propostas em áreas de alta e média vulnerabilidade. Zonas do tipo 2 e 3, em áreas de alta

wlnerabilidade e as zonas do tipo I podem ser permitidas em qualquer situâção hidroleológica.

Em qualquer destes casos, deve ser atentådo para os PPPs exisfentes.



9. CONCLUSõES E RECOMENDAçÕFS

As estratégias de proteção da qualidade dos recursos hfdricos subterrâneos utilizadas no

mundo se baseiam na definição de áreas ao redor do poço, Úaçadas a partir de critérios

hidrogeológicos ou administrativos (perfmehos de proteção de poços - PPPs) ou no

estabelecimento de uma cartografia de vulnerabilidade e o disciplinamento do uso do solo nestas

áreas. Alguns Autores, mais fecentemente, têm sugerido o uso de ambos os métodos. Neste

caso, a caftogmfia de vulnerabilidade poderia ser usada numa primeira aproximação ou em

áreas onde o meio tenha uma heterogeneidade muito pronunciada ou mesmo em áreas de alta

densidade de poços. No entanto, mesmo que a lécnica de vulnerabilidade seja utilizåda, a

prática do traçado de perfmetfos próximos aos poços nunca deve ser esquecida. Ressalta-se que

muitos métodos de vulnerabilidade se atêm nâis à cafga que podefá chegaf à zona saturada,

enquanto que o método de PPP analisa exclusivamente a contaminação no aquffero.

o mapeamento de vulnerabilidade deve fazer uso de métodos simples, baseados em um

número restrito, mas confiável de dados. Métodos complexos, que fazem a interação de muitos

fatores, têm pouca relação com a realidade. A existência limitada de dados muito especfficos,

sobrefudo aqueles que tenham que ser generalizådos para áreas grandes' faz com que a maioria

dos métodos estudados não seja facilmente aplicáveis ao cenário paulista. Da mesma forma, a

atitude de somente usar mapas geológicos e interpretáJos do ponto de vista de sua

vulnerabilidade não parece âlternativa recomendável. A falta de hidrogeólogos nas diversas

instâncias restringe esta prática.

A cafografia de vulnerabilidade parece ser bastante adequada quando utilizada no

disciplinamento de atividades que manuseiam substâncias degradaveis e/ou pouco móveis. No

método utilizado (COD), a validade técnica se mantém desde que os lndices de vulnerabilidade

sejam assim interpretados: alta wlnerabilidade significa que o meio é suscetfvel a todos os tipos

de contaminantes, incluindo bactérias e vfrus; média vulnerabilidade, aos produtos

medianamente móveis e persistentes, englobando metais pesados e uma glande pafte dos

hidrocarbonos sintéticos halogenados ou não; e baixa wlnerabilidade, somente a compostos

muito móveis e persistentes, como os sais, nitratos e alguns poucos solventes halogenados.

Os métodos estudados de PPP mosham que, quando aplicados a uma área especffica, seus

resultados podem variar muito. Este problema pode ser atribuído à baixa densidade de

informações hidrogeológicas, quando confrontado com a heterogeneidade do meio. Variações

em uma ou mesmo mais ordens de magnitude são bastante comuns, e sua influência nas

dimensões e nos formatos de PPPs é significativa. O mesmo ocorre, em menor expressão, com

outros parâmehos, como a porosidade efetiva e gradienùes hidráulicos do meio aqulfero.

O uso do método GOD permitiu o mapeamento da wlnerabilidade dos aqulferos no Estado

de São Paulo, com a definição de três diferentes graus de susceptibilidade à contaminação. A

cartografla englobou as 26 unidades litoestratigráficas sedimentares da Bacia do Paraná e Vale

do Parafba. Os aqulferos de porosidade secundária não foram objeto dqste estudo, uma vez que

sua importância relativa frente aos outros aqufferos é menor e a gfande heterogeneidade do

meio não permitiu interpolar informações enüe os pontos de dgua. Trabalhos especfficos devem

ser conduzidos nestas áreas com métodos próprios, para definir a sua wlnerabilidade.



Uma estratégia possfvel para o Estado de São Paulo é definir nos aqufferos fraturados as

áreas de maior densidade de usuário da ágla, e/ou onde o recurso é mais importante. Nestås
regiões, recomenda-se que se estabeleça um programa de Perfmeho de Proteção de Poços,
adotando métodos como o do Raio Fixo Calculado, definindo ¡rs cÍtrg:ts contaminantes
potenciais inseridas nestas á¡eas e estabelecendo prioridades.

Os aqufferos sedimentares mais vulneráveis em expressão de área no cenário paulista são:
Coberturas Cenozóicas, Botucatu-Pirambóia e Caçapava com, respectivamente, 607o, 55% e

50% dos terrenos com fndices de alta vulnerabilidade. Já as unidades Passa Dois, Tremembé e
Itararé foram as que apresentaram os menores fndices.

A análise das cargas contaminantes pontuais permitiu o reconhecimento e a classificação,
em hês nfveis de perigo (elevado, moderado e reduzido), de 526 indrístrias de importlincia para
os aqulferos, escolhidas de um total de 1.650 atividades (não estäo inclufdas as da RMSP).
Aterros e lixões de resfduos domésticos foram avaliadas para as cidades com populações acima
de 50.000 h¿bitantes em todo o Estado e acima de 10.000 habit¿ntes em área de afloramento do
Botucatu. A atividade de extração de minérios foi também alvo de análise e se classificaram 30
empreendimentos no Estado.

As cargas contaminantes dispersas analisadas relacionavam-se às atividades de saneamento

in sin e uso agrfcola do solo. Todos os municfpios foram avaliados sob esse aspecto, resultando
em 45 núcleos urbanos classificados como de elevado, 43 moderado e 379 reÅruzido perigo de
geração de cargas nihogenadas ao aquffero. Quanto aos pesticidas, dos 573 municfpios
analisados, 57 mosharam fndices elevados, 363 moderados e 140 reduzido. Para herbicidas e

fungicidas os perfis se dishibui¡am de forma similar. Para os fertilizantes nihogenados, os
maiores problemas estäo associados às culturas de cana de açucar, citrus e anuais.

A vulnerabilidade e carga contaminante definiram as seguintes áreas de maior risco no
Estado: a região de Ribeirão Preto/Franca e arredores; Bauru; Vale do Pa¡alba (iunto a São
José dos Campos, Taubaté-Pindamonhangaba); Grande Campinas; além da zona de afloramento
do Aqulfero Botucatu-Pirambóia.

Numa estratégia voltada aos empreendimentos já instalados, aqueles classificados no Grupo
I (maior risco), seguidos do lI e do III, devem ær prioridade em estudos de detalhamento,
conjuntamente com uma análise do uso/disponibildiade de água da região. Estudos
hidrogeológicos e de impactos podem definir se as suspeitas de risco se comprovam e se será

necessário exigir medìdas para a redução de risco, como programas de monitoração preventiva.
Em empreendimentos ainda a serem instalados, o mapa de vulnerabilidade pode servir de

fenamenta balisadora nas decisões de estudos prévios e nlveis de exigências.

Recomenda-se também que os órgãos de governo (IG, DAEE, Sabesp, Secretaria da Saúde,
Cetesb) analisem as várias situações hidrogeológicas e de uso da água no Estådo, atendo-se mais

às áreas crfticas, e estabeleçam um programa de moniûoração das águas subterrâneas, do tipo
vigilância sanitária, ou seja, coleta de amostras de poços de abastecimento prlblico.

São José dos Campos é abastecida parcialmente pelo manancial subterrâneo. 4O% de wa
demanda vem dos 70 poços tubulares operados pela SABESP, de um total de 100 perfurados.
Existe uma atitude por parte do poder público municipal e de técnicos da própria SABESP de,
no ano 2.009, ter todå a cidade suprida por águas do rio Paralba do Sul. É de entendimento que



esta decisão deve ser precedida de estudos de viabilidade econômica mais aprofundados, uma
vez que a tendência verificada em muitas partes do mundo é a inversa.

A cartografia de vulnerabilidade, baçada com o método GOD, definiu 4 unidades com
distintos graus (extremo, alto, médio e baixo fndices). A técnica e a escala empregada
(l:25.000) foi adequada aos objetivos do estudo. As regiões mais suscetfveis estão associadas a
áreas próximas às drenagens e onde os nlveis de água são pouco profi.rndos. A maior parte da
drea, entretanto, foi cartografada como de fndice moderado, resultado dos nfveis freáticos mais
profrrndos.

O emprego dos métodos de classificação avaliou que os maiores riscos de contaminação
estavam associados às atividades industriais (5 fábricas, de um tot¿l de 52 e,studadas), postos de

serviço (15 empreendimentos, num total de 80), deposição de resfduos sólidos (16 áreas de
entulho e I lixão, num total de 5l e 3, respectivamente) e urbanizações irregulares (12 favelas e
4 loteamentos, de um total de 21 e 120) e nenhum cemitério (de 7 analisados).

Para o üâçado dos perfmefros de proteção de poços (PPP) foram utilizadas fês técnicas:
raio fixo calculado, fluxo uniforme e numérico, calculados com base nos tempos de

bombeamento e de trânsito das águas subterrâneas de 50, 3ó5 e 3650 dias. Entre estes métodos,
o mais adequado para as condições da área de estudos, onde os dados hidrogeológicos
disponlveis são pouco confiáveis, foi o do fluxo uniforme. O método numérico, com uso do
programa Flowpath (2D, estâdo estacionário) mostrou reshições pela ausência de informações

de drenagens verticais e piezometria real atualizada dos poços.

O traçado de PPPs com uso de diferentes métodos definiu perfmefos bastante distintos no
formato e n¿s dimensões. O mapa de PPPs com uso do RFC praticamenûe cobriu toda a área

urbanizada (24.9ûha), inviabilizando seu uso, mesmo para uma primeira aproximação. Já os

ouhos dois definiram PPPs mais adequados e hidrogeologicamente mais precisos (2.500ha e
200ha, métodos fluxo uniforme e numérico, respectivamente). A comparação enhe os métodos
faz com que o traçado de PPP, numa primeira aproximação, poss¡t ser feita com as técnicas de
Fluxo Uniforme, caso o grupo técnico não tenha familiaridade com métodos numéricos
computacionais ou o grau de confiança dos dados e a complexidade do aquffero difüculte o uso

de métodos numéricos.

Em São José dos Campos, o aplicativo Flowpath moshou dificuldades para ser aplicado
praticamente. Por ser um modelo em 2D horizontal e operar em condições estacionárias, houve
restrições em resolver a grande diferença entre as permeabilidades horizontal e vertical, quando

existem poucos dados tanto de drenagem vertical des águas, como de valores de condutividades

hidráulicas confiáveis. No entanto, embora esta dificuldade tenha existido, acredita-se que o
traçado de PPP com este método tenha sido razaável para uma primeira aproximação.

O proximo passo a ser desenvolvido em São José dos Campos deveria ser, com uso de um
aplicativo 3D, traçar PPPs definitivos, ou mesmo retomando o modelo Flowpath, com dados

medidos no campo, envolvendo testes de bombeamento especfficos em 2 direções e a

identificação da anisohopia do meio.

Analisando os riscos de contaminação des águas subterrâneas e as atividades anhópicas com
relação ao traçado dos PPPs, verifica-se que a situação é conftolável, com alguns problemas

mais localizados.



Uma das atividades que merece atenção são os postos de serviço espalhados em toda a

cidade, num total de 19 localizados denho de PPPs definidos pelo método do Fluxo Uniforme.
Estes empreendimentos, devido as suas caracterfsticas econômicas, não permitem ao pe{ueno
proprietário, investimentos na monitoração continuada de fugas dos tanques. Desta forma,
instalações muito próximas aos poços de abastecimento público deveriam ser, em acordo com a
Prefeitura Municipal, transladadas para outras áreas; ou entäo, estabelecidas a partir de uma
parceria para a viabilização de um programa de monitoramento do tipo ofensivo.

Em relação às indústrias já instaladas, à semelhança do recomendado para o Estado de São

Paulo, deve-se priorizar estudos naqueles empreendimentos de maior risco ou que estejam
localizados em áreas de PPPs/Fluxo Uniforme (no total de ll) e næ áre¿s mais wlneráveis dos

aqufferos. Pelo mesmo traçado de PPP, foram englobados também denho da znna de c pttJla,2
favelas, 7 dreas de deposição de resfduos sólidos e I cemitério. Para atividades a serem

instaladas, cuidados devem ser mantidos em relação à vulnerabilidade do aquffero e PPPs.

Nas atividades e empreendimentos identificados, quer pelo mapeamento de wl¡erabilidade
quer pelo traçado de PPP, os órgãos de controle ambiental, juntamente com a companhia de
abastecimento de água e a Prefeitura Municipal deveriam inicia¡ um programa, baseado nos

seguintes pontos:

a) estudos de detalhe nos empreendimentos e atividades assinalados como de maior risco ou
naqueles localizados nas zonas de captura dos poços públicos (PPP/FU), avaliando problemas

reais de contaminação dos aqufferos e, quando for o. caso, instalando de redes de monitoração e
programas de coleta e análise das águas;

b) nos poços municipais proximos a atividades potencialmente contaminantes, definir um
programa de moniûoração das águas subterrâneas do tipo vigilância sanitária, com coletas de

dgua e análises completas, incluindo metais pesados e hidrocarbonetos sintéticos.

c) definição de um programa de contole das atividades industriais, mesmo daquelas não

inclufdas neste estudo, analisando os processos produtivos, matérias primas, produtos

intermediários e finais e resfduos.

A expansão da cidade está ocorrendo nas direções leste e sul do municfpio. Nesøs regiões é

verificada a maior poæncialidade do aqulfero, em áreas de wlnerabilidades de nfvel médio.
Estas áreas são adequadas à conshução de loteamentos de baixa densidade ou de média a alta

densidade, com rede de esgoto. Indústrias com moderado ou baixo potencial poluidor devem ser

evitadas ou, se instaladas, devem obedecer a restritos métodos de controle e monitoraçáo do
tipo ofensivo.

As aplicações práticas a nfvel municipal e estadual permitem concluir que um programa de
proteçâo dos recursos hfdricos subterrâneos baseado no uso conjunûo de PPP e cartografias de

vulnerabilidade de aqufferos pode ser exitoso, e os resultados podem ser estendidos a ouhos
municfpios paulistas. Acredita-se também que a implantação das recomendações técnicas

resultantes deste estudo permitam administrar, com relativa segurança, o manancial hfdrico
subterrâneo.

Embora não tenha sido enfoque deste estudo, foi notado uma gtande exploração do
aquffero, sobretudo associdado ao usuário industrial. Recomendam-se estudos nesta linha, com



base no cadashamento de poços tubulares privados, e na análise de recargas do aquffero e nos

cdculos das reservas explotáveis.

Finalmente, este estudo definiu também a necessidade de implanação de linhas de pesquisa

que devem ser conduzidas pelas instrtuições públicas e de pesquisa, no sentido de superar

problemas e deficiências no campo da contaminação das águas subterrâneas: Seriam elas:

a) desenvolvimento de eshatégias e técnicas de monitoração, incluindo a possibilidade de

convênios internacionais, com instituições de reconhecido nfvel técnico, em área de fontes

dispersas de contaminação, tais como urbanizações que façam uso de saneamento in situ e fueÀs

agrfcolas, com uso de fertilizantes e outros agroqufmicos. É notado que o nlvel de

conhecimento e experiências até entäo desenvolvidas por técnicos brasileiros estäo mais

dirigidas a estudos de fontes pontuais, não contemplando as dificuldades em conholar uma

atividade que faça uso de uma grande área, envolvendo contâmiflantes em baixas concenhações.

b) reconhecimento da circulação regional das águas subterrâneas em aqufferos complexos, como

o Sistema Aquffero Tubarão, São Paulo, entre ouhos onde a ocupação e dema¡da são elevadas.

c) implantar estudos com uso de cartas de vulnerabilidade de aqufferos (1:25.000) para a

definição de prioridades de ação de governos municipais em questões de saneamento in sin e

disposição de resfduos domésticos.
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