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RESUMO

A Cidade Universitária, situada na zona oeste do Município de São Paulo, com uma

demanda mensal de 240.000 m3 de água, procurou meios alternativos à rede pública de

abastecimento, optando pela exploração dos recursos hídricos subterrâneos como fonte

complementar.

Aproveitando a oportunidade, foi feito este estudo visando caracterizar o potencial hídrico

do aqüífero sedimentar, composto por areias e conglomerados intercalados por lentes de lamito,

pertencentes à Bacia Sedimentar de São Paulo.

Para tanto, instalou-se uma rede de poços de monitoração e multiníveis para a observação

do comportamento do aqüifero, que mostra um fluxo da água subterrânea em sentido ao Rio

Pinheiros.

Os perfrs geológ-:icos dos poços, associados às informações geofisicas, permitiram definir a

geometria do aqüifero sedimentar, que se espessa na porção norte da Cidade Universitária. As

maiores espessuras são encontradas numa laixa E-W passando pela Raia Olímpica e a Escola

Politécnica.

O teste hidrodinâmico realizado no poço produtor PPl evidenciou um comportamento com

tendência ao semi-confinamento, com valores de transmissividade entre l0-4 e 10-3 m2ls e de

condutividade hidráulica entre 10-6 e l0-4 m/s. O coefìciente de armazenamento mostrou

menores valores a maiores profundidades, variando de l0-4 a 10- 1 
.

Estes dados permitiram avaliar as reservas permanente e reguladoras que mostraram altos

valores. A reserva permanente é da ordem de l1 milhões de m3, enquanto a reserva reguladora

ultrapassa os 900 mil m3lano, volume este duas vezes superior ao volume produzido pelos poços

produtores no aqùífero sedimentar.

Estes resultados evidenciam o potencial produtivo favorável do aqüífero na área de estudo,

sendo que as anâlises de água realizadas mostraram-se dentro dos padrões de potabilidade

Erltretanto, devido à má qualidade da água do Rio Pinheiros, um estudo mais aprofundado

sobre a relação com a água superficial deve ser realizado para evitar a contaminação do aqüífero.



ABSTRACT

The São Paulo University Campus, in the west of São Paulo Municipality, which consumes

24O.0OO m3 of water per month, has tried other water supply alternatives, such as groundwater.

This study aims the characterization of the sedirnentary aquifer hydric potential, which is

composed by sands and conglomerates interlayed by mudstone lenses of the São Paulo

Sedimentary Basin. A net of monitoring wells and multilevels was installed in order to study the

aquifer behavior. Well monitoring made evaluation of ground water flux towards Pinheiros River

possible.

The association of geologic sections with geophysical information enabled the defrnitions of

the seclimentary aquifer geometry, which thickens in the northern part of the University Campus.

Maximum thickness were found in a E-W belt passing through Raia Olímpica and Escola

Politécnica.

A hydrodynamic test performed in the productive well PP I showed a semi-confinement

tendency, with transmissivity and hydraulic conductivity values between 10-4 and l0-3 m2ls and

10-6 and 10-4 m/s respectively. The storage coeficients decrease with greater depths, varying

between 10-4 and 10- 1 
.

With these data, permanent ancl regulating reserves were estimated, the former of 1 I million

m3 and the latter over 900 thousand m3lyear, t\ryice as much as the volume produced by the

productive wells in the sedimentary aquifer.

These results put in evidence the favorable productive potential of the aquifer in the study

area. Water analysis proved it to be within potability standards,

It is important to point out that, due to the bad quality ofthe Pinheiros River water, a more

detailed study on surface water flow should be carried out to avoid aquifer contamination.
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I.INTRODUÇÃO

A Cidade Universitária Armando Salles de Oliveira, construída na década de 60 na antiga

,,Fazenda do Butantã", ocupa uma ampla área arborizada com prédios espaçados e ruas largas.

Durante os dias úteis, o ambiente é dominado pelo corpo docente, discente e de funcionários. Nos

finais de semana, a população a utilìza como area de lazer,lace ao pequeno número de parques

em São Paulo.

Milhares de pessoas circulando em sua área durante toda a semana demandam um volume

total de água de aproximadamente 240.000 r3l.êr. Este volume, que inclui o consumo do

hospital universitário e do centro de vivêncìa dos estudantes, era suprido pela rede de água

pública.

Na procura por meios alternativos que baixassem os gastos com o pagamento de água,

Prefeitura da Cidade Universitária optou pela perfuração de seis poços para complementar

abastecimento.

Este fato forneceu uma oportunidade para se conhecer o comportamento da água

subterrânea e o potencial produtivo do aqüífero existente na área

2. OBJETIVO

O objetivo geral deste estudo foi caracterizar o compoftamento da água subterrânea,

avaliando o potencial produtivo do aqüífero sedimentar como uma reserva estratégica para o

abastecímento da Cidade Universitária.

Os objetivos especificos do trabalho consistiram em:

' caracterizar a geometria do aqùífero sedimentar;

- deterrninar os parâmetros hidrodinâmicos;

- acompanhar o comportamento do fluxo da água subterrânea;

- calcular as reservas de água disponíveis à exploração.

Secundariamente, através de análises químicas pretendeu-se avaliar a composição química

da água, enfocando a potabilidade e o seu potencial de corrosão

a

o



3. LOCALTZ^çAO DA AREA DE ESTUDO

A descrição da localização da ârea da Cidade Universitária fez-se através de três pontos de

vista: geográfico, geológico e hidrogeológico.

3.1. Contexto Geográfico

A Cidade Universitária localiza-se na porção centro-oeste do Município de São Paulo, na

margem esquerda do Rio Pinheiros (Figura l).
Aârea está compreendida entre as coordenadas UTM 7.392 km-e 7.395 km Norte, e322

km e 326 km Leste, abrangendo uma área de aproximadamente 4,3 km2.

Seus limites geográficos são impostos pelos altos topográficos ao sul, o Córrego Pirajussara

a leste, o Córrego daPaz a oeste e o Rio Pinheiros ao norte.

Topograficamente pode-se dividir em dois blocos.

A porção norte da área, pertencente à planicie de inundação do Rio Pinheiros, atualmente

canalizado, caracteriza-se por uma topografia muito plana, com cobertura vegetal rala, dominada

por gramíneas cultivadas.

Paralela ao rio existe a Raia Olímpica, a qual no início da implantação da Cidade

Universitária, foi uma cava de exploração de areia para construção.

A parte sul da área apresenta terrenos mais íngremes, com níveis topográficos que chegam

a ultrapassar os 790 metros de altitude. Possui cobertura vegetal mais densa, testemunho da Mata

Atlântica,

3.2. Contexto Geológico

Geologicamente, a área encontra-se na borda da Bacia Sedimentar de São Paulo, que junto

com outros embaciamentos pertence ao Rift Continental do Sudeste do Brasil.

O embasamento cristalino na bacia é representado por granitos sin e pós-tectônicos,

migmatitos diversos, gnaisses graníticos e oftalmiticos, xistos com grau de feldspatizaçã,o variável

e metassedimentos, e subordinadamente, quartzitos e anfibolitos. Devido às falhas transcorrentes

que cortam o embasamento, geraram-se rochas desde cataclasitos a ultramilonitos (Campos Neto

et al., 1983).

Recobrindo as rochas cristalinas têm-se os sedimentos terciários do Grupo Taubaté,

composto pelas formações Resende, Tremembé e São Paulo, superpostos pela Formação

Itaquaquecetuba (Melo et al., 1989; fuccomini et al., 1992).

A descrição das formações foi resumida aqui a partir de fuccomini et al. (1992).
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A Formação Resende engloba depósitos de leques aluviais associados a depósitos de rios

entrelaçados representado por duas litofácies principais, compostas por diamictitos e

conglomerados, e lamitos arenosos e arenitos,

A Formação Tremembé é constituída por sedimentos argilosos de origem lacustre.

Estas formações não afloram na Cidade Universitária, ao contrário das formações São

Paulo e Itaquaquecetuba.

A Formação São Paulo, aflorante na porção sul da Cidade Universitária, é constituída por

depósitos de sistema fluvial meandrante, representados por duas litofäcies principais. A primeira,

composta por arenitos grossos, conglomeráticos com granodecrescência ascendente para siltitos e

argilitos, apresenta uma exposição na área da Prefeitura da Cidade Universitária.

A segunda litofácies é constituída por arenitos médios a grossos com granodecrescência

ascendente para siltitos e argilitos, sendo que na Cidade Universitária afloram onde se encontra o

Instituto de Química, na porção centro-sul da ârea.

Nesta formação são freqüentes a existência de crostas e concreções limoníticas com

espessuras variáveis, na interface entre sedimentos arenosos e argilosos.

A Formação Itaquaquecetuba, descrita primeiramente por Coimbra et al. (1983), ocorre na

porção norte da Cidade Universitária, próximo à Raia Olímpica.

Riccomini et al. (1992) descrevem cinco litofácies nesta unidade, constituídas por arenitos

médios a grossos, mal selecionados; conglomerados sustentados por clastos, com seixos de

quartzo e quartzito; arenitos maciços de granulação média a fina; lamitos maciços, síltico-

arenosos de coloração esverdeada; e por blocos subangulosos de rochas do embasamento. Na

primeira litofácies, de arenitos médios a grossos, é anotada a presença de cimentação por

marcassita, que quando alterada, fornece uma grande variedade de sulfatos secundários (Atencio,

le86).

A distribuição espacial das formações na Cidade Universitária baseou-se no mapeamento

realizado por J. M. V. Coutinho, publicado em mapa na escala l:50.000 pela Emplasa (Emplasa,

1984) (Figura 2).

Aqui, o substrato cristalino é constituído por gnaisses graníticos e migmatitos, com

afloramentos encontrados na porção sul e sudeste da Cidade Universitária, onde a topografia é

mais elevada, suportando o divisor de águas. Algumas janelas do embasamento são encontradas

na porção leste da área (Figura 2).

A Formação São Paulo e a Formação Itaquaquecetuba, representada pelos aluviões fluviais

no mapa, ocupam a maior extensão na area de estudo (Figura 2),
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3.3. Contexto Hidrogeológico

Sob o contexto hidrogeológico, os sedimentos da Bacia de São Paulo assentados

discordantemente sobre o substrato cristalino, constituem dois grandes sistemas aqüíferos

distintos: o Sistema Aqüífero Cristalino, sustentado pelo embasamento cristalino

alterado/fraturado, e o Sistema Aqüífero São Paulo, formado pelos sedimentos que preenchem a

bacia.

- Sistema Aqüífero Cristalino

O Sistema Aqüifero Cristalino caracteriza-se por duas zonas distintas de sistema de fluxo da

água subterrânea: a rocha alterada onde a âgua percola, principalmente, nos interstícios

resultantes do intemperismo, e a rocha sã ou pouco alterada, onde a água flui preferencialmente

pelas fissuras e fraturas.

Em função de sua constituição, este sistema aqüifero apresenta características

hidrogeológicas muito heterogêneas, associadas às descontinuidades rupteis existentes. Assim,

poços distantes de umas dezenas de metros apresentam vazões totalmente diferentes quando

associados a sistemas de fraturas distintos. Esta variabilidade é observada também nos parâmetros

hidrodinâmicos, refletindo a dificuldade de sua caracterizaçã,o.

A partir de dados de testes de bombeamento realizados em poços que exploram este

sistema, o Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) obteve valores de transmissividade

muito variáveis, entre 0,05 a 14,3 
^2ldia 

(5,8x10-7 a l,7x1)-4 m?lù, com uma média de 3,5

m?ldia (4,lxl0-5 mzls¡. O estudo mostrou que este aqtiífero caracteriza-se pela baixa

produtividade, sendo que a análise de 934 poços forneceram uma capacidade específica média de

034 m3/hlm (9,4x10-5 m3/s/m), onde 800á destes apresentaram valores abaixo da média (DAEE,

1e7s).

Na área da Cidade Universitária, este aqüífero restringe-se a uma pequena área onde dois

poços produtores exploram baixas vazões.

- Sistema Aqüífero São Paulo

O Sistema Aqüífero São Paulo, menos extenso no contexto hidrogeológico do Estado de

São Paulo, possui uma importância vital, uma vez que é inteiramente ocupado pela metrópole,

onde os principais rios estão totalmente poluídos.



'l

Em termos de produtividade, o Sistema Aqüífero São Paulo possui um valor de capacidade

específica média de 1,6 
^3lh/m 

(4,4x10'4 m3/s/m¡ e valores de transmissividade variando de 15,0

a70,0 m2/dia(l,7xl0-4 a B,lxl0-4 m2ls¡, com a média em torno de 50,0 m2ldia (5,8x1 O-4 m2ls)

(DAEE, lg75). Em poços perfurados em Cumbica, obteve-se transmissividades da ordem de

150,0 m2ldia (l,7xl0-3 m2ls), sendo, entretanto, excepcionais se considerarmos outros dados

obtidos em toda a bacia (Mariano & Silveira, 1984 in Rocha et al., 1989).

A porosidade efetiva, estimada através da análise do caráter litológico, fica entre 2 e l0o/o

(DAEE, 1975),

As formações São Paulo e ltaquaquecetuba, pertencentes ao Sistema Aqüífero São Paulo,

não podem ser separadas em aqüíferos distintos devido à ausência de estudos nesse sentido'

parisot (1983) e DAEE (1975) tratam ambas as formações indiferentemente devido às suas

ligações hidráulicas e à dificuldade em diferenciá-las pelos dados de perfuração.

Aiém disso, a relação estratigráfrca entre as formações não é nítida devido à ausência de

relações diretas de contato entre as duas unidades (Melo et al. 1989).

Por conseguinte, neste estudo, as formações são tratadas conjuntamente como aqüífero

sedimentar.

4. METODOLOGIA

O estudo, segundo os objetivos, procurou levantar as condições hidrogeológicas da Cidade

Universitária. primeiramente foi feita uma revisão bibliográfica de estudos realizados na Grande

São Paulo e, mais especificamente, na área de estudo, obtendo-se assim, um panorama da

geologia e hidrogeologia da região. Na seqüência, passou-se à caracterizaçáo da ârea através de

métodos indiretos e diretos de investigação.

4. 1. Revisão Bibliográfica

A água subterrânea tem despertado maior atenção na Grande São Paulo apenas nas últimas

décadas devido ao crescimento urbano e o conseqüente perigo de contaminação de um precioso

recurso.

A partir da pesquisa bibliográfica foi possível traçar um breve histórico das quatro décadas

de estudos no Aqüífero São Paulo. Em geral, os trabalhos intensificaram-se na década de 80

devido ao desenfreado crescimento urbano, a perspectiva de falta de água no futuro e o

conseqüente perigo de contaminação das águas superfìciais.

As águas subterrâneas mereceram um estudo aprofundado na década de 50, onde fez-se

uma abordagem geral da Bacia de São Paulo como potencial aqüífero, baseando-se em dados de
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poços existentes na época (Leinz, 1955). Este assunto voltou a ser retomado em outro trabalho

dois anos depois (Leinz & Carvalho,1957).

Alguns levantamentos gravimétricos foram realizados na década de 60-70, com o intuito de

determinar a topografia do embasamento cristalino e de se apresentar como um método auxiliar

na pesquisa de água subterrânea (Davino, 1970).

Um importante estudo sintetizando os conhecimentos da hidrogeologia da bacia foi

realizado, ainda na década de 70, abordando não somente o aspecto fisico de ocorrência da água

subterrânea, como também o aspecto qualitativo e de aproveitamento deste recurso hídrico

(DAEE, 1975).

Com a realização da Mesa Redonda "Aspectos Geológicos e Geotécnicos da Bacia

Sedimentar de São Paulo", em 1980, o estudo do DAEE (1975) é revisado por Giancursi &

Lopes (1980).

Este evento marca também a contribuição das informações adquiridas em obras civis do

Metrô e Sabesp ao conhecimentci da hidrogeologia da bacia (Chiossi, 1980).

Ainda, neste evento é realizada uma análise da interação entre a ocupação urbana e a

utilização da água subterrânea, a qual ressalta a boa qualidade da âgua proveniente do aqtiífero

sedimentar e a possibilidade de sua explotação, voltando a atenção para a necessidade de um

planejamento e legislação adequada (Rebouças, 1980).

Estudos mais aprofundados começam alguns anos depois com Parisot (1983), que

estudando a região centro-oeste do Município de São Paulo, caracteriza hidrogeológica e

hidroquimicamente a ârea, além de definir zonas de diferentes graus de vulnerabilidade à poluição

dos aqüíferos. Começa, então, uma maior preocupação com a preservação da qualidade das águas

subterrâneas da Grande São Paulo.

Em seguida, foi realizada uma análise das características técnicas de uso e proteção das

águas subterrâneas, abordando também o aspecto legislativo até então um pouco esquecido

(Pacheco, 1984 e Pacheco & Rebouças, 1985).

A análise das superficies piezométricas no periodo de 1968 a 1986 mostrou uma tendência

de rebaixamento acentuado principalmente na região que se estende do Braz até as proximidades

da Penha, alcançando até a Moóca, ilustrando a exploração desordenada em algumas regiões

(Campos, 1988).

Apesar disto, mesmo com a impermeabilização da área de afloramento dos sedimentos da

Bacia de São Paulo pela urbanização, o volume estimado de água subterrânea extraído por 7.000

poços é inferior às perdas calculadas da rede de distribuição de águas, que fica em torno de 0,5

bilhão m3/ano (Rocha et al., 1989)

Observa-se, então, que apesar da suficiente reserva, como avaliado em Rebouças (1992),

por falta de gerenciamento dos recursos existem áreas com superexploração e sujeitos a riscos de

poluição, fazendo-se urgente a aplicação dos instrumentos técnico-legais disponíveis para um

adequado uso e proteção das águas subterrâneas.



Considerando-se ainda, a importância da bacia dentro do contexto de desenvolvimento da

Grande São Paulo, é reduzido o número de trabalhos realizados na area de hidrogeologia.

4.2. Trabalhos Anteriores na Area

Neste item é realizado um levantamento dos trabalhos anteriores existentes na Cidade

Universitária.

O estudo realizado no campo de provas do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT),

utilizou a técnica de traçadores radioativos, a uma profundidade inferior a 20m, verificando que o

fluxo da água subte¡rânea tem direção norte, em sentido à Avenida Jaguaré. O teste de

bombeamento efetuado neste estudo forneceu um valor de condutividade hidráulica de 8,5x10-6

m/s (Aoki, 1983).

Uma Estação Experimental foi instalada no Viveiro de Plantas da Cidade Universitária com

o objetivo de promover estudos para determinar a evolução química da água de recarga, desde a

água de chuva até chegar ao aqüífero e estudar o efeito de evaporação e infiltração da água na

zona não saturada. Atravessando sedimentos argilo-arenosos da Formação São Paulo, as

sondagens e amostragens não ultrapassaram os l0 metros de profundidade. Com o uso de

permeâmetros, a condutividade hidráulica variou de 3,7x10-5 ./s nas camadas mais arenosas a

8,4x10-8 m/s nas mais argilosas (Szikszay et al., 1986).

Ensaios de permeabilidade realizados no campo até a profundidade de 4 metros, mostraram

valores de condutividade hidráulica ao redor de l0-6 m/s. A observação da influência

pluviométrica indicou um tempo de resposta de 50 a 170 dias na variação do nível hidrostático, o

qual mostrou maiores valores nos meses de janeiro a abril/1986, época das chuvas, indicando a

recarga do aqüífero (Szikszay et al., 1987).

O estudo da evolução da composição quimica da água na Estação Experimental permitiu

verificar que os fatores que influenciaram a região próxima à superfìcie são predominantemente

climáticos enquanto que em profundidade, predominam os fatores litológicos. Assim, a influência

da água da chuva, de composição sulfatada cálcica, é evidente nos primeiros metros da zona não

saturada. Com o aumento da profundidade (mais de 5,0 metros), a influência das camadas

argilosas reflete na composição bicarbonatada sódica da áryua, que ao atingir o aqüífero, muda

para bicarbonatada cálcica (Szikszay et al., 1988 e 1990)

r O estudo da correlação entre a composição mineralógica e da água evidenciou o processo

de caolinização da muscovita e do microclínio, refletindo nas altas concentrações de K* nas águas

de percolação (Szikszay & Toledo-Groke, 1989).

Um levantamento gravimétrico realizado por Ussami & Molina (1991) e um perfil sísmico

executado por Taioli (1992) na Cidade Universitária tiveram o objetivo de determinar o topo do

embasamento cristalino na área.
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A produtividade do aqüífero sedimentar foi avaliada pela vazão ótima dos poços produtores

construídos na área, os quais juntos perfazem uma vazão total de lO m3lh (0,021t m3/s) (Iritani

et al., 1990). Entretanto, a exploração dos poços pode inverteÍ a característica de zona de

descarga do Rio Pinheiros implicando numa alteração negativa da qualidade das águas nos poços

produtores (Ross et al., 1990).

Esta relação entre o rio e o aqüífero foi analisada através de modelação matemática

chegando-se à conclusão que sem uma gestão adequada, a extração de âgua pelos poços através

dos anos poderá induzir a contaminação do manancial subterrâneo (Ross, l99l).

4.3. Trabalhos Realizados

Seguindo os objetivos do trabalho, a metodologia traçada para fazer este estudo seguiu uma

abordagem clássica, com a aplicação de métodos indiretos e diretos de investigação, seguidos de

monitoração.

Assim, as principais etapas do trabalho compreenderam: cadastramento de poços profundos

nas proximidades da Cidade Universitária, levantamento geofìsico, perfuração dos poços de

observação, monitoramento com medida de nível d'água, coleta de amostras para análises fisico-

químicas da âgua, perfuração de poços produtores e multiníveis, realização do teste

hidrodinâmico, perfuração de um poço de observação com amostragem contínua, perfilagem

geofi sica, e levantamento altimétrico.

- Cadastramento de poços profundos

A primeira atividade desenvolvida foi um cadastramento de poços profundos nos arredores

da Cidade Universitária.

Este cadastro permitiu conhecer a geologia e a produtividade do aqüífero na região.

A localização dos poços foi obtida no cadastro do Departamento de Águas e Energia

Elétrica de São Paulo (DAEE), enquanto seus perfis foram obtidos nas empresas de perfuração.

Foram cadastrados um total de 20 poços, que concentram-se principalmente na zona

industrial do Jaguaré (Anexo l).

Os poços no vale do Córrego daPaz, assim como um poço existente no IPT (Instituto de

Pesquisas Tecnológicas), mostram espessuras de sedimentos superiores a 50 metros, onde

predominam areias e argilas intercaladas. A vazão varia de 6,8 a 30 m3lh, e a capacidade

específica está entre 0,18 e 333 m3lhlm.



Para o sul-sudoeste da Cidade Universitária têm-se os poços no alto topográfìco, nas

proximidades da Av. Corifeu de Azevedo Marques, atravessando apenas rochas cristalinas A

proclutividade destes poços cai, possuindo vazões de 3,1 a 8,5 m3/h e bai*os valores de

capacidade específìca.

Um poço cadastrado e pertencente à USP não foi encontrado, estando possivelmente

soterrado. Sua localização foi baseada nas coordenadas obtidas no DAEE.

Dois poços pertencentes ao IPEN (Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares),

abandonados no momento, apresentam pequena espessura de sedimentos, possuindo baixas

vazões, uma vez que exploravam basicamente o embasamento cristalino.

- Levantamento geo{isico

O levantamento geofisico utilizado neste estudo foi realizado por pesquisadores do CEPAS

(Centro de Pesquisas de Águas Subterrâneas) aplicando o método da eletrorresistividade, que

consiste na medição das diferentes resistividades dos diversos materiais existentes no subsolo

através da aplicação de uma corrente elétrica.

Neste estudo foram executadas 45 sondagens (Ellert & Mendes, 1988), com o

resistivímetro TDC 1000/12 da Tectrol e seus acessórios.

As sondagens elétricas concentraram-se na porção sedimentar da írea, onde predomina a

topografia com baixa declividade (Figura 3). O objetivo deste levantamento consistiu em

determinar a variação da espessura do pacote sedimentar, auxiliando a locação dos poços

produtores e de observação.

Um exemplo das curvas de eletrorresistividade obtidas é ilustrado na figura 4

A análise das curvas mostrou l7 sondagens satisfatórias para a avaliação do pacote

sedimentar (Mendes, comunicação verbal), permitindo visualizar um espessamento em direção às

proximidades da Raia Olímpica, na porção norte-nordeste da área (Figura 3).

Muitas sondagens foram descartadas devido à interlerência de fios, canos e tubulações

enterradas, existentes em grande número na área. Em alguns lugares, a falta de espaço, os

inúmeros prédios e a topografia mais íngreme impediram a execução das sondagens até a

profu ndidade de investigação desejada.

Contudo, estes resultados auxiliaram na escolha dos locais para perfuração dos poços de

observação e produtores, que procuraram Ser construidos na porção SedimentAr com maior

espessura.

- Rede de poços de observação

Os I I poços de observação foram construídos pelo CEPAS, com uma sonda rotativa de

pequeno porte, com o apoio da Preleitura da Cidade Universitária.
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Figura 3 - Mapa de localizaçáo das sondagens elétricas realizadas na Cidade Llniversitária .

N

ö

l

1

:

Eondagem e rétrlca

proñ.¡nauda lnferfda do

cDbeaamento c rlstel lno



I o.'r

tf){0

!E -33 il5F

| - +- f -1 
,' 1l

1

+

*"

camada espessura res istividade
(m) (n.m)

rd¡t¡
l+r t

Figura 4 - Curva de eletronesistividade obtida no levantamento geofisico realizado na Cidade Universitária.

^B/2 
lÛ'')



l4

O diâmetro cle perfuração dos poços foi 4", revestidos com tubos ranhurados de PVC de

3,'. O espaço anelar foi preenchido com material da própria formação, e nos primeiros metros,

com calda de cimento para proteção sanitária. Com o mesmo objetivo, foram construidas,

também, lajes de cimento. Todos os poços possuem, ainda, um tubo de ferro fechado com

cadeado para a proteção contra acidentes

A localização dos poços concentra-se basicamente na porção sedimentar da área, onde

predomina a topografia suave (Figura 5)

A profundidade dos poços de observação varia em torno de 30 metros. A maior parte deles

atravessou material sedimentar arenoso, com exceção do poço P7, perfurado no embasamento

cristalino (Anexo 2). um poço P104, com apenas 6 metfos de profundidade, foi perfurado ao

lado do poço P l0 devido a problemas construtivos.

OS sedimentos atravessaclos são predominantemente arenosos, de composiçãO quartzo-

feldspática, cuja granulometria varia de fina a grossa

Em função do método de perfuração, a amostragem ficou prejudicada, devido à perda de

material fino na lama de bentonita.

os poços P8 e P10 chegaram a atingir o embasamento cristalino, e assim como o poço P7,

mostra uma rocha gnáissica,

- Monitoramento dos poços de observação

Durante o estudo foi realizado um monitoramento do nível d'água e dos parâmetros pH, Eh,

condutividade elétrica específica (CE) e temperatura nos poços de observação. O período de

monitoramento foi de aproximadamente 21 meses

As medidas dos parâmetros fisicos da âgua foram realizadas com um aparelho portâtil da

marca Dionex.

- Coleta de amostras para análises fisiio-químicas

Após a perfuração e limpeza dos poços de observação, foram realizadas quatro campanhas

de análise da água, coln um intervalo de aproximadamente três meses entre cada uma.

Para a coleta foi utilizado um amostrador tipo caçamba com válwla de pé e frascos de

polietileno para acondicionar as amostras.

No campo foram feitas medidas de pH, Eh, condutividade elétrica específica, temperatura,

HCO3- e CO2 livre.

As amostras coletadas foram acondicionadas em ambiente refrigerado, sem a adição de

qualquer conseruante, seguindo-se as especificações fornecidas pelo Laboratório de Radioquímica



Figura 5 - Localização dos poços de observagão e produtores perfurados na Cidarle Universitária
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e Química Analítica do Centro de Energia Nuclear na Agricultura (CENA-USP), onde as análises

foram processadas.

Foram determinadas as concentrações de 2l elementos, Os elementos sódio, cálcio,

magnésio, silício, alumínio, boro, bário, cádmio, cromo, cobre, ferro, manganês, níquel, fósforo,

chumbo e zinco, foram analisados por emissão atômica com plasma de argônio induzido. O

potássio foi analisado por absorção atômica, o amônio, nitrato e cloreto por colorimetria, e o

sulfato por turbidimetria (Anexo 3).

O erro das análises em termos de balanço iônico em meq/I, foi calculado pela expressão:

e(%)= X ânions - X cátions loo

Xânions+Xcátions

O valor de erro aceitável é inferior a 100%, sendo que 26/o das amostras se enquadram

nesse intervalo e 360lo apresentam um erro entre l0 e 20%o (Anexo 4).

Os resultados das análises químicas foram interpretados através dos diagramas tradicionais

de Piper e Stiff

- Poços produtores

A Prefeitura da Cidade Universitária, interessada em explotar a água subterrânea, contratou

uma empresa de perfrrração que construiu seis poços produtores, sendo quatro na porção

sedimentar da área (PPi a PP4), próximos à Raia Olímpica, e dois no embasamento cristalino

(PP5 e PP6), próximos do Hospital Universitário (Figura 5).

O diâmetro dos poços é de 6", possuindo cimentação e laje para a proteção sanitária.

Os poços PP5 e PP6, com profundidades de 152m e 200m, respectivamente, atravessam

rochas cristalinas compactas, não possuindo, portanto, revestimento em toda a extensão,

excetuando-se a porção desmoronante superior.

Os poços que exploram o Aqüífero Sedimentar foram perfurados até atingirem o

embasamento cristalino, contudo, em função da característica desmoronante do pacote, o

revestimento não conseguiu penetrar totalmente no aqüífero.

As profundidades de perfuração dos poços PP I a PP4 foram de 72m, 66m, 36m e 50m, mas

seus revestimentos atingiram apenas as profundidades de 63,7m, 51,5m, 33,5m e 47,5m,

respectivamente (Anexo 5).

Os sedimentos atravessados são predominantemente arenosos friáveis, de granulação

variável, com intercalações de camadas areno-argilosas. O embasamento cristalino, como

observado nos poços de obsewação e nos demais poços profundos, é constituído por rocha

gnáissica de composição granítica.

- Levantamento altimétrico

O levantamento altimétrico foi realizado em cluas etapas: a primeira levantou apenas a
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altimetria do poço profundo PPI e dos multiníveis, das águas da Raia e do rio, realizada por uma

firma particular. Na segunda etapa, realizada pela CETESB, foram levantadas as altitudes de

todos os poços e o nível da água da raia.

Apesar de existirem mapas topográficos da Cidade Universitária, a planície de inundação do

Rio Pinheiros, principalmente próximo à Raia Olímpica, mostra-se, a olho nu, muito homogênea.

Por conseguinte, loi necessário o levantamento altimétrico dos poços para se visualizar e

quantificar as cotas topográficas e suas diferenças.

Na Raia Olímpica, após este levantamento, observou-se um declive topográfrco da porção

onde se encontra o poço de observação P6, próximo ao Córrego Pirajussara no sentido para o

poço P5, próximo ao Córrego daPaz, peÅazendo uma diferença de nível de quase 2 metros entre

estes pontos.

- Poços multiníveis

ÌvtN3)

Após a conclusão do poço PP1, iniciou-se a perfuração de três poços multiníveis (MNl a

Dispostos radialmente ao poço profundo (Figura 6), foram construídos para observar o

cone de rebaixamento durante o teste de bombeamento e determinar os parâmetros

hidrodinâmicos transmissividade e coeficiente de armazenamento,

A perfuração, realizada com 4" de diâmetro, utilizou sonda rotativa de pequeno pone,

obtendo-se amostra lavada de calha e alcançando profundidades de aproximadamente 40 metros.

Dentro destes furos foram colocados 4 a 5 tubos ranhurados e entelados de PVC com 3/4" de

diâmetro, a diferentes profundidades, isolados entre si por níveis de bentonita.

O multinível MNI possui 4 tubos com filtros instalados a profundidades de 40,9m (MNl-
1), 35m (MNl-2),30m (MNl-3) e 24m (MNl-4), distando 31,2m do poço produtorPPl.

O multinível MN2, mais próximo à Raia, ao contrário do MNl, encontra-ss a uma distância

radial de 23,2m do poço PPI. Este é o único multinível com 5 seções filtrantes, localizados nas

protundidades de 41,5m (MN2-l), 3s,5m (MN2-2),29,5m (MN2-3), 24m (MN2-4) e 18m

(MN2-s).

Seguindo uma reta paralela à Raia a partir do poço PP1, encontra-se o multinível MN3 a

distância de 25,4m. Os filtros instalados a profundidades de 38,5m, 26m, 18m e 11,5m são

nomeados de MN3-l a MN3-4, respectivamente.

O espaço anelar dos primeiros metros do furo foram preenchidos com pasta de cimento,

para impedir a infiltração de águas superficiais. Construiu-se, também, uma laje de proteção

sanitária ao redor dos poços. Além disso, todos possuem tubo de ferro tampado e com cadeado

para a proteção contra acidentes.
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A geologia atravessada na perfuração é a mesma observada no poço PP1, representada por

areias de granulação variada, chegando a conglomeráticas, com intercalações lamíticas.

Nos outros três poços produtores, não se instalou multiníveis por escassez de tempo e

disponibilidade de equipamento. Contudo, na continuação deste estudo, a construção de poços de

monitoração permitirão a realizaçáo de outros testes hidrodinâmicos.

- Teste hidrodinâmico

Após a perfuração dos poços produtores, a empresa responsável executou testes de

produção que possibilitaram a inferência da vazáo explotável,

Contudo, para a determinação dos parâmetros T e S (transmissividade e coeficiente de

armazenamento) foram perfurados os multiniveis ao redor do poço produtor PPi (Figura 6), e

com uma instalação elétrica provisória, realizou-se o teste hidrodinâmico.

A. vazão extraída foi de 30 r3/h. pe.rnun..eu constante durante todo o teste.

Durante o ensaio, o cone de rebaixamento foi acompanhado através de 14 pontos de

medida (13 distribuídos nos poços multiniveis e I no poço produtor), num período de l8 horas de

bombeamento e oito dias de recuperação, o que mobilizou, no início, mais de uma dezena de

pessoas. Por quebra ou defeito nos medidores de nível, os dados de alguns multiníveis ficaram

prejudicados durante a fase de rebaixamento, não sendo possível calcular os parâmetros

hidrodinâmicos, Entretanto, na recuperação, com o problema contornado, as medidas de nivel

foram realizadas, obtendo-se as curvas para cada multinível.

Assim, o teste permitiu avaliar o comportamento hidrodinâmico dos sedimentos na área de

estudo.

- Perfuração de um poço de observação com amostragem contínua

Próximo ao poço produtor PP2 foi perfurado um poço de observação denominado P12.

Através do método da percussão e um amostrador especial de 1", chamado de "split spoon

sampler", foi possível amostrar o sedimento sem a interferência da lama de perfrrração.

Em alguns trechos, onde a amostragem era dificil devido à constituição arenosa grosseira

ou a presença de cascalhos utilizou-se uma caçamba para \razer o material à superficie sem a

contaminação da lama.

Após cada amostragem, o furo era aberto no diâmetro de 4" pelo método rotativo até

próximo à profundidade amostrada, utilizando-se uma lama densa de perfuração para evitar o

desmoronamento das paredes.

Por meio desta metodologia de perfuração, chegou-se à profundidade de 40,8 metros,

revestindo-se, por fìm, com tubo de PVC, de 3", ranhurado e entelado apenas no último metro.
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O perfil litológico obtido neste poço, e descrito com a colaboração da geóloga Harmi

Takiya, mostrou sedimentos predominantemente arenosos, com intercalações de lamito de

pequena espessura.

- Perfilagem geofisica

As investigações indiretas são úteis na complementação dos dados existentes, permitindo-se

uma análise contínua da formação rochosa, utilizando-se intervalos de medida pequenos. A

aplicação dos resultados da perfilagem à hidrogeologia depende do método utilizado. O potencial

espontâneo, por fornecer informações diretas da resistividade da água das formações, indica a sua

qualidade. As perfìlagens de eletrorresistividade e eletromagnética são importantes na

determinação da espessura das formações, da qualidade da água e na diferenciação das camadas

com dilerentes porosidades. O registro de radiação gama natural é sensível à constituição

litológica, permitindo, geralmente, diferenciar os estratos mais argilosos (Astier, 1975). Contudo,

a comprovação direta através da amostragem em locais selecionados faz-se necessária para

embasar e controlar os perfrs geofìsicos obtidos, como é o caso do poço de observação Pl2,

amostrado em toda a sua extensão.

Assim, neste estudo, a perfrlagem geofisica permitiu determinar a distribuição e espessura

das camadas arenosas e argilosas atravessadas pelos poços,

É de conhecimento que os métodos indiretos possuem uma vantagem em relaçào aos

métodos diretos em relação à redução de custos e tempo. Como exemplo, temos a perfuração dos

poços de observação na área. Pelo método rotativo com coleta de amostra lavada, um poço de

observação demorou, em média, uma semana para ser executado. Em contrapartida, o poço P12,

com amostragem contínua, precisou de aproximadamente um mês para ser completado,

Nos poços produtores da porção sedimentar, a perfilagem geofisica foi realizada pela

empresa perfuradora antes da colocação do revestimento, utilizando-se os métodos de raios

gama, potencial espontâneo e eletrorresistividade (Anexo 5), para auxiliar na colocação dos filtros

na época da perluração,

Nos poços de observação P1, P2, P5, P6 e P9, a perfilagem foi realizada com um aparelho

GEONICS, modelo EM-39, de propriedade do CEPAS-USP, o qual utiliza os métodos de raios

gama e eletromagnético.

A haste de medida foi introduzida no poço, a uma velocidade constante, obtendo-se os

valores a cada l0 cm. As perfrlagens de gama-natural e da condutividade foram feitas em descidas

independentes, pois não é possível medir os dois parâmetros de uma só vez. Além disso, como

recomendado, cada parâmetro foi medido na descida e subida da haste de medição, para

checagem dos dados. Para cada poço de observação perfilado, então, foram obtidos, pelo menos,

quatro perfs geofisicos, dois, de subida e descida, para ambos os parâmetros.
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Os iu¿os obtidos com o EM-39 foram armazenaclos em um arquivo de dados eletrônico,

acoplado ao aparelho, que, depois, ligado a um microcomputador, permitiu o armazenamento das

informações em disquetes. Os dados obtidos foram então tratados através de um programa

especifico de geofisica (DAT39G, fornecido pela Universidade de Waterloo-Canadá) permitindo

diferenciar as respostas das distintas camadas do subsolo (Anexo 2).

Para os poços produtores, a perhlagem gama natural mostrou-se mais efetiva na

determinação das camadas argilosas que mostram grandes picos nos valores de medida. Os perfis

elétricos sofreram a influência da parede do poço, saturada de lama, não fornecendo uma boa

resposta,

Nos poços de observação, o perfil eletromagnético apresentou uma melhor resposta às

camadas argilosas que mostram picos de maior condutividade enquanto que as camadas arenosas

não ultrapassam os 20 mS/m. O perfìl gama natural também apresentou uma boa resposta,

contudo sofreu a interferência das camadas arenosas devido à suâ constituição feldspática. Outra

hipótese pode ter sido a pequena distância de medida, que no caso foi de apenas 10 cm.

A interpretação dos dados geofÌsicos, associados às informações geológicas, permitiu,

então, definir a geometria do aqüífero sedimentar na área estudada,

5. HIDRODINÂMICA

Neste capítulo foram integradas as informações obtidas, de maneira a definir a geometria do

aqüífero sedimentar, seus parâmetros hidrodinâmicos e o comportamento do nível d'água, Por

fim, frente ao seu potencial produtivo, foi realizada uma avaliação dos recursos disponíveis em

relação ao volume explotado.

O estudo concentrou-se principalmente no Aqüifero Sedimentar onde a espessura de

sedimentos ultrapassa os 30 metros e as perspectivas de produção são maiores.

5.1. Geometria do Aqüífero Sedimentar

A área possui como condições de contorno hidrogeológico local, as drenagens do Córrego

Pirajussara, Córrego da Paz e o Rio Pinheiros. Na parte sul, seu limite é imposto por um divisor

de águas pluviais, cuja altitude topográfica ultrapassa os 790 metros.

Na Cidade Universitária, por situar-se na borda da Bacia Sedimentar de São Paulo, afloram

na área dois aqüíferos: o Aqüífero Sedimentar e o Cristalino. A análise da morfologia do topo do

embasamento cristalino, a qual controla a espessura de sedimentos e da distribuição litológica das

camadas em subsuperficie perrÍritiu defrnir a geometria do aqùífero sedimentar na área.



- Substrato cristalino

O embasamento cristalino faz paÍ.e, dentro do contexto hidrogeológico do Estado de São

Paulo, do Sistema Aqüífero Cristalino. Contudo, sua extensão aflorante na irrea é pequena,

delimitando o aqüílero sedimentar ao sul da Cidade Universitária.

O poço de observação P7 mostra em seu perfil, uma rocha gnáissica com manto de

alteração espesso chegando a 21 metros. Este encontra-se extremamente friável e arenoso até os

l2 metros de profundidade.

Acima dos 2l metros, a rocha alterada apresenta um comportamento de aqüífero granular,

enquanto que a maiores profundidades, a água passa a percolar apenas nas fraturas,

Os poços produtores PP5 e PP6, que exploram apenas o aqüífero cristalino, também

atravessaram rochas gnáissicas, chegando a 152 m e 200 m de profundidade, respectivamente. Em

sua porção superior, os poços atravessaram cerca de 15 metros de sedimentos e depois

aproximadamente 10 metros de rocha alterada (Anexo 5).

O substrato cristalino delimita o Aqüífero Sedimentar em profundidade, controlando a

espessura de sedimentos.

Para definir o contorno estrutural do embasamento, integrou-se as informações dos poços

perfurados na área auxiliados pelas informações geofisicas.

Os poços que atingiram o embasamento mostram diferentes espessuras de sedimentos

atravessados. Os poços de observação P8 e Pl0 atingiram o substrato a profundidades de 26 e 29

metros, respectivamente. Os poços produtores perfurados na planície de inundação do Rio

Pinheiros mostram maiores profundidades, chegando a 71 metros no poço PP1. Os poços PP2,

PP3 e PP4 atingiram o embasamento nas respectivas profundidades de 64m,34m e 48m. Na

região do vale do Córrego da Paz, no sentido da Avenida Jaguaré, os poços profundos mostram

espessuras de sedimento entre 45 e 65 metros. Em topografia mais elevada, os poços

abandonados do IPEN (PC12 e PC13) atravessaram apenas 24 e 10 metros de sedimentos

respectivamente.

O mapa de contorno estrutural (Figura 7) mostra um declive do topo do embasamento em

direção ao norte, com uma inclinação acentuada na faixa que engloba o centro esportivo, a Praça

do Relógio, passando pelos Institutos de Geociências e de Matemática, Na faixa passando pelo

IPT, Escola Politécnica de Engenharia e pela porção centro-leste da Raia Olímpica, o

embasamento apresenta suas menores cotas, formando um paleovale de direção leste-oeste Um

alto estrutural é observado na porção norte da área, próximo aos poços P5 e PP3.

Esta diferença na declividade do topo do embasamento forma uma descontinuidade leste-

oeste, podendo estar relacionada aos lineamentos do Graben do Jaguaré.

O mapa gravimétrico (anomalia Bouguer) de Ussami & Molina (1992), transferido para a

base topográfìca da área (Figura 8), mostra uma concordância com o mapa de contorno estrutural



Figura 7 - Mapa do contorno estrutural do embasamento cristalino
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Figura 8 - Mapa gravimétrico (anomalia Bouguer) da Cidade Universitária (compiiado de Ussami & Molina, 1992)
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obtido. Observa-se valores mais negativos na porção E-W passando pela Escola Politécnica,

sendo que os valores vão aumentando para o norte e sul desta faixa.

Um perfìl sísmico realizado por Taioli (1992) entre os poços de observação P2 e P8

mostrou-se também coerente com o mapa de contorno estrutural do embasamento. Neste perfil

(Figura 9), a diferença de cota do topo do substrato entre os poços é de 25 metros, com declive

em direção ao poço P2, concordando com a figura 7,

- Aqüífero sedimentar

Os sedimentos da Bacia de São Paulo clominam praticamente quase toda a área da Cidade

Universitária,

A espessura do pacote sedimentar aumenta no sentido da faixa E-W que passa pela Escola

Politécnica e avança até a Raia Olímpica, O mapa de isoespessura de sedimentos (Figura l0)
mostra que o pacote sedimentar chega a ultrapassar os 7l metros. Devido ao alto estrutural do

topo do embasamento, a espessura de sedimentos diminui na porção norte da área da Cidade

Universitária,

Como dito anteriormente, o estudo concentrou-se ao norte da isolinha de 30 metros pois a

porção sedimentar com espessuras inferiores a este valor são, em termos de exploração,

relativamente sem interesse. Ao sul desta isolinha, com cotas topográfrcas mais altas, a região

atua basicamente como área de recarga.

A litologia do pacote sedimentar foi definida peìa observação dos poços perfurados

auxiliados pela perfrlagem geofi sica realizada.

O poço de observação Pl2, com amostragem contínua mostrou um perfrl detalhado da

litologia em subsuperfìcie, Os sedimentos encontrados são intercalações de areias de granulação

variada e lamito (Figura I 1).

As camadas arenosas, semelhantes entre si, são compostas de conglomerados mal

selecionados, com porções de areia fina a grossa. Podem apresentar granodecrescência

ascendente, apresentando areia fina no topo passando a areia grossa e conglomerado na base.

Separando estas camadas, têm-se lentes de lamito cinza esverdeado desde centimétricas

chegando até 2 metros de espessura. Em algumas destas lentes foram encontrados traços de

sulfetos.

Os demais poços de observação apresentaram sedimentos predominantemente arenosos, de

granulometria variável (Anexo 2), Entretanto, devido ao método de perfuração, a amostragem de

calha prejudicou a avaliação da porção silto-argilosa das formações.

Os poços de observação Pl, P4, P5, P6, PlO, P11 e P12 apresentaram uma camada

superficial argilosa orgânica, de pequena espessura (em torno de 2 metros, geralmente),

pertencentes aos sedimentos aluviais quaternários. O poço P9 apresentou um nível de cascalho
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Figura l0 - Mapa de isoespessura de sedimentos na Cidade Universitária
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aos 6 metros de profundidade, provavelmente uma pequena lente, uma vez que não foi observado

em outros poços.

Os poços produtores, atingindo maiores profundidades, atravessaram predominantemente

areias, de granulação variável de fina a grossa, chegando a conglomerática, intercaladas por

sedimentos argilosos e areno-argilosos (Anexo 5).

Aqui, novamente, a amostragem de calha não permitiu a definição exata da localização das

camadas argilosas. Assim, a perfilagem executada nos poços produtores e de observação permitiu

delimitar e definir estas lentes.

Por conseguinte, a integração das informações litológicas e do contorno estrutural do

embasamento permitiu a elaboração de perfis cortando toda a área, de maneira a ilustrar a

disposição das camadas em subsuperficie,

Os perfis A-A', B-B' e C-C' (Figuras 12a e 12b) mostram o pâcote sedimentar

predominantemente arenoso com intercalações de lentes de lamito de pequena espessura.

Observa-se também o espessamento deste pacote rumo à porção centro-leste da Raia Olímpica.

Abaixo da cota 680 m não foi possível avaliar a extensão e o comportamento das camadas

argilosas devido à limitação da profundidade dos poços de observação, que não ultrapassam os 41

metros. Assim, as camadas de material fino a maiores profundidades foram inferidas através dos

perfrs geofìsicos e litológicos dos poços profundos.

As intercalações de lentes argilosas mostram uma recorrência ao longo de todo o pacote

arenoso, apresentando desde centímetros a metros. A sua extensão também varia de poucos

metros a centenas de metros.

Na área da planície de inundação do Rio Pinheiros, a camada superior, com espessura de

aproximadamente 2 metros, mostra grande continuidade lateral (Figura l2b), sendo composta de

material argiloso, de coloração marrom a preta, constituindo-se os sedimentos aluviais

quaternários,

5.2. Comportamento do Nível D'Água

O comportamento do nivel d'água da rede de poços de obseruação foi monitorado durante

um perÍodo de aproximadamente dois anos (Anexo 6).

A diferença das cargas hidráulicas entre a época de estiagem e chuvas nos poços ficaram

entre 0,6 a 3,0 metros sendo que as maiores diferenças foram sentidas nos poços P3 e P7,

localizados em topografia mais elevada que os demais,

A variação temporal observada nas cargas hiclráulicas, mostrou cotas do nível d'água mais

elevadas nos meses dejaneiro a maio e mais baixas no periodo dejunho a novembro (Figura l3a e

l3b). Esta variação apresenta uma relação intrinseca com a pluviometria, cujo perioclo de chuvas,

nos anos de 1988 a 1990, estendeu-se de dezembro a março.
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A partir então, dos níveis de água, traçou-se os mapas potenciométricos em relação ao

tempo. A frgura 14 ilustra o comportamento das linhas equipotenciais nas épocas de seca e chuva

Em função da disposição dos poços na área, as curvas potenciométricas concentram-se na porção

plana, onde os sedimentos ultrapassam os 30 metros de espessura

A superfìcie potenciométrica tende a acompanhar a topografia do terreno sendo que, na

faixa E-W de maior espessura de sedimentos (Figura 10), as linhas tendem a distanciar-se

diminuindo o gradiente hidráulico.

O compoftamento das curvas potenciométricas mostram a influência da pluviometria, sendo

que na época clas chuvas, o nivel d'água mais elevado, reflete no avango destas curvas no sentido

do Rio Pinheiros. Assim, na época chuvosa, a cuwa de cota 718 m, por exemplo, está mais ao

norte do que na época de estiagem.

O acompanhamento da variação do nivel d'água com a pluviometria ilustra uma resposta

relativamente rápida às precipitações, que alcançam o lençol freático no período de dias (Figuras

13a e 13b).

Esta variação dos níveis potenciométricos também foi observada por Szikszay et al. (1988),

que obtiveràm as maiores cargas hidráulicas na época das chuvas e as menores, nos meses de

primavera e fim de inverno, A resposta à infrltração em dois piezômetros e um poço existentes

nesta área de estudo foram 50 e 170 dias, respectivamente

Contudo, estes dados entram em discordância com os resultados obtidos por Rubio (1992),

que utiliza o traçador trítio artificiat para determinar o tempo de infiltração da âgua em duas áreas

localizadas no IPEN (Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares). Neste trabalho, em doze

meses de monitoração, o trítio deslocou-se apenas 79 cm na ârea an|iga de estudo e 63,5 cm na

sua área nova de estudo.

Esta diferença de tempo de infrltração pode se dar devido à diferenças litológicas e

geográficas, sendo que na área do IPEN, a profundidade do embasamento cristalino é menor

como observado pelos poços cadastrados PCl2 e PC13 (Anexo 1). Quanto à declividade do

terreno, na região onde concentram-se os poços de observação, a topografia é mais plana

diminuindo a velocidade de escoamento das chuvas e aumentando o tempo para a infiltração

Além disso, como descrito por Rubio (1992), sua ãrea antiga de estudo apresenta uma

camada de aterro compactado, o que pode mascarar os resultados.

Segundo o mapa potenciométrico obtido, o fluxo geral da água subterrânea é em direção ao

Rio Pinheiros, área de descarga local.

Os níveis monitorados nos multiníveis mostra um fluxo vertical preferencialmente para o

aqüífero (fluxo descendente) (Figura l5), mostrando caracteristicas de área de recarga.



Figura 14 - Mapa potenciométrico ilustrando as curvas equipotenciais na épocr de chuvas e estiagem.
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5.3. Parâmetros Hidrodinâmrcos

- Y azáo e capacidade específica

Após a perfuração dos poços produtores, a empresa responsável efetuou testes de vazão

que permitiram avaliar a sua produtividade em termos de capacidade específica (Tabela 1).

Tabela 1 - Valores de vazdo e capacidade específica dos poços produtores.

poço

PPl

PP2

PP3

PP4

PP5

PP6

1m3nr¡

36,6

20

06

20

6,5

9

a
1m3/s)

10,2 x 10-3

5,6 x 10-3

1,6 x 10-3

5,6 x 10-3

1,8 x 10-3

2,5 x 10-3

Os valores de vazão e capacidade específica dos poços que exploram o aqüífero sedimentar

são altos, com exceção do poço PP3, que também possui a menor profundidade. Contudo, os

valores de capacidade específìca estão abaixo da média encontrada para toda a bacia sedimentar

de I,66 m3 /hlm (4,6 x ß-4 m3/s/m) (DAEE, 1975). Nos poços perfurados no embasamento

cristalino (PPs e PP6) os valores estão em torno de O,l m3lhlm, ou seja, 0,3 x l0-4 m3/s/m, com

produtividade inferior à porção sedimentar.

Nos testes de vazão escalonada realizados pela empresa de perfuração os gráficos de vazão

por rebaixamento pemitiram defìnir a vazão ólima para cada poço isoladamente, O ponto de

inflexão da curva indica a máxima vazão que pode ser extraída do poço sem que haja um

desgaste, garantindo um tempo mais longo na sua vida útil.

Contudo, nos poços PPl, PP5 e PP6, que extraem vazões de36,6,6,5 e 9 m3lh (Prefeitura

da Cidade Universitária, informação verbal), as taxas estão acima da vazão otima, que seria de 30,

5 e'/ m3/h respectivamente, como mostra a figura 16.

No poço PPl, o bombeamento excessivo pode causar um rebaixamento do nível d'água

abaixo do primeiro conjunto de frltros, deixando-os descobertos e induzindo o efeito "cachoeira",

o que pode reduzir a sua vida útil. Assim, recomenda-se a redução da vazáo para 30, 5 e 7 m3lh

para os poços PP1, PP5 e PP6, respectivamente.

37

1m3/h/m¡

0,87

0,84

0,36

no,)

0, 10

0,08

Q/s

1m3/s/m;

2,4 x 1O-4

2,3 x 10-4

1,0 x 10-4

2,6 x 10-4

0,3 x 10-4

0,2 x 10-4
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Os poços cadastrados mostram valores acima de I m3ll/m, ou seja, 2,8 x 10-4 m3/s/m,

para aqueles que exploram o aqüífero sedimentar, como é o caso do poço PCli, no IPT, cuja

capacidade específica é de 3,33 m3lhlm çs,s x 10-4 m3/sim), Apenas o poço da Colgafe Ltda.

(PC 10), atravessando 44 metros de sedimentos, possui capacidade específica de 0,42 m3 lhlm (1,2

x l o-4 m3/s/m).

Os poços cadastrados que exploram o aqüífero cristalino mostram baixos valores,

geralmente abaixo de 0,5 m3/l/m (1,4 x 10-4 r3/r/.;, com exceção dos poços PClg e PC20

localizados na margem direita do Rio Pinheiros.

- Condutividade hidráulica obtida pela análise granulométrica

Durante a perfuração do poço de observação Pl2 foram coletadas seis amostras,

exclusivamente nos níveis arenosos, as quais foram submetidas à análise granulométrica no

Laboratório de Sedimentologia do IG/USP.

As curvas granulométricas (Figuras 17a e 17b) classificam as amostras como areias

geralmente grossas pobremente selecionadas.

Através destas análises foi possível calcular o parâmetro condutividade hidráulica

utilizando-se a fórmula de Hazen.

k¡ -- c.d162

onde:

k¡ : permeabilidade intrínseca

c = coeficiente faciológico

d16: diâmetro efetivo (mm)

Considerando-se a âgua a 20oC e d1g em mm, pode-se calcular diretamente a

condutividade hidráulica (K em cm/s) adotando-se c:l (Freeze & Chetry,1979).

Observa-se que os valores obtidos encontram-se em torno de 10-4 rnls, para todos os

intervalos amostrados (Tabela 2),
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Tabela 2 - Dados de condutividade hidráulica (K) obtidos a partir das curvas granulométricas de

amostras do poço de observação P12,

amostra

A
B

C

D

E

F

profundidade

(.)
72,0 a 13,5

13,8 a 14,6

19,9 a20,5

27,8 a28,3

33,8 a 34,5

34,5 a35,2

A fórmula de Hazen foi determinada originalmente para areias uniformes, contudo pode ser

utilizada para o intervalo de areias finas a cascalhos, com bons resultados (Freeze & Cherry,

1e79).

Os valores de condutividade hidráulica mostram mesma ordem de grandeza indicando uma

semelhança das camadas arenosas.

- Transmissividade e coeficiente de armazenamento obtidos no teste hidrodinâmico

K (x I o-a¡

(m/s)

1,56

3,61

1,00

1,32

1,21

1,10

O teste hidrodinâmico, realizado no poço profundo PPI e monitorado nos poços

multiníveis, teve uma duração de l8 horas de bombeamento e oito dias de recuperação, extraindo

uma vazão constante de 30 m3/h (8,3 x l0-3 r3/.). A figura 15 mostra a distribuição espacial

destes poços.

A carga hidráulica observada durante o teste hidrodinâmico apresentou um comportamento

característico no início das medidas, denominado de efeito Noordbergum. Este fenômeno consiste

na resposta inversa do nível d'água monitorado em aquitardes ou em aqüíferos separados por

aquitardes, em relação ao aqüífero bombeado, durante testes hidrodinâmicos na fase de

rebaixamento e recuperação (Rodrigues, I 983).

Na Cidade Universitária, as lentes argilosas atuam como aquitardes dentro do pacote

arenoso,

Assim, como se observa na figura 18, o nivel d'água nos multiníveis subiu alguns

centímetros antes de começar a rebaixar normalmente.

Rodrigues (1983) explica esta elevação através da compressão tridimensional da matriz

rochosa do aqüífero, causando um aumento da pressão de água.
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Os dados obtidos de tempo versus rebaixamento foram interpretados pelo método de

Walton (Kruseman & Rider, 1970), sendo que as curvas obtidas mostraram uma configuração

semelhante em todos os multiníveis monitorados, tanto no bombeamento como na recuperação

o tempo de duração do teste revelou-se pequeno para a completa avaliação do

comportamento do aqüífero. Entretanto, notou-se uma tendência ao comportamento semi-

confinado.

As curvas interpretadas forneceram, então, os valores de transmissividade (T) e coeficiente

de armazenamento (S).

A partir da espessura saturada de cada piezômetro multinível, calculou-se também a

condutividade hidráulica com a finalidade de comparar com àquela obtida a partir da análise

granulométrica.

A tabela 3 mostra os valores de transmissividade e condutividade hidráulica calculados para

a fase de rebaixamento e recuperação do teste hidrodinâmico.

Tabela 3 - Valores de transmissividade (T) e condutividade hidráulica (K) calculados para o teste

hidrodinâmico do poço produtor PP 1 .

poço

MN1-1

MN1.2

MN1-3

MN1.4

MN2.1

MN2-2

MN2-3

MN2-4

MN2.5

MN3-2

MN3-3

MN3-4

T (xlO-a;

1m2ls¡

2,06

11'.)

1,86

3,39

2,06

1,78

2,64

2,58

5,03

rebaixamento

K (xlo-s¡
(n/s)

0,56

0,'71

0,71

1,67

recuperação

T (xlo-a¡ K (xlo-s¡

1m2/s¡ (n/Ð

A transmissividade do aqüífero sedimentar é da ordem de 10-4 a 10'3 m2ls enquanto que a

condutividade hidráulica está entre 10-6 a l0-4 m/s

0,64

0,68

t,28

2,64

1,92

t,47

4,25

2,64

2,58

2,33

2,39
'7,94

1o7

6,64

13.9

1, 15

3,49

0,71

0,61

0,56

2,09

o,69

0,80

0,89

1,16

5,43

t,33

4,61

17,O
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Observa-se que estes valores de condutividade hidráulica são da ordem de l0 a 100 vezes

mais baixos que aqueles calculados pela análise granulométrica, nafabela2.

Esta diferença provém do método de determinação. A análise granulométrica restringiu-se

esSenCialmente às camadas Arenosas, Sendo que aS amostras ColetadaS possuem um caráter

pontual frente a espessura do aqüífero total do aqüífero, Além disso, neste método não se

considera o arranjo dos grãos, a compactação ou cimentação dos sedimentos. Os resultados

obtidos através do teste hidrodinâmico integram todo o pacote sedimentar contido em sua

espessura saturada, incluindo as lentes lamíticas, dando no conjunto, menores valores de K e T.

Analisando-se ainda a tabela 3, obserua-se que os piezômetros multiníveis mais rasos

apresentam valores até l0 vezes maior que os mais profundos.

A tabela 4 mostra os valores de coeficiente de armazenamento obtidos no teste de

hidrodinâmico.

Tabela 4 - Valores de coeficiente de armazenamento (S) obtidos no teste hidrodinâmico do poço

produtor PP1.

poço

MNl-1
MNl-2
MNI-3
MNl-4
MN2-1

MN2-2

MN2.3

MN2-4

MN2.5

MN3.2

MN3-3

MN3-4

coeficiente de armazenamento (x to-3)

rebaixamento

2,0

1,8

)A

3,4

0,7

5,1

6,5

3,8

4,7

Os valores de coeficiente de armazenamento obtidos no teste hidrodinâmico, em sua

maioria, são menores que 10-2, com exceção dos multiniveis MN2-5 e MN3-4, mais rasos, cujos

valores caem no campo de aqüíferos livres (Tabela 4).

Para este parâmetro hidrodinâmico também os valores obtidos tendem a diminuir com o

aumento da profundidade dos multiníveis, refletindo o caráter de maior confinamento pelas lentes

argilosas mais profundas,

recuperaçao

0,1

1^

t5

l\

o5

0,6

6,2

7,1

12,0

¿.)

120,0
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Portanto, o comportamento semi-confinado evidenciado nas curvas obtidas é reflexo destas

lentes intercaladas entre os estratos arenosos, Apesar de suas pequenas espessuras, elas

apfesentam su{ìciente extensão e recorfência para influenciar o comportamento do aqüífero

5,4. Avaliação das Resewas

A demanda de água na cidade universitária atualmente é da ordem de 240.000 m3/mês, ou

seja, quase 2,9 milhões de m3 de âgta ao ano, incluindo-se aqui o consumo do Hospital

Universitário.

Os poços peffurados na área não suprem totalmente o abastecimento de água, que é feito

através da rede pública, No entanto, como fonte complementar e estratégica permite uma redução

nos gastos com o consumo de água e minimiza a falta da mesma na rede da SABESP

A água extraída dos poços PP4, PP5 e PP6 abastece apenas o Hospital universitário

enquanto que para o centro de vivência dos Alunos (CRUSP) é enviada a água dos poços PPl,

PP2 e PP3.

se considerarmos um pefíodo de funcionamento de 16 horas para cada poço, extraindo a

vazão ótima estimada, o volume produzido soma um total de aproximadamente 514.000 rn3/uno,

que corresponde a apenas 18% da demanda total.

Para uma avaliação da disponibilidade dos recursos hídricos subterrâneos na Cidade

Universitária, foi realizadauma estimativa das reservas do aqüífero sedimentar. Integrando-se os

dados obtidos, estimou-se a reserva permanente, estocada no aqÚífero, e a reserva reguladora

que, como o próprio nome diz, escoa no sentido das áreas de descarga, regularizando o fluxo dos

rios principalmente na época de estiagem.

Como limite da área, consideraram-se os contornos hidrogeológicos impostos pelo divisor

de águas ao sul, e pelas drenagens do Córrego da Paz a oeste, pelo Córrego Pirajussara a leste e

pelo Rio Pinheiros a norte,

Em função da espessura e gradiente hidráulico diferentes, para a estimativa das reservas,

dividiu-se a tLÍea em dois blocos hidrogeológicos separados pela curva de 40 metros de espessura

de sedimentos (Figura 10).

Ao norte desta isolinha têm-se os sedimentos mais espessos, de topografia mais plana, cuja

área soma l,l9 km2. Nesta porção, considerou-se uma espessura média de 50 metros de

sedimentos para os cálculos das reservas.

Ao sul da isolinha 40 metros, a topografia é mais acidentada e o topo do embasamento

cristalino encontra-se mais raso. A espessura média de sedimentos considerada foi de 15 metros,

estendendo-se por uma ivea de 2,40 km2.

Estes blocos foram denominados informalmente de Bloco A e Bloco B, respectivamente.
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Associados aos dados de coeficiente de armazenamento obtidos no teste hidrodinâmico,

calculou-se as reservas permanente e reguladora pelo método volumétrico No Bloco A, mais

espesso, considerou-se o volume de água liberado pelo comportamento semi-confinado do

aqüífero sedimentar utilizando-se o valor médio dos piezômetros multiníveis mais profundos

(s=0,00347), Para o comportamento livre, o valor de porosidade efetiva considerado foi 0,12, do

piezômetro multinível MN3-4, mais raso. Nestes cálculos assumiu-se que o Bloco B apresenta um

comportamento livre, com a mesma porosidade efetiva encontrada para os sedimentos do Bloco

A.

Assim, a estimativa da reserva permanente estocada no aqüífero sedimentar somou um

volume total de 11,.666.465 *3 de águu (Tabela 5). Deste total, cerca de 7 milhões de m3 estão

armazenados na porção sedimentar mais espessa e hidrogeologicamente mais favorável do ponto

de vista de produtividade dos poços,

'Iabelà I - Esti¡åtiv¿ daç reservas per anpnte e requladora do aqùifero çedinentår na Cidade [Jnirersitárrår

uti I i¿ando o rétodo volunétrico,

jBloco i ro4portàoerrto i å ree

i do aqùi fero ì

I i (n2)

i livrÊ l

A i 1I.190,000
iseúi-confin¿do i

ieEpessura

i (o)

iTotal I

I ivr€

i vrriaçao do iporosidade ir0eliciente de i Reserva i Reserva

inivel e5tåtic01 p{etIva i arnà2enånent0 iPårnàneite iFegulad0rå

i{n) i i i(r3l i (ni/ðno)

2.400.000 i

para a estimativa da reserva reguladora utilizou-se a variação média sazonal do nível d'água

nos poços de observação espalhados pela área. No Bloco A, a variação média foi de l,5l m e no

Bloco B, de 2,40 m,

O volume estimado a partir desta variação do nível d'água, da área dos blocos e da

porosidade efetiva ou coeficiente de armazenamento soma um total de 913.063 .3/ano, qu" s"

não for explorado, escoa para o rio (Tabela 5).

A água existente vem basicamente do comportamento livre do aqüífero pois aquela liberada

por expansão e alívio de pressão do comportamento semi-confinado é insignificante.

50

i.590.000 i

rs I 2,4

t ,5l

0,12

i 0,12

0,00J47

ll,ó66,4t5 i 9li.063 i
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Os dados de condutividade hidráulica permitiram estimar a reserva reguladora pelo método

cle fluxo, de maneira a comparar com os resultados obtidos pelo método volumétrico.

Para a estimativa considerou-se que o fluxo da água subterrânea é horizontal e

perpendicular à direção do rio, não havendo descargas para as outras drenagens. A espessura de

sedimentos considerada foi de 50 metros e o comprimento da seção por onde passa o fluxo foi de

2.200 metros. A condutividade hidráulica utilizada foi o valor médio obtido nos poços

multiníveis, de 2,37 x 10-5 m/s, O gradiente hidráulico adotado foi o valor obtido entre os poços

de observação P3 e P5, que possuem o maior e menor nível d'água, alinhados perpendicularmente

ao fuo Pinheiros.

Assim, pela lei de Darcy, a reserva reguladora soma um volume total d,e 879.694 m3/ano

(Tabela 6),

l¿bela 6 - Estifllàtiv¿ da reserva requladora d0 åqùíierr sedinentar
¡¿ Cj.d¿de Universitária, utili¡¿¡do 0 irìét0do de flur0.

Os dois métodos utilizados para a estimativa da recarga reguladora do aqüífero mostraram-

se concordantes, com valores próximos entre si.

Considerando os poços produtores no aqüífero sedimentar (PPl a PP4) explorando a vazão

ótima durante um periodo de 16 horas por dia, o volume soma 443.840 m3lano,

Comparativamente às estimativas realizadas, este vàlor é duas vezes menor que a reserva

reguladora obtida.

A taxa de recarga específica estimada a partir da reserva reguladora em relação à área total

forneceu um valor de 0,25 Mm/km2lano, Considerando os blocos A e B separadamente, tem-se

0,18 e 0,29 Mm/km2/ano, respectivamente.

Esta diferença de valores entre os blocos pode advir de fatores de impermeabilização por

pavimentações, aterros de constituição argilosa e menos arborização no bloco 4,, que apesar da

menor inclinação do terreno, apresentou a menor taxa de recarga. Além disso, o perfil litológico

da região mostra uma camada superficial argilosa, o que pode dificultar a infiltração da

precipitação.

0,01{r7 I

Reserva Regu I adora I

i (inJ/s I

---- - --+

0,0279 I 87t,694
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Observa-se, então, que quantitativamente, apenas a reserva que escoa para o rio é suftciente

para suprir a produção dos poços sem obrigatoriamente exaurir o aqüífero. Além disso, o

bombeamento dos poços pode alterar o fluxo subterrâneo de maneira a induzir recargas regionais.

Analisando-se a reserua reguladora, nota-se que o aqüifero suportaria uma maior extração

de água e a avaliação da sua produtividade e da sua geometria indicam a faixa de maior espessurâ

de sedimentos como a área mais favorável à construção de um novo poço, aumentando a

contribuição dos recursos hídricos subterrâneos à demanda total de água da Cidade Universitária.

Entretanto, a deterioração das águas do Rio Pinheiros podem inviabilizar a exploração

destes recursos uma vez que o bombeamento dos poços pode induzir uma recarga do rio,

denegrindo a qualidade da água subterrânea,

No estudo realizado por Ross (1991), através da modelação matemática, ele conclui que

após a ativação do poço PP1, a poluição chegaria depois de um período de 5 a l0 anos de

bombeamento, tornando-se a concentração da pluma constante após um período de 110 anos

Por conseguinte, é necessário um estudo mais aprofundado desta relação água

superfìcial/água subterrânea tendo em vista estes pontos, a geologia heterogênea e a possível

induçào de recargas regionais.

6. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DA ÁGUA

O enfoque principal deste estudo resumiu-se na hidrodinâmica do aqúífero sedimentar.

Contudo, para a exploração e utilização da água subterrânea é necessário conhecer, além da

produtividade, também a sua qualidade,

Pâra tanto, foram realizadas algumas análises fisico-químicas de amostras coletadas dos

poços de observação, através de quatro campanhas de amostragem, com intervalos de

aproximadamente três meses, durante o período de março/I989 ajaneiro/l991 (Anexo 3)

Estes dados permitiram a avaliaçio das características fisico-químicas da água subterrânea

através da análise da composição e classificação da água, da determinação do seu potencial de

corrosão ou incrustação e de sua potabilidade.

6.1 . Composição FÍsico-química

A análise dos parâmetros fisicos da água se fez através dos dados de Eh, pll, condutividade

elétrica específica (CE) e temperatura monitorados nos poços de observação durante um periodo

de 21 meses (Anexo 7), enquanto que sua composição quimica foi avaliada através dos resultados

das análises realizadas em laboratório (Anexo 3).



- Parâmetros fisicos

Os parâmetros fÌsicos mostraram que as águas são predominantemente ácidas, oxidantes e

pouco condutivas.

A tabela 7 mostra os valores médios de pH, Eh e condutividade elétrica específrca (CE) nos

poços observação.

Os valores de pH e Eh variaram entre 3,41 a 6,90 e -13 mV e 211 mV, respectivamente. Os

valores de pH diminuem e Eh aumentam no sentido norte da área da Cidade Universitária, como

ilustra a figura 19.

Tabela 7 - Valores médios de pH, Eh e conclutividade elétrica específìca (CE) nos poços de

observação.

:l
rÐ
:rj-
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poço

1

2

J

4

5

6

7

9

l0
l0A
11

pH

5 ì1

6,06

5,43

5,3 l

4,72

5,88

6,15

5,39

6,03

5,67

5,87

Eh (mv)

89,3

50,1

81,6

86,5

123,9

57,4

46,9

8 5,8

51,1

65,3

60,8

A condutividade elétrica específica (CE) variou, na área de 36 a 690 uS/cm.

O poço de observação PT,localizado no embasamento cristalino, mostrou uma grande

variação nas medidas durante o período monitorado, mas na média, apresentou maiores valores

que aqueles obtidos nos poços instalados na porção sedimentar, ultrapassando 500 uS/cm. Parisot

(1983), em seu estudo na zona oeste do Municipio de São Paulo, obteve valores da ordem de

centenas de uS/cm para o embasamento cristalino, enquanto poços no aqüífero sedimentar

apresentaram valores bem menores.

Os poços de observação P3, P4, P6 e P9, perfurados na porção sedimentar, mostraram

valores geralmente inferiores a 100 uS/cm.

A temperatura da água acompanhou a variação sazonal, apresentando uma diferença de até

2oC em relação à temperatura do ar.

''rI-.IiIìI'ì|L.ì

CE (uS/cm)

178,4

? ì¿ q

97,t

68,3

282,9

67,3

366,3

't6,2

)1) q

317,7

203,1
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Figura l9 - Distribuição dos valores de pH e Eh na área de estudo .
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- Íons maiores

As águas mostraram baixos teores de cátions alcalinos e alcalino-terrosos. Os teores de

sódio e potássio não ultrapassaram l1 mg/l enquanto que os teores de cálcio e magnésio chegam

a atingir 25 mg/\. Somente o poço P7, no embasamento cristalino, apresentou concentrações mais

elevadas de cálcio, atingindo 112 mgll

O bicarbonato é o íon predominante na maioria das amostras, não ultrapassando a

concentração de 150 mgll, Os maiores teores são encontrados no embasamento cristalino, no

poço de observação P7,

Nas águas não foi constatado o íon carbonato uma vez que em soluções com valores de pH

inferiores a 8,3, sua concentração é desprezível

o sulfato apresentou altas concentrações, chegando a atingir 175,0 rng/l na porção norte da

área, onde encontram-se os poços de observação P1 e P5.

Em ltaquaquecetuba, na formação de mesmo nome, também ocorrem águas extremamente

ácidas com altos teores de sulfatos (Atencio, 1986). Este fato é explicado pela presença de

marcassita e pirita nesta formação, que, em ambiente oxidante, passa para a forma de sulfato.

Estes minerais são observados ao longo do perfil geológico do poço de observação P12 e devem

ocorrer em quantidade variável nos sedimentos da região próxima da Raia Olímpica Contudo,

desconhece-se os fatores responsáveis por esta distribuição heterogênea dos minerais sulfetados

na formação (Atencio, comunicação verbal), fazendo-se necessário maiores estudos,

A concentração do sulfato na ttgua subterrânea tem, também, a contribuição das águas

pluviais, em cuja composição química este íon é predominante (szikszay et al., 1988),

O cloreto e o nitrato encontram-se em baixas concentrações, raramente ultrapassando 10

mg/I, Apenas os poços P10 e P10A apresentaram teores de cloreto entre 73 e 17 mg/|.

- Íons menores

os íons menofes existentes na átgua subterrânea apresentaram-se, de maneira geral, em

baixas concentrações.

Alguns elementos como ferro, manganês e amônio mostraram-se em concentrações

anômalas em alguns poços.

os poços P2, P l0 e P 104 apresentam altos teores de amônio, imprimindo um cheiro

característico às amostras de água,

Altas concentrações de ferro são encontradas no poço P10A enquanto que anomalias de

manganês são encontradas no poço Pl1. Este fato pode ser devido à existêncìa de ferro na forma

coloidal ou em suspensão.



6.2. Classificação

As análises químicas (Anexo 4) foram interpretadas segundo os diagramas de Stiff e Piper,

cujos resultados mostraram*se semelhantes,

Na frgura 20 ilustra-se os diagramas de Stiffde apenas duas análises realizadas, sendo uma

na época de estiagem e outra na época de chuvas. No diagrama de Piper (Figura 2l) encontram-

se plotados os resultados das quatro campanhas de coleta realizadas. Algumas análises foram

consideradas com ressalvas pois o balanço iônico apresentou altos erros.

No poço P7, no embasamento cristalino, as águas classificaram-se como bicarbonatadas

cálcicas, com exceção da amostra de junho/89, coletada na época de estiagem, cuja água

classifìcou-se como sulfatada bicarbonatada cálcica. Segundo os diagramas de Stifl a

mineralização das águas na época das chuvas é maior em relação àquelas coletadas na época de

estiagem. Além disso, comparativamente aos demais poços, a água do embasamento cristalino

apresenta maior mineralização que a água proveniente do aqüífero sedimentar.

O poço P3, localizado na porção topograficamente alta da área, apresentou uma água

sulfatada cálcica.

Na porção plana, próxima à Raia Olímpica, os poços P6, P l0 e P 1 1 classificaram-se

predominantemente como bicarbonatadas sódicas. O poço Pl0A, com apenas 6 metros de

profundidade, apresentou uma água bicarbonatada cálcica

No poço P9, as análises de março ê outubro/89 mostraram águas bicarbonatadas sulfatadas,

mista e cálcica, respectivamente. As outras classificaram-se como bicarbonatadas cálcica e mista.

Na porção norte da área, as águas são caracteristicamente sulfatadas mistas, sendo que

predominam os cátions cálcio e sódio+potássio no poço Pl e cálcio e magnésio no poço P5.

Apenas na época da estiagem, a água do poço P1 classificou-se como bicarbonatada cálcica-

magnesiana.

6.3. Potencial de Corrosão ou de Incrustação

As águas subterrâneas foram caracterizadas segundo seu potencial de corrosào ou

incrustação utilizando-se o índice de estabilidade de Rysnar (I), calculado por:

I=2pHs-pH

onde:

pH, é o pH de saturação obtido através do nomograma de Hoover-Langelier; e

pH é o pH medido no poço.
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Figura 20 - Diagrama de Stiffde análises realizadas na época de estiagem e de chuvas .
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Tabela 8 - Padrões de potabilidade (CETESB, 1988) .

Prr¡mclros
(c¡r¡ctcrislic¡s)

LEcrsLAcÃo DE ÁcuAs PARA coNsuMo HUMANo
' peRÂuernos nlslco-Qu Ítr,t lcos

| ) Fisicos organoléPticos
Aspccto
Cor

Odot

pH

S¡bor

Turbidcz

Unidadc
(rîs/l)

2) Quimicos
Alcal. hidrt'rxitlor
Alcå1. cùbonslos
Alcd. bic¡¡bon¡tos
Aluminio

Ptzl (Ha:cn)

N,T,U

Dæreto 12.¡18ó öcmlrc/n
NTA-o (Ea¡dual)

Abütccimcnto
Público

Arsên¡o
Bårio
Cldmio
Chumbo

límpido
lG20

is€nto ou
lcvc cloro

5-9

2-5

Ci¡ncto
Clorctos
Clcro ¡csidual
Cob¡e

Fontcs

CaCCI¡
CaCOI
CaCO,

AI

límpido
J

nenhum

4- l0

5

Dcc. ?9.3ó7 6c A9/O!/71
Port. Jó BSB dc lt/03/71

Poços

Cfomo hc¡sv¡¡anle
Cromo total
Durcz¡
Fcnôis
Fcrro
Fluorcto
Mengrnês
Mcrcúrio

As
Ba
cd
Pb

limpido
30

ncnhum

5.r0

t0

VMD

51

CN
ct
('l:
Cu

5

Nåo
objctâvcl

Nào
ob¡etávcl

I

0,05
¡,0
0,0r
0.05

0
tro_

Nitro!¿nio rmoni¡c¡l
N¡lro!årio ¡lbuminóidc
Nit¡o3ênio nitrito
Nilro!èrio nitr¡lo

VMP

Cr
Cr

Ca(ì()1
c6H50H

Fc
F

Mn
Hg

Asu¡s Minerris
Rcs. 25 dc 19ó

,,
Nåo

obietåvcl

Nâo
objctávcl

5

o,2
250

0,1
t,0

0
t20

"1

ùitëîio con¡umido

Pr¡t¡
Sclênio
Sôlllø dis¡olvidos

0,05
t,0
0,01
0.05

limpido
5

nenhum/próprio

4-9

€racl.

l

i'
0,3
1,0

1ot

0,2
100

1.0

0,05
t,0
0,0r
0.05

0,05

Sól¡.lG totris
Sulfrto
Su¡f¡ct¡ntcs
Ziæo

N
N
N
N

0,2
250

t.0

1ot

0.05

0,05

r00

q,
t,0
0,05

0,l0

o2

^g:

IO

0,05

r(þ2m

n,
1,0
0,05

200

o.2

t.0
t,0
0,0r
0,1

0

so¡
LAS
Zn

0,05
0,08

0{,02.
2-5.

2,5

0,0r

600

t.0

0.3

0,05

0,05
1,0
0.01
0,05

0,08
0,l5

GO,02.
2-6.

t00
250

t.0

0,05

0,ml
1.0

0,G I,7
0,5
0.m2

2,0

lo''

o,2
r00

1,0

3,5

0.0r

'1
5.0

1o'

l.æ

t0

500

t00

io

Notas:

I ) Os v¡lorcs ¡sin¡l¡dos com ¡3|€risco, sào os números lolcr¡dos facc

a cxsmcs badcriolóticos s¡tisf¡lórios.

2) Os teorcs de fìuorclo dcpcndcm dr lcmpcrltura média diá¡i¡ do ar;

consuh¡r t¡bcl¡ csfæc¡fic¡ n¡ lcii qu¡nto msior a lcmFErrlura' me-

nor o tc{r dc fìuorao ¡dmi$lvcl.

l) Ht crros dc imprasåo no originrl da Porta¡ia 5ó' ondc consla:

- ll{¡io 0, I qu¡ndo o corrcto é I ,0 m8/l Ba

- Mcrcúrio 0,02 quendo o cotrcio é 0,002 mgll Hg

¡l) No Dccrclo 12.¿18ó nòo s¡o told¡dos rcríduos dc ncslicid¡s c outr¡s
3ub3t¡nci¡! cstr¡nhas.

5) VMD = V¡lor Ml¡imo Dcrcjrdo
VMP = Vrlor M¡r¡mo Pctmilido

0,05
0,mr

0,05
0,0t

¡(m

0,03
0,05

rurnlc

500

0,2
I

¡uScnlc

.,5 (H)
3,5 (OH - )

0,01

I 500

0,5
5

lJ00 (ttooc)

5.0



7. CONSIDERAÇOES FINAIS

O aqüífero sedimentar na Cidade Universitária abrange a maior parte da Írea e é composto

por camadas arenosas, de granulação variada chegando a conglomerados, intercaladas por lentes

argilosas de lamito.

Sua geometria mostra-se bastante irregular, apresentando maiores espessuras de sedimentos

numa faixa E-W, passando pelo poço produtor PP I e estendendo-se em direção à Escola

Politécnica de Engenharia e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, formando um paleovale. A

maior espessura de sedimentos observada foi de 7l metros no poço produtor PPl. Na porção sul

da Cidade Universitária, o embasamento cristalino tende a ficar mais raso, chegando a aflorar na

região de maiores cotas topográficas. No extremo norte da ârea, onde está localizado o poço

PP3, o pacote sedimentar volta a adelgaçar devido a um alto estrutural do substrato, delimitando

a faixa de maior espessamento dos sedimentos.

A monitoração do nível d'água medido nos poços de observação mostrou uma variação

sazonal, com uma resposta rápida às precipitações. As curvas equipotenciais traçadas no mapa

potenciométrico também evidenciam esta variação, mostrando maiores cargas hidráulicas na

época das chuvas. Contudo, independente da intensidade pluviométrica, o fluxo subterrâneo

mostra-se sempre com sentido geral ao Rio Pinheiros, acompanhando a topografia do terreno.

Entretanto, devido ao espessamento do pacote sedimentar na região da Escola Politécnica, as

curvas equipotenciais tem a tendência de distanciar-se nesta porção, diminuindo o gradiente

hidráulico.

Do ponto de vista produtivo, o aqüífero mostrou-se favorável dentro do contexto geológico

da região. Avazão ótima dos poços produtores, soma 2,4 x l0-2 m3/s, o que corresponde a l8o/o

da demanda atual da Cidade Universitária, considerando um tempo de funcionamento de l6 horas

por dia.

Os valores de capacidade específica dos poços no aqüífero sedimentar mostraram-se

próximos a2,5 x rc-4 m3ßlm, com exceção do poço PP3. Os poços do embasamento cristalino

possuem menor produtividade, com valor de capacidade específica em torno de 2 x l0-5 m3/s/m.

No teste hidrodinâmico realizado, a transmissividade e a condutividade hidráulica

mostraram valores variando de l0-4 a l0-3 
^2ls 

e l0-6 a l0-4 m/s, respectivamente.

O comportamento do aqüífero tendendo a semi-confrnado, evidenciado no teste, refletiu

nos valores de coefrciente de armazenamento que varia de l0-4 nos piezômetros multiníveis mais

profundos chegando a0,12 em piezômetros mais rasos.

Com estes dados foi possível calcular as reservas permanente e reguladora do aqüífero

sedimentar, sendo que a estimativa da reserva permanente revelou um volume de I I milhões de

m3 de água.
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A reserva reguladora, estimada pelo método volumétrico e de fluxo, aproxima-se de 900

mil m3 ao ano que, se não for explorado, escoa para a área de descarga.

Considerando a vazão ótima de exploração dos poços no aqüífero sedimentar com 16 horas

de funcionamento ao dia, o volume soma quas e 444 mil m3 ao ano, volume este duas vezes

inferior à reserva reguladora.

A análise fisico-químicas das amostras de âgua mostraram que elas classificam-se

predominantemente como bicarbonatadas cálcicas a sódicas, com ocorrência de águas sulfatadas

ao norte da Cidade Universitária. A avaliação segundo os padrões de potabilidade, mostram que a

âgua é quimicamente potável.

A única restrição do ponto de vista químico reside no seu potencial corrosivo, desfavorável

para determinados materiais construtivos, necessitando-se um plano de manutenção dos poços.

8. CONCLUSAO E RECOMENDAÇOES

O Aqüífero Sedimentar na Cidade Universitária, composto de camadas arenosas a

conglomeráticas, intercaladas com lentes.lamíticas, apresenta uma geometria irregular, com

maiores espessuras na porção norte da área, onde concentram-se quatro dos poços produtores

construídos.

Os parâmetros hidrodinâmicos obtidos através destes poços mostrou um caráter favorável

do ponto de vista produtivo, refletido na vazáo que soma aproximadamente 0,02 m3/s e na

capacidade específica, superior a l0-4 m3/s/m. Com menor produtividade, os poços no Aqüífero

Cristalino apresentaram valores chegando apenas a 3 x l0-3 m3/s e 3 x l0-5 m3/slm,

respectivamente.

O teste hidrodinâmico realizado no poço produtor PPI evidenciou um comportamento

semi-confinado tendendo a livre para o Aqüífero Sedimentar, com valores de condutividade

hidráulicaedetransmissividadesuperioresa5xl0-5m/selxl0-4m2/s,respectivamente.O

coeficiente de armazenamento variou de l0-4 a 10-l com maiores valores a menores

profundidades.

O nível potenciométrico apresenta uma relação intrínseca com a pluviometria através da sua

variação sazonal. Contudo, o sentido geral do fluxo da água subterrânea mantém-se para o Rio
Pinheiros.

A partir destes resultados, a avaliação das reservas mostra um panorama favorável visto que

a reserva permanente soma I I milhões de m3 de água, enquanto a reserva reguladora soma um

volume de aproximadamente 900 mil m3/ano, quase duas vezes maior que o volume explorado

pelos poços. Esta diferença, atualmente ilão utilizada, escoa para a ârea de descarga.

A perfi.rração de mais um poço produtor pode diminuir esta diferença perdida e aumentar a

contribuição da água subterrânea para o abastecimento da Cidade Universitária. A análise dos
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mapas de contorno estrutural do embasamento e de espessura de sedimentos indica como região

favorável à locação de um poço, a faixa E-W que passa na Escola Politécnica e avança até a Raia

Olímpica, onde o pacote sedimentar se espessa devido a um provável paleovale. Considerando a

distância entre os poços já construídos, o local a considerar seria atrás da Faculdade de Economia

e Administração, próximo à Faculdade de Psicologia.

Portanto, o potencial produtivo do Aqüífero Sedimentar revelou-se uma reserva

complementar e estratégica ao abastecimento de água na Cidade Universitária.

Entretanto, a exploração dos recursos hídricos subterrâneos esbarra em um outro fator

limitante, sua qualidade. Apesar de, atualmente, a água subterrânea ser quimicamente potável,

recomenda-se um estudo específico de sua interação com as águas superficiais de maneira a

impedir a contaminação proveniente do Rio Pinheiros ou dos córregos limítrofes, induzida pelo

bombeamento dos poços.

Por conseguinte, recomenda-se o respeito às limitações fisicas do aqtiífero e construtivas

dos poços para um melhor e mais racional aproveitamento do recurso hidrico subterrâneo.
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Anexo 3

Resultado das análises químicas em mgll
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(0,09 0,04 2,70 (0.02
(0,05 0,25 I,68 (0.0?

t,80 2,88
22r!0 0,04
0,51 0,04
t,26 (0.01

0189 (0.01

0r 50 (0.0t
ztlh 0,09
(0.20 (0.01

2,55 (0,01

I,9t (0.01



P0ç0

I
2

3

4

å

7

9

104

u

ANÁLISTS OUÍIlICAS (CAiPUS-IJSP)

Itit0l89
(f,q/ I )

pH Eh( V) Ct(!S/Eo) C02

?lr5 6,23
20t0 6,17
20,0 6,88

2lr0 lllo
22,0 7,25
20,5 ó,93
2l,0 5,73
2t,0 6,44

lg,5 5r4l

40

4

7l
l3

É

b7

24

82

184 1J9,7 24,4 12,46 4t16
360 J08,0 b7,t 3,9ó 9,42

I07 134,2 6,1 12,38 5,29

Ito 149,6 6,1 145.00 3,20
75 74t8 24,4 10,47 ?,38
340 195,8 14013 44100 9,18
8i 124,3 24,4 t6t27 3,7ó
ô10 429,0 152,5 158,00 t5,2J
2{0 195,8 24t4 t0,17 7,bt

P0Ç0

I
2

3

4

6

7

I
t0A

1l

8175 3t14 2t76 4ró3 z,iL 8t10 (0,0t (0.02

?,13 2116 l,l3 J,06 21t72 0,13 (0,01 (0.02

1,83 1,20 0,35 3tl4 0,71 0109 (0.01 (0,02

19187 2,18 11,1É 4tl8 t,zg 0,09 (0.01 (0,02

2t59 4t7i 0,89 5t85 0,61 2,11 0,07 0,02
39,14 4,81 7 t27 b,32 ?,5ó 0,04 (0.01 (0.02

6,JB 1r0ó I,l9 ?tii (0,20 0,t8 (0.01 (0,02

22,29 L,lt 3,78 3,73 4,02 (0.04 (0.01 (0,02

3,S2 1t49 2rl5 {,55 3rl9 0rll (0,0t (0.02

F0ç0

(0.05 {0,02 0,12 10,24 (0.02

(0,05 (0.02 0,05 2t41 (0.02

(0.05 (0,02 0,0t 2,29 (0.02

0,06 (0,02 0,05 9,19 0,08 1,20 0,72
(0,05 (0.02 0,05 24,73 (0,02 0t22 0,04
(0.05 (0.02 0r lJ 1,88 (0.02 0,09 !,92
(0.05 (0,02 0,07 6,44 (0.02 0,52 0rt7
(0,05 0,02 0,08 z,bo (0,02 17,16 1,40
(0.05 (0.02 0,23 lt49 (0,02 1,83 \t22

t0A

lt

Ni

Fe

0,0ó

0 t20

ñn

0, Ji
0,12
0,32



| Ê0ç0 I{oC)

A}¡íLIStS 0UilllcAs lcAl',tPUs-lJsP)

l8/ 0l /90
(!o/l)

pH Eh (rV) [É (¡S/ cr )

!,:0 e4

5,78 57

4.tl 157

-r, 71 ó7

ó,ól 2l

5,41 ø7

6,19 ,15

1,2Á -14

1 ,11 -31

t0.64 -200

3,70 - 100

I l0A

i

i tltil-4
i rlli2- r

lrlll2-5
i rlllS- l
i lll¡3- 4

!21 184,8 r2,2 15,5 ó,89 0,04

150 185,0 109,8 :,1 €,80 0,01

?5 t87.0 Il,: l:,; 5,00 0.03

78 132,0 lr,? l0,l 1,30 0,04

260 232,t 0,0 108,0 l,?0 0,07

44 t25,4 tî,2 ó,; 1.60 0,01

590 159,4 ,q8t,9 ?5.0 5,30 0,04

56 116.É 48,S Il.9 4,80 0,0?

ît0 3{3,2 6r,0 1,4 15,40 0,04

199 189,? 30.5 9,4 8,€0 0,04

:50 {?,9 19t,2 20,1 lB,l0 0,01

l9l ó.6 71,3 19,0 13,40 0,01

150 9,9 11i.9 il,l 28,50 0,03

240 l,J 91,5 2î,6 1i,00 0,04

t20 tl,l ll5,ç 93,2 :3,00 0,05

i P0ç0 Cå l,¡ð

t,6 2,8

9,7 1,4

23,9 5,4

1,6 3, J

t 12,0 7 ,2

5,6 2,5
r7,4 3,3

10,8 48,0

19,5 14 t2
r?,8 82,5

9.7 34,2

10,0 ó6,3

cl

l0A

ll
ñ r-q
Iî{?-l
nli2-5

Éil3-r
t¡3-1

2,b

1,7

0'B
t,t
6,4
0'B

r;3
4,0

1,7

I 
'92,0

0,8
2.7

2.3 4,00 0,44 0.07 11.50 0,30

2,1 25,00 i0.01 0,07 tt,6o 0,10

t,2 0,i0 0,09 (0,01 t0,80 0,30

2,1 0,50 (0,01 (0.01 0r{0 0,10

10,7 (0.20 (0,01 (0.01 0.30 0,40

4,2 (0,20 (0.0I (0.01 0,10 0,02

3,6 1,20 (0,01 0,03 0120 1,00

0,7 (0.20 (0,01 0,03 0,05 0tl0
2,2 ll,5o 0,09 o,ol 20.90 0,90

l,l 1,70 (0,01 0,03 6,80 10,70

3,3 0,40 0,44 (0,01 1,50 (0'02

2,8 0.20 0,44 (0,01 0,30 (0,02

3,8 1,40 5,31 (0.0t 0,å0 (0.02

5,2 0.30 3,54 (0.01 0,50 (0.02

4,t r,90 4,43 (0.01 5,30 (0.02

i P0ç0 Cd Cr

(0.02 (0.05
( 0,02 (0,0 5

(0.02 (ú,05

( 0,02 (0.0¡
( 0.0? (0.05
(0.02 (0.05

or03 (0,05

0,02 (0,05

( 0.02 (0,05
(0.02 (0,05

(0.02 (0,05
( 0.02 ( 0.05
(0.02 (0.05
(0.02 (0.0 5

(0.02 (0.05

i l0A

i ll
I11ill-{
int¡2-r
i |lri2- 5

I nllS-l
lilll-4

0,03 (0.10

0.03 (0,10

0,03 (0, 10

0,03 (0.01

0,0t (0.10

0,01 (0,10

0,03 ( 0,10

0,03 (0,t0

o,0l (0,10

0,03 (0.10

0,04 (0, 10

0.04 (0.10

0,04 (0.10

0,0 5 (0,l0
ú,07 (0. l0

Si In

i ,2 0.0¡
1,8 (0.02

2,4 (0.02

3,2 ( 0.02

1,t 0,20

21,1 0,02

2,6 ( (r.02

å,9 0,02

3,0 0,02

1,4 (0.02

8,0 (0.02

2,3 (0,02

4,t (0,02

l t,6 0,05

?6,1 0,06

0,i
0.2

0,3
0'3

0,3
0,3

0,1
0,2
0,2
3,3
0,8

L4
19,?

0,0? 0,20

0,02 (0,02

0,02 (0,02

0,03 (0.02

0,0{ (0.02 i

0,02 (0.02 i

0,0t 0,20 i

0,02 (0,02 i

0 r02 0,10 i

0,02 0.70 i

0,04 (0,02 i

0,03 (0.02 i

0,04 ( 0.02 I

0,04 ( 0.02 i

0,03 ( 0,02 i



Anexo 4

Resultado das análises químicas em meq/l



AI.¡ALISEs OlJI¡1ICAs ICAI{P|'j5-U9P)

30/03 ¿ 05 /04 / 89

(neq/l )

0'3
1,8

o'l
0,3
0,1
tlQ

:,¡
0,?
0,ó
0,5

1,20

0,04
0,24
0r10

o rzl
0,ó5
o, l5
0,0 5

0,22

CI

orll 0,43

0,1i o t 07

0,14 0,32
orll 0rl3
0,05 1,25

0,17 0, {7

0,04 2, r3
0,09 0t26

0,J6 0,21

0.21 0,27

0r24

0,07

0,0i
0,05
It20
0, 21

0r64

o, 11

0,12
0, l4

Na

0,21
0,08

0, 15

0rló
0,2r
0,4 3

0,25
0tl4
0,24

0,?0

0,09 23 tà
0,05 75, {
0,0ó 5,?
o,o5 l3, g

0,08 lf ,3
0,06 4,9
0,17 3,3
0,02 8,7
0104 74,1
0,05 17t5

tPt]ç(}

ANATISES OUIì{ICAS {CAIPUS-USP}

?9 P 30/06/89

{neq/ I )

o,ô orlo 0,13 0,46

1,5 0to8 0,23 0,13

o,l 0,09 otl4 0,09

o,l 0,0? otlS 0,0ô

0,3 |),g8 0,l l 0,93
0,5 0t04 oro9 o,l7
0,3 o,l4 0,25 0,3ó

0r2 0,02 or13 ot25

0,8 0,02 0,47 0,23

o,ó 0,14 o,l9 0r.t8

ct q

0,13

0,05
0t03

0'8?
0,l l
0,09
0r09

0,20

0, 18

0,23 0,10 8,3
0,17 0,05 58,3

0,16 0,03 23,tr

0,16 0,04 7,0
0 t l8 0,06 21, ó

0,37 0,14 10,7

0,20 0,04 r2,8
0tt5 0.0? 18,ó

0,45 0,03 17 t 1

0,19 0,04 21,9



ANALISTS OUI}IICAS (CAHPUS-IJSP)

11/t0/89
(req/l)

0,4 1,09

I,l 0,08
0,1 0,?6

?

104

.11

0,1 J,02
0,4 0 t22
2,3 0tg2

0,4 0134

0,4 0,22

ct

0, 13

9,27
o, l5

0,09
0,07
0 126

0,1I
0,4 3

ot?l

Ca l1g

0t44 0 t23
0, 12 0tll
0,09 0,0J

0,99

0tl3
1,97

l,1l
0tl9

0,20
0r1l
o, l4

0 r92 0, l8
0,07 0,25
0,60 0,27
0,10 0,13
0t¡t 0r tó
0,lB 0120

0,08 3010

0,06 55tl
0,0J 27 t7

0,0ó l9t7
0tt2 10,9
0,t2 7,9
o,o3 lg t2
0,01 39,4
0,0{ 16, 3

ANALISES 0UI11TCAS {CAiPUS-ljSP)

l8 /0t /90

{oeq/ I )

0,? 0174 0,19
t,8 0,07 0,25
0,2 0r2ó 0, 14

0,2 0t2l 0,09
0,0 2,25 0,0 5

0r2 0,14 0,05
7 ,9 0tÞ2 0,l5
0,8 0,25 0, t4
1,0 0,16 0r4J
0,5 0,20 0,2t
3,2 0,42 0,51
l,l 0,40 0,38
I,9 I,49 0,80
t,5 0,47 0148

t,9 1,94 0165

t0A

It
;t1N1-4

iHN2-l
ir,til2-5

lilN3-l
ir'lN3-4

0137 0121

0, 19 0. 14

0,08 0,07
0,49 0tlJ
1,20 0,53
o,0g 0,07
5,60 1,9 r
0,?8 0,1I
0,87 0,31
0,tô 0,18
0,54 0r 14

0,98 0,16
0,ó4 0rl7
0,49 0t07
0,50 0,18

0,17 0,0ó lT r l
0,l t 0,07 ót,l
0,12 0,03 t4rl
0r0ó 0,05 18,5
0.23 0 t27 1,6
0rl4 0, 1,6
o,Jl 0109 4,0
0,I l 0,02 39,4
0,l4 0,06 6,ó
0t22 0,03 22,6
2,09 0,09 lgr4
016? 0,07 ó,ó
3,19 0,10 2,5
t,49 0,13 7,2
2188 0rt0 l0r8



Anexo 5

Perfis construtivo, litológico e geofisico dos poços produtores



PerfiI Construtivo

crmerE
taçæ

30

E

0),õ
d(,
'i ao

qr
o
¡r
o.

;-. . j;

âte rrrt
areia muito grosseira, mal tJelecionadâ

POçO I'RODUTOR PP1

Perfil Litológico

areia conglomeratica, mal se lec ionada

.Ô'.o:

areia media a grossa, mal sr)lecionada, quartzo-feÌds-
patica

filtro

areia conglomeratica, com miâ.triz media a grossa, mal
selecionada, quartzo-fe ldsprlt ic a

-

areia conglomeratica com maLriz

areia conglomeratica, muito grosseira, maÌ selecionada,
quartzo- fe ldspât ic a, com gr,ios oxidados
areia medla, quartzo-fe Idspirtic a, mal selecionada

60

@@
Parte grosseira, angufosa a subangulosa, medianamente
selecionada. Pr"esença de ma¡éria orgânica.

areia media

com pequena

areia media, bem se lec ionadíì,
areia grosse l ra

bem se lec ionada,

pOrçAo grosse I r¡ì

areia fina
finos nos

argila cinza-azulada com pot:ção silto-arenosa fina

a mádia, conglomerática,
dois primeiros me i;ros

resistiv:Ldade
o 5mn

arredondada, quartzosa

c onglome rát ic a

êm'b-as amen tõ-- c nT-stãTì n o

com intercalações de

Pe rfi l
pot.

Geofisico
espont.

com predominância de

mV

ganænatura.l

ì

{tf
-r
L___

¿

(

-¿
{-?-
f

?
1

1!
3

¿I
5

,
+



Perfil Cons t¡ut ivo

10

q)
a
dõ20

F
o
L
o-

POçO PRODUTOR PP3

Pe.fiI Li to lógico

nível de cascalho, subangulosos a subaFedondados, quart

zosos, com muita argila verde. Presença de matéria o¡gâ-

nica nos dois últimos metros-

lno. mal selecionado, qua¡tzo-

arenito médio-grosse i ro, constituído basicafiente por

quartzo. -Apresenta tatnbém feldspâto '

apenito grosseiro. quartzoso' com pequena porçao de

fe Idspatos

arenito muito grosseiro, quartzoso' com argila esverdeada

arenito muito grosseiro, quartzoso' com presença dè a'e-
nito fino e argila esverdeada

@ñ"""otiîa



Perfil Construt ivo

lqie

E

o
!
dõ80
'.1!

ç
Ò
ço

hlbo de
boca

cûrEntqæ

san re-
vestiÍEnto

POçO PRODUTOR PP5

Perfit LiLológico

.'..':
:-- r-:--

120

fll
¿+

I

*J -

argila c a-stalùìo avermelhada com pouca areiâ fina
areia mal selecionada fin
rocha gnáissica de composição graníticâ, semi-alteradâ

N+

!-+
+d

+,

+

rocha gnâissica cinzâ cle composição granítica, muito
foliada com intercalâções submétricãs de rocha rica em

feldspato róseo

rocha gnáissia de cÕmposição granítica com bandamentos

definidos nas bandas ricas em feldspato róseo



Perfil Construt ivo

rqie

tubo de -:
boca

cirûentâçä

É

c)
1t
d

õ

ç
o
o

POçO PRODUTOR PP6

120

+1)
N+

+d

revestin--nto
SE

a-reia rllal selecionada fina a grosseira
rocha gnaissica de composiçao granitica alterada

rocha gnaissicâ cinza de composiçao granitica, de gra-

nulação média, possuindo feldspato róseo

Perfil Litologico

d-f

+N

r.J +

+t
P+

tn

rocha gnáissica cinza de composição g"anítica

rocha gnáissica de composição granítlca contendo muito

feldspato róseo



Dados da profundidade e cota do nível d'água monitorado nos poços de observação,

produtores e multiníveis

Anexo 6



i OATA

i04-Jôn-89 t.ô0 1,72 4,t? 0,i3 i,ó0 i,61 2,17 1,9? 4'00

VAL0fiES Dt PR0FUI¡0l0A0E 00 llML D'AEUA {!)

l:4-iån-89 ?,1ó 4,14 2,i8

POçO DE OBSEftI,AçAO

f'l i: Pi F4 P5 P6 P7

ii0-llar-8? 2,43 2,45 l,i9 4'25 119 J'60 2,21 2,36 4,20

i?9-lu0-89 ?,i3 ?,75 5,73 {'48 ?,02 l'82 ?,88 ?,54 4,6i

I 28-Aoo-89 2,66 l.B0 i,10

I ll-0ut-89 ?,3t ?'69 6,41 i,95 ?,tl 4,06 3,03 2,47

i ?0-0ut-89 ?,85 3.10 6"11

i 1o-Nov-89 2,4? 2,Ál 6,65

i i3-Nov-89 ?,7-5 2,49 6.66

: l3-De¿-89 î,91 2,61 6'91

109-Jan-90 2,60 2,26 6'05 2.55 1,60 1,78 2,10 2'12

i l8-Jan-90 2.58 2,21 5,59 2,1? 1,60 l'78 2,08 2,2î

i2l-¡ðr-90 2,10 2,Ll 4,75 i'45 l'31 i,61 1,75 2.09

il0-Abr-90
| 04-Ëåi-90 2,69 2,?2 5.12 1,90 I '71 3,80 2,02 :,10

il0-iai-90 2,76 ?.ó0 6,24 4,ll l'97 l,SJ ?,3? 2'43

i06-Jul-90 LI3 3,14 6,78 5'l? i,5J 4'43 l,i7 2'95 5,12 4,94 3'64 i

i01-A0o-90 3,17 1,00 6,99 4,9() ?112 4,{4 3'12 2,91 5'07 4,91 3'56 i

i02-0ut-90 J,27 3.31 7,64 4,96 ?,94 4'47 5,21 ?,90 5.41 5,2¿ 2,30 i

i 24-Jan-91 i,l7 î,11 6,0¿ 2,40 1,45 4'32 2,5h 2'79 3'88 i

F9 Plr) PLOA PlI

2,1r {,00 2,16 2,46

2, 10 4,04 1.00 2,41

t,92 4,03 i,00 ?,43

:,11 4,05 3,05 2,32

¡ Poço llulf¡ lllv€t

i üf -l lll{l-2 lllll-3 lNl-4 l1l¡2-l l1ll?-2 llll2-3 fll¡z-l fll2-5 liNl-l llNS-2 l{ll¡-3 tlNS-4

I OATA

iù4-Jån-89 3,41 1,40 1,30 3,05 3,28 3'24 3.?5 3,13 3r14

:13-Dez-89 4,10 3,42 4,36 4'24 3.89 3,89 1,80 3,59 3,55 4,11 3,93 3'87 3,28

I l8-J¿n-90 ?.!7 i,19 2.96 2,61 ?,76 2,1È 2,75 2,71 2t12 i,00 2.97 2.9ô 2,85

i l6-Fey-90 i,76 3.îl 3,66 3,18 3,23 3,46 3'50 3,29 3,26 1.00 3,f9 3,4i 3,35

i ?l-iar-9O 3,{6 î,17 1,04 2,ô9 2'65 3,13 2187 2186 ?'82 2,å0 3'll 3'06 ?,89

ll0-Abr-90 3,25 2,71 3.05 2,71 2,78 l'04 2,81 2,88 2,88 2,90 3,04 3,04 2.9J

i 04-ü¡r-90 3,24 ?,81 3,12 2,Ë5 i,78 3,04 2,94 i,91 2,90 2,?4 3,1? 3,18 3,00

i?o-ilåi-90 i,;t i,?4 3,:l ¡,20 1,00 3,00 J,47 3,02 5,01 3,06 3,29 3,28 2,99

i 06-Jul-90 i,gl l,i0 i,72 1,70 l,i2 3,53 3,46 3,42 3'40 3,34 3,62 3160 3,i4

i0l-Aq0-90 1,86 1,76 3,74 l,71 3.56 3'53 ¡.47 3,45 3,42 i,3g 3,64 3,61 3,42

i02-0ut-90 4,2t lr82 3,80 3'i9 3'37 3'58 J,51 3'50 3,49 3,43 3,68 3.68 3,48

:2{-Jån-91 3,5t 5.49 3,49 3,50 1,27 3,22 J,25 3,24 J.24 l,l? i.4? l'42 3,34

4.57 t,27 i

t,95 2,?4 i

4 ,19 ?,90 i

4,37 t,20 i

ì POçO PRODIJÏOR i

i FPI P?? FP3 PP4 i

i DA'IA i

i 06-Jul-90 4,33 4,26 4,21 8,2? i

i0l-Aao-90 4,34 4,34 4,ó8 8,08 l

102-0ut-90 4,47 4'42 4,60 i

i:l-Jan-91 4.03 3,7rr i,68



VALORES OA COIA OO llIVIL D'A6UA (!)

POçO DT OBsERVAçAO

p4 P5 16 PlP2

: OATA

i04-J¡n-89 718,66 719,47 711,08 7?2,6i 717.99 717,96

i 30-l'1år-89 717,98 7t8,74 7:il,2t 718.61 111,A0 717,97

I ?9-Jun-89 7r7,73 7lB'4{ 710.22 718,38 1n,31 111 ,15

| :A-Aqo-89 718,23 i18,26 718'i3

i l1-0ut-89 il7,6l 719,50 729,57 7lg,9l 717,48 7li.5l
?0-0ut-89 717,61 714,09 729'51 717,43 i17,57

i l0-Nov-€9 717,64 71S,56 7î9,35 717,49 717,53

1i3-llov-89 717,71 7t8.70 i29'J{ 717,ú7 717,54

I 13-0ez-89 i17,55 i18,52 729'09 717'48 717,52

l8-Jan-90 717,88 718,98 710,41 120 t14 111 ,ii 111 ,79

l2l-ì1ar-90 7lg,ló 719,06 t31,40 719,0ó 71S,48 i18,0ó

I !-Abr-90 I 11 ,gz

j i)4- ar-90 7!1 ,11 1tï,i] 710,78 718,96 111 ,gB 711 ,11

i 20-llar-90 ir7.70 718,59 121,16 118,13 111 ,b2 ill ,14

i 0ó-Jul-?0 717,71 718,45 729,i1 718.10 717,53 717.ô0

i 0l-Aoo-90 lLi,72 718,59 729,50 71S,39 717,51 71i,59

i 02-0ut-90 717,å3 718,I5 7?8.8ó 7t8'33 lL1,l2 111'31

| ?4-Jan-91 7t7,7? 718,88 730,44 720'89 7t8,61 717,71

7 35.21

73 5, t6
7t4.50

/14,35 718,09

734.4? 7lB, t0

734,38 7t8,09
714,38 7r8,13
734,J3 it8,04
755,30 718, J{
7t5.7€ 7 r8,50

73i, ið 718.26

715.06 718,tl
734,62 7 r8,02 i l9 ,07

734,77 1LE,L2 719,12

732,6S 718 t 07 718.78

735.33 718.18 7?0.31

7t8,4l
7t8,49

/ 19 ,07 71S,34

719.09 7r8,35

719,08 718,37

719 , l1 7 r 8.49

7r7,83 718 , 3ó

719.67 7t8,89

7r9,7S iIA,76

719,44 718,70

7t9,2ó 718,{l
719,10 it8,5t
719,t3 718,tt
7t8, i0 719,85

718, 57 719,7ò

7t8,20 719,5ó

i l8 ,02 719, l3

-----+
POçO }IlJLTIIIIì/EL

r,$¡l-2 iNt-3 ¡$ü-4 ltl¡z-l l'ttl2-z llll2-3 lll¡2-4 lll2-5 llNJ-l ltll3-z llllJ-3 ÌlN3-{j rlilr-t
i OATA

i0{-J¿n-89 717,42

I t3-Dez-89 716,75

i t8-J¿n-90 717,88

i tó-Fev-90 717,54

| ?l-[¿r-90 7I7,39

lll-Abr-90 718,05

tu4-11¿r-90 717 ,61

l?0-r1år-90 717 , 5l

106-Jul-90 7ti,49
I 0t-A-ao-90 717,44

0?-0ut-90 717.09

I î4-J¿n-91 7i7'74

tt7.45 7I9,55 717,80

717 , {t 7ló,{9 716,61

i r8,06 7t7,89 718,24

7 t8.09 7r7r64 717,9?

7t8,08 i I7 ,81 7ts,16

i l s,55 718,?5 7lg,t3
71a,01 7i7,73 7lg,00
717,6l 717 ,61 717,65

71i,60 717 , 58 717,60

717,34 717, i6 717 , 59

7t7,,18 717 , l0 7li,5l
7r7,St 717,81 717,80

ltl,37 111,4t 111,40

716,76 i 16,76 716,85

7t7,A9 7r7,89 717,90

7t1 ,14 111,1t 117,47

718,00 7t7,52 i17,78
718, r 9 717,93 il8,l0
717,87 i r 7,61 717,71

7r7,65 717 ,65 717, I B

i r7,4i 717,44 ir7,5l
ir7,4t 7r7,44 7li,5l
717 ,6 t 717,J9 7t7,45
111 ,11 1t1,71 111 ,12

717 ,52 717 , 5l
7 t1 ,01 111 tLî
717 ,9 4 7t7,93
7 t7,68 i l7 ,7 r

717 ,79 7t7,S3

718,09 718,09

1tl ,12 717,71

717,61 717,64

i 17,53 7t7, ró
717,48 7t7,48
1t1 .17 7tl .14

7 tå.7 B 716,96

l|t,89 717 ,92
7l8,lt 7t7,60

718,29 7 L1 ,78

718.29 7l B. l5
717 ,9 5 717 ,70

7r7,84 717,

7l7,Al 717,55

717 .7 6 717,51

1t7,87 1n,11

1t7 ,02 717 ,hr
717,93 718,01

1t7 ,12 711 ,84
717,83 718,0t
7t8 | t5 718,26

711 ,71 111 ,89

7t1 ,62 111 ,90

717,59 717.85

717,16 711,77

1t7 ,11 711 ,11
1tl t71 1tl,gtr

POçO PRODUTOÂ

FPI ?P2 PP¡ PP4 I

] OAIA

i06-Jul-90 717 ,49 7ló,85

i 0l-Aoo-90 7t7,44 716'78

| 0?-0ut-90 717,35 it6,69
i ?4-Jan-91 7 L1 ,79 1tÌ,42

7 t6,37
715 r96
716,04

7 r6.9ó



Valores de Eh, pH e condutividade elétrica específica monitorados nos poços

de observação, produtores e multiniveis

Anexo 7



i t'
i DAIA

i2{-J¿n-89

130-ñ¡r-89 84

i?9-Jun-89 4t
128-Aqo-89 83

ill-0ut-89 J5

iIJ-DP¡-89 8f
109-Jðn-90 35

il8lan-9o 9l
il¿-Fev-9o 95

i2l-l¿r-90 84

i0l-iài-90 82

i20-l¡í-90 105

i06-Jul-90 84

i0l-Aqo-90 l5l
102-0ut-90 zLL

i28-lloY-90 76

i2{-J¡n-91 80

lAtonES Dt €h (rV) i

41 126 ó6

J9 104 84 117 J5

66 67 95 8É 25

ltJ 48

PJ

POçO DT OBSERVAçAO

P4 P5 P6 P7

40 {

52 70

4 54 r0 158 I
42 57 71 157 67

5l 91 67 róó 96

11 149 124 188 I
52 lJr 105 9É 80

71 8É 116 116 99

88 68 4 r00 [2
l8 55 85 lrJ 7É

57 7t 99 l5l 92

2t 5 11 92 9l
49 54 78 llt 7l

73 -lJ
ll] 7l

2J

t8
88

P9 PIO PIOA PII

88 6g

82 ól 6l
60 J9 s4

btl 24 82

ó8 87 82 62

ó58 1J 48

2t 8t 8i 45

J3 t21 85 49

51 97 108 85

53 ll3 ú8 51

5{ 85 58 88

s7 73 49 ól 52

2t 7t 46 57 45

9l tr8 6i 7¡ 58

64 96 3t 47

32 75 59

i OAIA

ll8-J¡n-90 5

i06lul-90 J0

i0l-Aqo-90 J0

i02-0ut-90 41

i28-Iov-90 42

124-J¡n-91 28

POçO IllLTIll¡VEL
iill-t tî¡t-2 tiil1-3 t+11-4 itiz-l ñll2-2 iilz-J t2-1 {2-5 it¡¡-l iilJ_2 it¡5-3 iilJ-l

t4 14

4J -9

48 -10

J97
38 25

40 J8 21 S t2
r054J-77
J9 58 lJ l0 32

21 41 32 20 22

i7 4t 44 Jl t0

i DAIA

i0l-ltri-t0
i?0-ièi-90
i06-Jul -90

i0l-Aqo-90
i02-0ut-90
i28-llov-90
i2{-J¡ñ-91

POçO PROOUÍOR

PPI PP2 PPJ PPI

9t
85

19 45 {5

20 24 2g

58 t8 60

l8 31 32

23ü38

-r7 -?00 -100

15-3-t8{
19 t{ -28 -l¿ t2
4J -18 -42 -ll 17

¿ttJt¡¡Jl
3t 28 t3 19 2i



iPIP?PJP{
i DAIA

j2{-Jin-89 5,98 4,4 ? 5,ó5

i30-i¡r-89 5,4ó 1,27 1,01 5,¡9 4,35 ó,3ó t,l0 s,{ó 5,81

i29-Jun-S9 ó,09 5,85 5,82 I,J3 5,2J ó,48 5,47 5,78 t,23
i28-åqo-89 5,52

ill-0ut-89 6,21 ó, 17 ó,88

i2l-ilov-89 5,?8 6,18 5,10

ll3-0eI-89 5,4J ú,05 5,73

vAt0RES I)E !l]

i09-J¡¡-90 6,¡4 7,06 E,0i 6t47 4,24 ó,ó7 6,90 6,0{
il8-J¡n-90 5,30 É,23 5,78 5,1? 4,ll 5,74 ó,åJ 5,52

lló-Frv-90 5,22 6,0J 5,28 5,77 1,90 5,?0 ó,ll 4,88
i2t-ñ¡r-90 i,ll 5,51 4,12 4,tl J,9l ¿,85 5,97 {,6S
iol-lài-90 5,41 5,98 4,19 4,91 5,17 5,48 6,08 4,85

l?o-i¡i-90 ,1,91 5,59 5,30 4,71 4,il 5,03 5,tJ 5,31

POçO DE OBSERltAçâO

P5 Pó Pl PJ PIO PIOA

6,{7 5, J0

i0É-Jul-90 5,{J 5,36 3,71 4,8J 5,ll 5,SJ 5,Ji 5,óå ó,09 i,gs å,03
i0l-Aq0-90 4,21 6,2J 1,88 5,34 4,90 5,ót É,86 5,59 ô,10 5,8ó ó,lt
i02-0ut-90 J,4l 5,99 5,70 5,2ò 1,tl 5,12 5,¡ó i,02 t,8t 5,72 5,9ó
i2B-ilov-90 5,51 bt49 1112 5,45 5,18 5,21 5,70 5,42 6,J0 6,06
i2l-Jðn-91 5,13 6,0i 5,90 5,4å 4,79 5,fq å,J9 5,5i 5,80

s,l0 6,20

5, 10 7,25 t,93 5,73
4,95 5,J0 Å,t9 5,42
1,9ó 5,óJ 1,71 5,42

Plt

5,5{
3,88

6,0ó

i OATA

il8-J¡n-90 ó,90

l0ó-Jul-90 ó,43 tt37 ó,70 ó,27 ó,30 6,52 6,83 1,71 L,jL 7,0É 7,å9 å,gj ó,79
i0l-Aqo-90 ó,ll 6,21 7,22 ór{8 ó,36 6,95 7,1ó ó,S7 6,6t 6,Bt 7,iB 7,JZ ó,Bt
i0?-0ut-90 6,20 6,lb 1,20 ¿,J2 ¿,00 6,79 ó,81 6,46 6,2¿ t;5 j,14 j,ZZ bil
l?8-liov-90 t,l7 [,22 É,8É ó,{5 6,17 6,37 6,61 É,55 6,45 6,,t9 É,79 6,96 å,3t
i24-J¡i-9t å,41 ó,25 ó,54 6,27 b,rl ó,13 ó,41 ó,10 ¿,J5 6,49 6,79 ó,tó ó,t0

POçO IIljLIIIII|JEL
rlilt-1 r1r¡1-2 ir¡l-3 nl¡t-t ttlrz-l {2-? tîi2-3 iilz-t till2-5 ñt¡3-l iltJ-2 Íìi¡-3 i,it-l

6,4{ 5,tl
5,83 6,01

5,55 5,87
ó, J8 ó,09
5,41 6, 19

5, ó,07

4,9 5 5,J{
5,t9 ó,00
5,88 5,{3

1,26 1t65

i OåIA

l0l-i¡i-90
i20-ñ¡Í-90
i0ó-Ju l-90 6,ó5 É,1É ó,ti
l0l-Aqo-90 å, ó2 6,55 å,18

102-0ut-90 6, J4 ó,1ó i,98
i28-ilov-9o 6,ó3 6,10 ó, J5

124-J¡n-91 ó,5J ¿,78 ó,24

POçO PRODIJTON

PPI PP2 PP3 PPI

7,7r r0,ó4 8,70

5,30



VAL0RES Dt C0lloUT¡vlDA0[ ELTTRICA ESPEIlFlCA (uS/c¡) 
I

iPIP2
i DA'IA

i24-Jan-Bq 37

8r t50
190 84

310 75 340 81 610 240

?ó0 52 460 89 5S0 2t0
2[0 54 2]0 83

POçO DE OSSENI/AçAO

P5 P4 P5 Pó P1 ?9 PIO PIOA PlI!r
l2l t5ó 2J0

l9ti30-ñ¡r-89 210 q80 11 ll 410 l8l 370

129-Jun-89 lóJ 250 91 52 J50 ll4 141

28-Aqo-89 170

lll-0ut-89 I84 3ó0 107

i 23- ov-89 186 410 llJ
i lJ-De¡-89 188 370 Il2
i09-J¡n-90 138 350 8l 104 240 48 å2 58

i l8-J¡n-90 I2l 150 91 78 260 {4 590 56

iló-Fpv-9o 151 3å0 /4 154 ?É0 50 5t0 37

i 2l-ñ¡r-90 173 Jlo 85 75 270 55 570 å3

ì 04-i¿i-90 220 J40 63 49 290 57 i40 L2

200 240

170 180

250 199

210 199

180 210

230 lt8 i

120-lt¡i-90 210 t59 98 J6 300 60 350 tot 2ó0 200 i

i06-Jul-90 200 lÉ9 107 42 300 5l til 9q JJo Jlo 200 I

i 0l-A9o-90 l9l 340 104 5J Jto 50 610 gl Zå0 ZJo Z4O

i 02-0ut-90 2{0 J90 lll t1 280 57 toi 97 280 JSo ll{
i 28-l{ov-90 t47 380 l0ó 58 ?00 55 ll2 ó7 Zl0 ]50
i 21-J¡n-91 131 320 122 52 220 5i ó90 ¿5 ZZ0

P090 iult¡iltvEt
|.ill-l l-2 il -J iill-{ tlil2-l t1I2-2 t+¡2-3 iil2-t il¡2-3 illi3-t it¡t-2 iltJ-¡ it¡J-t I

'-

250 l9l 350 2t0 320 i8t 169 175 il t10 t91 lÁ7 l4l 410 t{8 370 t53 j

80 ló5 lto 97 173 lÉ8 173 L2b 310 t72 t00 l isJ 189 1{5 i9 172 t79 162 125 350 t95 3t0 116 i1þ t74 l3l 93 uå 157 lt? lrJ tó4 197 210 75 I89 L9J t4å loJ 118 lt5 145 r25 210 220 270 il i

I}ATA

l8-J¡n-90 230

0ó-Ju l-90 250

0l-A9o-90 270

02-0ut-90 2ó0

28-llov-90 240

24-J¡o-91 220

POçO PROOIJTOR i

PPI PPz PP3 PP'i
DATA

0l-i¡i-90
20-ñ¡Í-90
06-Jul-90 9J 189 159
02-AEo-90 90 164 155

02-0ut-90 90 159 162
28-Nov-90 tól l4ó L4l
2l-J¡n-91 tJ9 150 t6i

l9
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