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BRUCE LEE.

RESUMO
A subsidência é um fenômeno de rebaixamento da superfície do terreno devido às
alterações ocorridas no suporte subterrâneo.
O fenômeno ocorre em diversos lugares do mundo devido à extração de água,
petróleo e gás do subsolo. Os processos em geral têm magnitudes da ordem de
centímetros por ano, no entanto, a médio e longo prazo os efeitos vão se
acumulando e atinge valores significativos.
O uso dos recursos hídricos subterrâneos tem se intensificado com o
desenvolvimento econômico, tanto pelo ao aumento da quantidade demandada para
determinada utilização, quanto pela variedade dessas utilizações.
Os estoques mundiais de água subterrânea são estimados em 8,4 milhões de km³,
cerca de 67 vezes o volume total das águas doces de superfície. A qualidade das
águas subterrânea do ponto de vista bacteriológico e químico é melhor das águas
superficiais, dispensando qualquer tipo de tratamento antipoluente.
As causas mais comuns de ocorrência de subsidência estão relacionadas às
intervenções humanas com o uso indiscriminado dos recursos hídricos.
A falta, ou o não cumprimento, de instrumentos legais que permitem a eficácia e o
controle racional da exploração dos recursos hídricos subterrâneos vem colocando,
cada vez mais, em risco a existência de muitos aqüíferos.
A subsidência do solo traz diversos problemas ambientais, causando em
determinadas situações danos irreparáveis e grandes prejuízos materiais.
O desenvolvimento de áreas de pesquisa para melhor entendimento dos modelos
físicos dos grandes reservatórios subterrâneos e estudos da gestão desse recurso
natural é essencial para o monitoramento, prevenção e mitigação de possíveis riscos
ambientais que poderão sofrer futuramente.
O terreno na porção nordeste, na Cidade Universitária, município de São Paulo,
apresenta alguns pontos de subsidência do solo que serão analisados a fim de
determinar a origem, causa e tipos de alterações que o meio ambiente local e
regional está sofrendo.
Palavra-chave: Subsidência, Água Subterrânea, Hidrogeologia, Cidade Universitária,
Aqüífero e Poço Tubular Profundo.

ABSTRACT
The subsidence is a phenomenon of land surface lowering due to changes occurred
in the underground support.
The phenomenon occurs in several places of the world due to the extraction of water,
oil and gas from the subsoil. The processes generally have magnitude in the range of
centimeters per year, however, in a medium and long term the effects accumulate
and reach meaningful amounts.
The use of hydrous underground resources has been intensified with the economic
development, both as regards to the increase of the required amount for certain
utilization and as regards the variety of such utilizations.
The world stocks of underground water are assessed in 8.4 million km³, around 67
times the total volume of surface fresh water. The underground water quality from the
bacteriological and chemical point-of-view is better than that of the surface waters,
discharging any kind of anti-pollutant treatment.
The most common causes of subsidence occurrence are related to the human
interventions with indiscriminate use of hydrous resources.
The lack or default of legal instruments which allow for the effectiveness and rational
control of the underground hydrous resources exploration has been increasingly
putting at stake the existence of many aquifers.
The soil subsidence causes several environmental problems, in certain situations
resulting in irrecoverable damages and large material losses.
The research area development for a better understanding of the big underground
reservoirs’ physical models and management studies of such natural resource are
essential to the monitoring, prevention and mitigation of possible environmental risks
which may take place in the future.
The Instituto de Pesquisas Tecnológicas shows some soil subsidence points which
shall be analyzed so as to establish the origin, cause and kinds of changes that the
local environment has been going through.

Key-Words: Subsidence, Underground Water, Hidrogeology, University City, Aquifer
and Deep Wells.
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1

1.

INTRODUÇÃO
A subsidência do solo pode ser resultado de intervenções antrópicas

sem cuidados adequados, causando alterações no meio físico de magnitudes
variáveis.
A continuidade do processo poderá implicar no surgimento de diversos
problemas que poderão se agravar e resultar na instabilidade e danos às
edificações apoiadas no terreno, às redes de esgoto e outros equipamentos
instalados, assim como infiltração de água contaminada advinda de outras
unidades mais superficiais, dentre outros.
A determinação das causas do processo de rebaixamento do solo é
extremamente importante para a estabilização do processo de degradação ao
meio ambiente, tornando-se possível a recuperação e conservação do local
afetado.
Registros de subsidências são encontrados em países da Ásia, Europa
e nas Américas, principalmente nos grandes centros urbanos industrializados,
nos quais, a água subterrânea é superexplorada para suprir a demanda
populacional. O abaixamento do nível d’água subterrânea nos aqüíferos causa a
diminuição da espessura saturada e a redução das camadas drenadas, assim,
ocorrendo o rebaixamento do solo.
A área do estudo de caso situa-se na zona oeste da Cidade de São Paulo, na
Cidade Universitária “Armando de Salles Oliveira”, bairro Butantã e é delimitada
pelas avenidas Professor Almeida Prado, a leste, e Escola Politécnica, a oeste.
O trabalho compreendeu o estudo do processo de subsidência do solo e
seus efeitos a partir de vistorias de campo em locais de ocorrência (edificações,
calçadas, vias e etc), pesquisa bibliográfica de casos similares descritos na
bibliografia (nacional e internacional) e com o apoio de ensaios laboratoriais e
investigações de campo, buscando o entendimento das causas da subsidência do
terreno na porção topograficamente mais baixa da área em estudo. Esse processo
é visível nas vias de circulação na área estudada, bem como, de calçadas e de
paredes das edificações.
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2.

OBJETIVOS
Os objetivos da pesquisa foram subdivididos em gerais e específicos.

2.1. Objetivos Gerais
Os objetivos gerais do trabalho se constituíram em estudar a
subsidência do solo, identificar suas causas e as possíveis alterações no meio
físico (aqüíferos e porções adjacentes) na porção territorial nordeste da Cidade
Universitária “Armando Salles de Oliveira”.
2.2. Objetivos Específicos
Quanto aos objetivos específicos, buscou-se na pesquisa:
•

levantamento acerca do uso histórico e da importância da água
subterrânea enquanto recurso hídrico e, também, como elemento que
participa diretamente nos inúmeros processos naturais do sub-solo;

•

estudo da distribuição da água no solo e os efeitos das intervenções
antrópicas na água subterrânea;

•

pesquisa acerca das diferentes causas da subsidência do solo;

•

caracterização do estudo-da-arte sobre casos de subsidências de solo no
mundo, e da sua relação com as intervenções inadequadas no meio ambiente;

•

caracterização geológica do substrato (geológico e solos) da área
selecionada para estudo de caso; e

•

caracterização geral (geometria, extensão, natureza) do aqüífero e suas
porções adjacentes da área de interesse.

3.

MÉTODO
De acordo com Oliveira (2001), o método utilizado refere-se o indutivo, pois

possibilita o desenvolvimento de enunciados gerais sobre as observações
acumuladas de casos específicos ou proposições que possam ter validades
universais.
Buscando atingir os objetivos pretendidos, foram desenvolvidos os seguintes
procedimentos metodológicos, conforme organizado no Figura 1:
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Histórico do Uso da Água Subterrânea

Importância da Água Subterrânea

Água Subterrânea e o Ciclo Hidrológico
Informações
Gerais de
Interesse à
Pesquisa

Exploração Racional da Água Subterrânea

Intervenções Antrópicas e
Efeitos nos Aqüíferos

Subsidência do Solo

Conceitos
Específicos e
Exemplos

Adensamento
do solo

Subsidência do Solo
em Aqüíferos Cársticos
e Sedimentares

Casos de
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Subsidências no
Mundo

Hidrogeologia
Geologia
Geotécnica
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Aplicação na
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FIGURA 1 - Procedimentos metodológicos.

Estudo de Caso
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3.1

ETAPAS DESENVOLVIDAS
Etapa 1 - Levantamento Bibliográfico
Foi realizado levantamento bibliográfico em bases de dados de
bibliotecas nacionais e internacionais, instituições de pesquisas, periódicos,
revistas, jornais e sites de buscas sobre os conceitos fundamentais da
hidrologia, hidrogeologia, mecânica de solo, estudo de caso de subsidência
do solo acontecido tanto no Brasil, como em várias partes do mundo e
avanços científicos e tecnológicos relacionados ao tema.
Etapa 2 - Cartografia Básica
Foi elaborado o mapa básico digital da área de interesse, utilizandose, mapas geológicos e topográficos já existentes, para a confecção de
mapa de integração, no qual foram plotados pontos de subsidência, os
poços tubulares, os piezômetros e outras informações hidrogeológicas de
interesse.
Etapa 3 - Levantamento de Poços
Foram levantados os dados de poços tubulares existentes na área de
interesse, bem como os volumes de água por eles extraídos.
Etapa 4 - Instalação de piezômetros
Foram

instalados

três

piezômetros

para

complementação

da

investigação do nível d’água subterrânea da área em estudo.
Etapa 5 - Caracterização geológica da área
Foram analisados os dados geológicos e dados de sondagens, obtidos
sem relatórios e no acervo técnico disponível no IPT e da USP.
Etapa 6 - Análises Laboratoriais
Foram realizadas em laboratório do Instituto de Geociências da USP,
as análises de difratometria de raios X (DRX) e granulometria em laboratório
do Centro de Tecnologias Ambientais e Energéticas do IPT para a porção
litológica de interesse.
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Etapa 7 - Tratamento de Dados
Nessa fase da pesquisa, foram desenvolvidos o tratamento e análise
dos dados coletados e elaboração da dissertação.

4.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

4.1

Histórico do Uso da Água Subterrânea
Tolman (1937) afirmou que as águas subterrâneas vêm sendo aproveitadas

pelo homem por meio de túneis e poços construídos para captação desde tempos
muito antigos, tal como, na Pérsia e no Egito, em 800 a.C.
O francês Pierre Perrault (1680 apud MANOEL FILHO, 1997a) mediu pela
primeira vez a precipitação pluviométrica sobre a bacia do rio Sena e o volume de
água de escoamento superficial correspondente e concluiu, em três anos de
experimento, que a chuva poderia garantir o fluxo de água nos rios, para as
plantas e para infiltração até profundidades além do alcance das raízes.
Para Manoel Filho (1997a), durante o século XVIII, foram estabelecidos os
fundamentos geológicos para a compreensão da ocorrência e do movimento das
águas subterrâneas. Na primeira metade do século XIX, o especial interesse pelas
águas subterrâneas ocorreu na França, devido a dados muitos favoráveis obtidos
com a perfuração de poços tubulares para abastecimento d’água da comunidade.
O engenheiro Henry Darcy (1803 - 1858), depois de realizar muitos experimentos
sobre movimento da água em coluna de areia, estabeleceu uma relação, a qual é
conhecida e usada até nos dias atuais como “Lei de Darcy”. Assim, contribuiu para
a evolução da hidrogeologia até o século XX. O desenvolvimento das águas
subterrâneas teve um crescimento expressivo com a participação de muitos
europeus e norte-americanos.
Ainda segundo Manoel Filho (1997a), no século XX, os estudos avançaram
principalmente em relação à taxa de fluxo e condutividade hidráulica de um
aqüífero. A solução analítica do fluxo de um poço, obtida por Theis em 1935,
constituiu uma das mais importantes contribuições ocorridas no século XX para o
desenvolvimento da hidráulica de poços e das estimativas dos recursos de água
subterrânea de um aqüífero. Em 1940, Hubbert deduziu a equação experimental
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de Darcy, introduzindo o conceito de potencial de forças e destacando os
princípios físicos das relações hidrodinâmicas entre água doce e salgada. Na
mesma época Jacob esclareceu o conceito de coeficiente de armazenamento, em
termos de considerar as propriedades elásticas de produtora de água. Já Tolman
e Poland investigaram a subsidência de terras produzidas por exploração de água
subterrânea.
Na década de 60, as relações entre águas superficiais e águas subterrâneas
foram estudadas sob o ponto da análise de sistemas, estabelecendo-se as bases
para a gestão da água subterrânea, usando principalmente modelos analógicos
(malhas de resistências e capacitores). Esses modelos, entretanto, foram
utilizados apenas até a década de 70, quando foram substituídos pelos modelos
digitais, que têm passado por grande desenvolvimento nos últimos 25 anos.
A partir dos anos 80, a ênfase nas pesquisas de água subterrânea nos
países industrializados mudou de foco, cambiando do abastecimento d’água para
a preocupação com problemas de avaliação e controle de qualidade, assim como,
em relação as dificuldades em definição de problemas, coleta de dados e
conhecimento básico.
Manoel Filho (1997a) conclui que no Brasil as ações de hidrogeologia
tiveram início na metade do século passado na região Nordeste, atreladas aos
programas emergenciais de combate a seca, conduzida pelo DNOCS Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. Com a criação da SUDENE Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, no início de 1960, os
trabalhos de perfuração de poços passaram a ser conduzidos por profissionais
especializados e por estudos com caráter exploratório e de detalhes. Nos anos 70,
ações semelhantes foram desenvolvidas no sul e sudeste do país pelo DAEE e
IPT em São Paulo, CETEC em Minas Gerais e SURHEMA no Paraná. A partir dos
anos 80, a atividade hidrogeológica no país foi progressivamente destruída em
praticamente todos os organismos ligados ao setor.
Nos últimos anos, com os Planos Estaduais de Recursos Hídricos, que vêm
sendo concebidos em diversos estados da federação brasileira, vislumbram-se
novos progressos na hidrologia, tanto superficial, quanto subterrânea, seja em
termos exploratórios, ou quanto ao gerenciamento das águas subterrâneas.
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4.2

Importância da Água Subterrânea
A distribuição de água no planeta Terra não é muito bem entendida pela

grande maioria das pessoas, que acreditam que rios, barragens e lagos são as
maiores fontes de abastecimento das necessidades do homem, talvez por estarem
visíveis. Na realidade, de 100% de toda a água do planeta, cerca de 97,5% é
salgada e apenas 2,5% é doce; destes, 65% ocorrem em geleiras e 32% em
águas subterrâneas, e apenas 3% provém das águas de superfície.
Segundo estimativa da UNESCO (1992 apud CLARKE & KING, 2005), no
período de 1970-1995 foi perfurada no mundo cerca de 300 milhões de poços.
Essas obras fornecem água subterrânea para o abastecimento de mais de 50% da
população do planeta e para irrigação em torno de 90 milhões de hectares.
Clarke & King (2005) mostram a relação existente entre a questão água e a
interferência militar, pois, evidenciada no acordo “Água para os Tanques”, no qual
Israel concordava em exportar armas para a Turquia em troca de água doce, a ser
fornecida para navios-tanque ao longo do litoral leste do Mediterrâneo.
A falta de água torna a vida impossível e costuma provocar a migração de
populações inteiras, como é o caso dos árabes, pois são forçados a evacuar
pântanos secos, localizados nos vales dos rios Tigre e Eufrates.
Clarke & King (2005) afirmam que, devido aos hábitos humanos atuais de
consumo exagerado e de poluição das águas, essa situação é responsável por
boa parte dos problemas de saúde e de muitas mortes precoces que ocorrem nos
países em desenvolvimento. Segundo a Organização Mundial de Saúde, estimase que 1,7 milhões de mortes anuais sejam causadas por águas poluídas,
principalmente entre as crianças, em conseqüência da desidratação provocada
pela diarréia, decorrente da ingestão de coliformes fecais.
Clarke & King (2005) estimam, para 2050, mais de 4 bilhões de pessoas com
carência de água, quase metade da população mundial. A falta de água é a
principal barreira ao desenvolvimento e a principal razão pela qual tantas pessoas
nos países afetados ficam doentes e morrem precocemente.
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4.3

Ciclo Hidrológico e Distribuição da Água Subterrânea
A água subterrânea se integra o ciclo hidrológico (FIGURA 2), sistema no

qual a água circula do oceano para atmosfera e daí para os continentes; grande
parte dessa água volta a infiltrar no solo, que irá alimentar os aqüíferos, e outra
parte, sofrerá evapotranspiração e, assim, recomeçará um novo ciclo.
Para Manoel Filho (1997b), o ciclo ocorre no solo e no subsolo devido a ação
da gravidade, bem como pelo tipo e densidade da cobertura vegetal, na atmosfera
e nas superfícies líquidas (rios, lagos, mares e oceanos), pelos elementos e fatores
climáticos, tais como: a temperatura do ar, ventos e umidade relativa do ar,
responsáveis pelo processo de circulação da água dos oceanos para a atmosfera.

Fonte: Ambiente (2007).

FIGURA 2 - Modelo esquemático do ciclo hidrológico.

A água em subsuperfície ocupa os espaços vazios existentes nas rochas,
seja nos poros, fraturas ou fissuras. A água subterrânea particularmente em
sedimentos inconsolidados (FIGURA 3a), se traduz em várias vantagens na
perfuração, o que torna a investigação rápida e menos onerosa.
De acordo com Tolman (1937 apud MANOEL FILHO, 1997b) a água
subterrânea em rochas ígneas e calcárias (FIGURAS 3b e 3c) ocorre em
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porosidade por fraturas, geralmente menores do que 1 mm, e em alguns casos a
dissolução da sílica pode produzir aumento nas aberturas das fenda.

a - Areias e cascalhos
inconsolidados

b - Rochas ígneas
fortemente fraturadas

c - Rochas Calcárias

Fonte: UNESCO (1992).

FIGURA 3 - Água subterrânea em diferentes tipos de litologias.

A distribuição da água no solo e subsolo ocorre conforme apresentado na
Figura 4. Abaixo da superfície do terreno, a água contida no solo e nas formações
geológicas é dividida basicamente em duas zonas horizontais: a saturada, que se
situa abaixo do nível d’água subterrânea ou lençol freático, e nela todos os vazios
existentes estão preenchidos por água e a zona não saturada ou zona de aeração,
situada entre o lençol freático e a superfície do terreno, e nela os poros estão
parcialmente preenchidos por gases (principalmente ar e vapor d´água) e por
água. O lençol freático é definido como o lugar geométrico dos pontos em que a
água se encontra submetida à pressão atmosférica (Manoel Filho 1997b).
Na zona capilar, a umidade decresce de baixo para cima. Na parte inferior,
próxima da superfície freática, os poros encontram-se saturados, e na parte
superior, somente os poros menores estão preenchidos com água. Na zona
intermediária, a umidade origina-se de água capilar isolada, fora do alcance das
raízes, e água de retenção por forças não capilares.
De acordo com Manoel Filho (1997a), na zona de água de solo ou zona de
evapotranspiração, a espessura pode chegar de poucos centímetros (na ausência
de cobertura vegetal) até vários metros em regiões de vegetação abundante.
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Nesse domínio, as plantas utilizam, para suas funções de transpiração e nutrição,
água capilar ou suspensa.

Fonte: Manoel Filho (1997b).

FIGURA 4 - Representação esquemática da distribuição da água no solo e subsolo.

O aqüífero é uma formação geológica, representada por rochas permeáveis,
seja pela porosidade granular ou pela porosidade fissural, capaz de armazenar e
transmitir quantidades significativas de água. O aqüífero possui diferentes
dimensões, com extensão de poucos km2 a milhares de km2, ou, também, podem
apresentar espessuras de poucos metros a centenas de metros.
Um aqüífero pode ser composto por diferentes tipos litológicos, mas, de forma
geral,

podemos

subdividi-lo

em

dois

grupos

principais.

Nos

aqüíferos

sedimentares, formados por sedimentos de granulação variada, a água circula
através dos poros formados entre os grãos de areia, silte e argila. O segundo
grupo compreende aqüíferos cristalinos, formados por rochas duras e maciças,
onde a circulação da água ocorre através de fissuras e fraturas, abertas devido a
movimentos tectônicos.
4.4

Intervenções Antrópicas e Efeitos nos Aqüíferos
Conforme Albuquerque Filho et al. (1998), as intervenções humanas no meio

ambiente, que podem deflagrar alterações quantitativas e ou qualitativas nos
aqüíferos de forma diretas ou indiretas, dizem respeito às ações desenvolvidas no
meio físico que induzem mudanças nas características naturais dos mananciais
subterrâneos e, não necessariamente, estão associadas à utilização do manancial
como fonte de abastecimento. Na FIGURA 5, observam-se várias intervenções
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que podem alterar as características naturais dos aqüíferos, das suas águas e,
também, do meio que estes incluem.

Fonte: INETE (2007).

FIGURA 5 - Alteração na qualidade das águas subterrâneas devido à atividade
doméstica, industrial, mineração e agricultura.

Uma das principais e mais comuns conseqüências das intervenções
humanas são os rebaixamentos do nível d’água subterrânea produzidos por ações
de extração de água ou de impedimentos de entrada natural da água no aqüífero.
A extração de água, com finalidade de uso ou de descarte, ocorre em obras de
captação (poços), ou de engenharia (canais, cavas e túneis). O impedimento de
entrada natural de água no aqüífero pode se dar por ações que impermeabilizam a
superfície do terreno (implantação de vias e urbanização) ou que diminuem o
tempo de permanência da água de precipitação pluviométrica na superfície do solo
(extração de cobertura vegetal).
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Segundo Albuquerque Filho et al. (1998), as intervenções humanas no meio
ambiente podem causar a elevações no nível d’água subterrânea que são
provocadas por ações que favoreçam entradas adicionais da água no aqüífero
(enchimento de reservatórios, irrigação agrícola, danificação de redes hídricas e
lançamento de água no terreno), ou interrupções nos fluxos subterrâneos que
podem ser provocadas por obras de engenharia (implantação de sistemas viários,
muros de contenção e estruturas subterrâneas impermeáveis) (FIGURA 6).

Fonte: Silva (1987 apud ALBUQUERQUE FILHO et al. 1998).

FIGURA 6 - Alteração na quantidade de água subterrânea: elevação do
nível d’água por obras civis, agricultura e outras atividades humanas.

As ações indutoras da alteração da quantidade natural das águas
subterrâneas podem aparecer associadas a processos de rebaixamento ou
elevação no nível d’água subterrânea. O caso de rebaixamento associa-se, por
exemplo, a implantação e operação de obras de captação (poços) em aqüíferos
costeiros (FIGURA 7).
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Fonte: Silva (1987 apud ALBUQUERQUE FILHO et al. 1998).

FIGURA 7 - Alteração da quantidade de água subterrânea:
rebaixamento de nível d’água por obras civis, mineração e extração de
água subterrânea.

Um exemplo desse tipo de intervenção está na região metropolitana de Lima,
no Peru. Ali, em 1985, 264 poços tubulares municipais extraíram mais de 208 milhões de
m³/ano de água de um sistema aqüífero livre (aluvio-coluvionar). A falta de planejamento
de uso do recurso hídrico causou queda dos níveis do aqüífero, que implicaram em poços
com menor produtividade e maior dispêndio de energia elétrica. Em 1975 gastava-se 0,7
kw para produzir 1 m³ e em 1985, por sua vez, foi necessário 0,88 kw/m³.
A produção reduzida dos poços e a queda de 40 m do nível d’água em 20
anos, conforme apresentada na FIGURA 8.
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Fonte: Hirata (2000).

FIGURA 8 - Redução na produção dos poços em
Lima no Peru.

Um exemplo de problema ambiental causado pelo rebaixamento do nível
d’água subterrânea em municípios litorâneos é o avanço da cunha salina. Existe
um equilíbrio dinâmico entre as águas subterrâneas, de baixo conteúdo salino, e as
águas salgadas que saturam as rochas ou sedimentos sob o mar. Quando este
equilíbrio se rompe, por meio do bombeamento de poço, há uma invasão da água
marinha no interior do aqüífero, causando a sua degradação.
A água do mar é mais densa, faz com que a cunha de água salgada se
posicione sob a água doce do aqüífero. O formato da cunha irá depender do fluxo
d’água, do gradiente hidráulico, da variação do nível do mar, do efeito da maré, da
heterogeneidade do aqüífero e da intervenção antrópica (FIGURAS 9 e 10).
Um dos primeiros relatos de intrusão de cunha salina foi em 1855, em
Londres e Liverpool na Inglaterra, devido ao bombeamento de poços, de acordo com
Tood (1959). Clarke e King (2005) expõem alguns locais como: nos Estados Unidos
da América (Los Angeles, Florida e Nova York), Costa Leste do México, na África
(Senegal), em Israel, na Índia (Guzerate, Chennai, Andhra), nas Filipinas (Manila) na
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Indonésia (Jacarta), na Grande Baia Australiana e na Austrália em Perth. Esses
Locais possuem áreas de extração excessiva de água subterrânea, nos quais
ocorreram avanços da cunha salina. No Brasil, a erosão marinha na linha de costa
das praias de Olinda, Boa Viagem e no município de Paulista, todos pertencentes ao
estado de Pernambuco, proporcionou o avanço da cunha salina.

Fonte: Tood (1959).

FIGURA 9 - Posição inicial da cunha salina.

Fonte: Tood (1959).

FIGURA 10 - Avanço da cunha salina devido ao
excessivo bombeamento de água subterrânea.

De acordo com Santos (2002), a região metropolitana de Recife apresenta o
agravamento da erosão marinha na linha de costa (indício de subsidência) e
problema de intrusão salina podem ser conseqüência da superexploração de poços.
Santos (2002) constatou em Maceió, a capital do estado de Alagoas, o grande
bombeamento de água subterrânea do aqüífero costeiro. Verificou teor elevado de
cloreto

na

água

em

diversos

poços

tubulares

no

bairro

do

Farol.

A

impermeabilização das zonas de infiltração d’água na cidade e obras de engenharia
estão contribuindo para uma modificação das relações naturais entre água doce e
água salgada proporcionando alterações hidráulicas e qualitativas do aqüífero.
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4.5

Causas das Subsidências do Solo
A subsidência é um fenômeno de rebaixamento da superfície do terreno

devido às alterações ocorridas nas camadas subterrâneas, ou seja, redução do
nível do terreno devido à remoção de suporte subterrâneo. As causas mais comuns
de ocorrência de subsidência estão relacionadas às intervenções humanas, com o
uso indiscriminado dos recursos naturais. Segundo Prokopovich (1978), a origem da
subsidência pode ser classificada em dois grandes grupos: endogênicas e
exogênicas (FIGURA 11).
Retirada do suporte
Enfraquecimento do suporte
Exogênica

SUBSIDÊNCIA

Endogênica

Aumento do carregamento

Falha geológica
Vulcanismo
Tração Continental
Outros

Fonte: Prokopovich (1983).

FIGURA 11 - Classificação da subsidência de acordo com origem do fenômeno.

A subsidência do solo pode, portanto, ocorrer em várias dimensões e envolver
áreas de poucos metros até extensões quilométricas, em períodos variados. Scott
(1979 apud SANTOS, 2005) relacionou escala de tempo e dimensão dessas áreas
para vários mecanismos de subsidências (QUADRO 1). Considerando-se a escala de
tempo e a dimensão apresentada, constata-se que a extração de água subterrânea
está entre os principais agentes causadores de problemas de subsidência do solo.

Dimensão (km)

Tempo (anos)

Mecanismo

102-103

104

Ajustes isostáticos da crosta
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10-102

Placas tectônicas

10-102

Exploração

de

água

em

grande

escala
10-7-10-6

Terremoto

10-102

10-102

Exploração de petróleo e gás

100-101

10-102

Exploração de sólidos

-1

10 -10

0

10-10

2

Carregamento

da

superfície,

consolidação, hidrocompactação
10-1-100

10-7-10-6

Densificação por vibração

10-2-10-1

10-1

Compactação

Fonte: Scott (1979 apud SANTOS, 2005).

QUADRO 1 - Escala de tempo e dimensão associada à subsidência.

Em cada ponto do terreno, estando a água em equilíbrio estático, há uma
pressão agindo no interior das descontinuidades das rochas ou nos poros de um
solo, que correspondem à altura que a água ascende no interior de um piezômetro
colocado neste ponto. A pressão exercida será então expressa pelo produto entre
a massa específica da água e a altura alcançada pela água, sendo denominada
de pressão neutra. E, ainda, no interior do solo, ocorrem as pressões
intergranulares ou pressões efetivas. Portanto, a pressão total será a somatória da
pressão neutra e pressão efetiva, (ABGE 1998).
Os efeitos de rebaixamento do nível d’água acontecem devido à pressão ou
pela redução do conteúdo de água por qualquer meio (bombeamento, drenagem,
etc), e ocorrer uma redução no apoio proporcionado pelo fluido às camadas
sobrejacentes, com conseqüente aumento de carga sobre a parte sólida. O
aumento da carga na porção sólida provoca deformação e quebra das partículas,
resultando na variação de volume ou da forma dos interstícios e, como
conseqüência, ocorre o adensamento do solo, levando à subsidência e recalques,
que são movimentos descendentes verticais da superfície do terreno.
Segundo

Mingorance

(2000),

subsidências em cinco grupos.
a) Atividade mineira

pode-se

subdividir

as

ocorrências

de
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Ocorre devido ao colapso de materiais rochosos consolidados e/ou não
consolidados, dentro das galerias subterrâneas. Pode ser conseqüência da retirada
do suporte subterrâneo em grandes proporções, e a componente vertical do
rebaixamento do solo é proporcional à altura da área de extração.
b) Hidrocompactação
Ocorre devido a um fenômeno de saturação rápida em depósitos finos não
saturados e mal compactados. Nesse material, ocorre uma re-orientação das
partículas do solo devido à adição de água. O solo então perde sua capacidade de
suporte resultando numa consolidação devido a seu peso próprio. É um processo
superficial de algumas dezenas de metros comum em ambientes desérticos e em
regiões áridas.
c) Dissolução de rochas e sais
Ocorre como um fenômeno chamado carstificação, é um processo do meio
físico que consiste na dissolução de rochas calcárias ou carbonáticas.
d) Extração de água subterrânea
Resulta do bombeamento do fluido que reduz a pressão dos poros que
ajudam a suportar as camadas sobrejacentes de solo. Essa redução de pressão dos
poros é conseqüência do rebaixamento do nível da água.
e) Extração de petróleo
Este ocorre de forma parecida com o da extração de água subterrânea. A
pressão dos poros é reduzida pela extração de fluidos, à medida que a carga da
rocha sobrejacente é gradualmente transferida às rochas do reservatório produzindo
compactação.
4.5.1 Subsidência do Solo em Aqüíferos Sedimentares e Cársticos
Para uma compreensão da ocorrência do processo de subsidência, é
necessário o desenvolvimento de códigos computacionais que sejam capazes de
simular a compactação do solo devido à extração de fluido. O problema é
hidrodinâmico com muitas variáveis envolvidas e, considerando os processos físicos,
envolvem cálculos de grande complexidade. Santos (2005) recomenda à utilização
de um código computacional que apresente um bom desempenho na resolução de
problemas geotécnicos envolvendo compactação do solo.
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A presente dissertação não teve o objetivo de utilizar um software para a
modelagem do processo que está ocorrendo no estudo de caso, mas sim, embasar
as causas da subsidência em estudos e conceitos mundialmente consagrados no
meio acadêmico.
A seguir, foram realizadas algumas importantes considerações de tópicos de
mecânica de solo que auxiliam na compreensão do comportamento físico da área
em estudo, composta principalmente por uma camada de solo orgânico em média de
4 m de espessura, de acordo com os perfis de sondagens localizados no ponto A da
área de estudo (Anexos D e F).
Segundo Pinto (2000), o solo orgânico contém um teor em torno de 4% a 20%
do peso em matéria orgânica. Esse tipo de solo é decorrente de decomposição de
origem vegetal ou animal, segundo vários estágios. São solos compressíveis e
geralmente encontrados em depósitos litorâneos, em espessura de dezenas de
metros, e nas várzeas dos rios e córregos com espessuras de camadas de 3 a 10m.
Assim, como a área de estudo, faz parte da planície de inundação do rio Pinheiros,
antes de sua retificação. Por suas características orgânicas, apresenta elevados
índices de vazios, e por serem de sedimentação recente, normalmente adensado,
possuem baixa capacidade de suporte e alta compressibilidade.
O maciço do solo deforma-se quando submetido a esforços verticais e horizontais.
Um esforço de compressão sobreposto a um solo fará com que ele varie seu
volume, o qual poderá ser devido a uma compressão de fase sólida, a uma
compressão da fase fluída ou a uma drenagem da fase fluída dos vazios. Devido à
grandeza dos esforços aplicados na prática de engenharia, com o solo saturado,
tem-se que, tanto a compressibilidade da fase sólida como da fase fluída, serão
desprezíveis para que ocorra uma variação de volume, havendo uma redução dos
vazios de solo com a conseqüênte expulsão da água intersticial, admitindo-se que
este fluxo siga a Lei de Darcy (Q = K.i.A).
Em um material argiloso, a permeabilidade é baixa, portanto, a água contida
nos vazios do solo levará algum tempo para ser expulsa. O comportamento viscoso
das argilas, que se manifesta em deformações sem variação das tensões efetivas,
como adensamento secundário, e que influencia certos aspectos do comportamento,
como a dependência da resistência não drenada da velocidade de carreagamento, é
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responsável pelos recalques a que estão sujeitas as estruturas apoiadas sobre os
solos.
A ocorrência de subsidência em aqüíferos sedimentares geralmente afeta
grandes áreas, e compreende a forma mais extensa e custosa de subsidência. O
fenômeno ocorre entre a relação do rebaixamento da água subterrânea e da
compactação do solo, em que atua constantemente uma carga geostática, vale o
Princípio das Tensões Efetivas proposto por Terzaghi (1925 apud SANTOS, 2005):
σ’ij = σ ij - δ ij ρ.
σ’ij - Componente do tensor de tensões efetivas;
σ ij - Componente do tensor de tensões totais;
δ ij - Função Delta de Kronecker; e
ρ - Pressão no poro com fluído.

Todos os efeitos mensuráveis resultantes de variações de tensões nos solos,
como compressão, distorção e resistência ao cisalhamento, são devidos a variações
de tensões efetivas.
No Princípio das Tensões Efetivas, é importante considerar que, em um
conjunto de partículas com os vazios cheios d’água, se a tensão total for aumentada
com igual aumento da pressão da água, as partículas serão comprimidas porque a
pressão da água atua em toda a sua periferia. Considerando que as áreas de
contato entre grãos são extremamente pequenas e, também, que elas ocorram tanto
nos contatos acima como abaixo de qualquer partícula, as forças transmitidas às
partículas abaixo dela e nas quais ela se apóia, não se alteram, em conseqüência a
tensão efetiva não se altera (FIGURA 12).
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Fonte: Pinto (2000).
Q - aumento da tensão total no plano
P - sem alteração da tensão total no plano

FIGURA 12 - Esquema de contato
entre grãos para definição de
tensões

Portanto, o solo não se deforma por efeito de acréscimo de tensão, pois as
partículas podem ser consideradas incompressíveis para o nível de tensões comum
e as deformações dos solos são resultantes do deslocamento relativo das partículas,
em função das forças entre elas transmitidas, que no caso não se alteram. Se a
tensão total em um plano aumentar, sem que a pressão da água aumente, as forças
transmitidas pelas partículas nos seus contatos se alteram, as posições relativas dos
grãos mudam, e ocorre deformação do solo. O aumento de tensão foi efetivo.
Considerando um perfil do subsolo (FIGURA 13), com o nível d’água na cota 1m, com a elevação do nível d’água, provoca o aumento da tensão total, que é igual
ao aumento da pressão neutra nos vazios, e o solo não se comprime. As pressões
neutras são resultantes da profundidade, crescendo linearmente. As tensões
efetivas são as diferenças. Se o nível d’água for rebaixado, as tensões totais pouco
se alteram, porque o peso específico do solo permanece o mesmo (a água é retirada
nos vazios por capilaridade). A pressão neutra diminui e, conseqüentemente, a
tensão efetiva aumenta.

22

Fonte: Pinto (2000).

FIGURA 13 - Tensões totais, neutras e efetivas no solo.

Considerando uma camada de solo saturada, em que os poros estão
totalmente preenchidos com água, a pressão total num determinado ponto dessa
camada é distribuída entre a estrutura sólida e a parte fluída do solo. Com a
ocorrência de bombeamento ou drenagem lateral da água subterrânea, a pressão do
fluído é reduzida e, considerando que a magnitude da pressão total não se altera, a
pressão não mais suportada pela parte fluida é totalmente transferida para os grãos
do solo. Isto pode acontecer tanto para aqüíferos não-confinados (FIGURA 14),
quanto em aqüíferos confinados (FIGURA 15). Este aumento na tensão efetiva
resulta na compressão do solo e conseqüentemente subsidência.

Fonte: Terzaghi (1925 apud SILVA, 2005).

FIGURA 14 - Aqüífero sedimentar não confinado: (a) antes do bombeamento; (b) após o
bombeamento.
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Fonte: Terzaghi (1925 apud SILVA, 2005).

FIGURA 15 - Aqüífero sedimentar confinado: (a) situação antes do bombeamento; (b) ao
rebaixar o nível do aqüífero inferior, a camada de argila de espessura “d” drena a água e
ocorre um recalque, μ, que acarreta um rebaixamento do nível do terreno.

De acordo com Scott (1979 apud SANTOS, 2005), considerando que a
contração volumétrica de materiais granulares é quase irrecuperável, a superfície de
subsidência que ocorre como resultado da redução na pressão do fluído em uma
camada subjacente pode raramente ser revertida.
Os solos de granulação fina registram as máximas tensões experimentadas por sua
estrutura, que são conhecidas como tensão de pré-consolidação. Quando a tensão efetiva
reduz e a pressão neutra aumenta, o solo apresenta um comportamento previsível e
expande elasticamente. Por outro lado, quando a tensão efetiva aumenta e a pressão
neutra diminui, duas situações podem ser esperadas: a tensão efetiva é inferior á tensão de
pré-consolidação e o aqüífero experimenta um deslocamento vertical recuperável ou
elástico, ou, ao contrário, a tensão efetiva é superior à tensão de pré-consolidação e o
aqüífero experimenta um significante re-arranjo, que resulta num deslocamento vertical
irrecuperável ou inelástico.
A complexa situação que envolve a combinação fluxo e deformações
volumétricas compreende o conjunto de equações a seguir:
σ=γxD
σ’ = f(n)
σ’ = F(Sg + Sw = 1)
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γ = peso específico do solo saturado;
D= profundidade do ponto analisado;
N = porosidade; e
Sg, Sw = grau de saturação do gás e da água, respectivamente.
O fluxo num aqüífero sedimentar compreende, portanto, a movimentação do
fluído através de seus poros, e as deformações volumétricas observadas neste
maciço, resultam da variação da porosidade que, por sua vez, afeta a distribuição de
pressões, que também está associada à condutividade hidráulica. A quantidade de
subsidência em uma determinada área está relacionada com a magnitude do
rebaixamento do nível d’água, a porcentagem de argila presente no aqüífero e ao
período de tempo em que o nível d’água foi mantido rebaixado, (Mingorance, 2000).
A água presente em um aqüífero do tipo cárstico é encontrada preenchendo
as fraturas abertas por dissolução dos calcários, processo este denominado de
carstificação (FIGURA 16). Os problemas ambientais mais comuns associados aos
relevos cársticos são a poluição da água subterrânea e os problemas de fundação,
tais como: afundamento diferencial, erosão subsuperficial e colapso da superfície do
terreno para o interior das cavidades subterrâneas.
Com relação às condições de armazenamento e fluxo d’água de um aqüífero
cárstico, esses fatores são decorrentes da dissolução da massa carbonática ao
longo dos seus planos de fraturamento. Por esse motivo e, ao contrário dos demais
aqüíferos, apresenta variação no volume de armazenamento, ao longo do tempo, a
medida que acontece desgaste da massa carbonática pelos processos de
dissolução.
A subsidência de um aqüífero cárstico acontece após um rebaixamento
excessivo do nível d’água que resulta num agravamento das condições naturais e
um aumento na dissolução da rocha, queda de pressão da água subterrânea e,
conseqüentemente, aceleramento do carreamento de grãos do solo. Essa seqüência
de acontecimentos pode resultar, em casos, no desabamento do teto das cavidades
seguido do rebaixamento do solo da superfície.
As cavidades podem ter tamanhos variados, o que torna a dimensão do
possível rebaixamento de difícil previsão, podendo resultar em desmoronamentos de
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camadas sobrejacentes e surgimento de cavidades superficiais de alguns metros de
profundidade e de algumas dezenas de metros de diâmetros.

FIGURA 16 - Subsidência em aqüíferos cársticos: (A)
início do bombeamento; (B) rebaixamento excessivo
do nível d’água provocou o carreamento do material
carstificado e o surgimento de novas cavidades; (C)
desmoronamento das paredes e do teto da cavidade e
da camada de solo sobrejacente.

4.5.2

Casos de Subsidências de Solo no Mundo Devido as Intervenções

Inadequadas ao Meio Ambiente
Os casos de subsidências identificados nos estudos científicos estão
localizados nos grandes centros urbanos dos continentes Asiático, Oceânico,
Europeu e Americano. Esses casos estão relacionados à exploração de água
subterrânea dos aqüíferos sedimentares e cársticos, conjuntamente com diversas
obras de engenharias, tais como: retificações de drenagens, construções de autoestradas e edificações em gerais. De acordo com os casos descritos a seguir foi
possível analisar a dimensão, a evolução, conseqüências e possíveis medidas
mitigadoras dos processos de subsidências.
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4.5.2.1 Casos de Subsidência na Ásia
Amim e Bankher (1997) relatam riscos geológicos causados por diferentes
tipos de subsidências naturais e antrópicas em Kingdom na Arábia Saudita, área
costeira composta de sedimentos do Terciário Superior e Quaternário. Os processos
são originados da superexploração de água subterrânea para agricultura e grandes
centros urbanos. Os aqüíferos são compostos de um material em dissolução cárstica
e diápiros de sais e solos instáveis.
Shearer (1998) aplicou um modelo matemático por meio do programa
MODFLOW (Interbed Grainage Package), para o gerenciamento da subsidência do
solo em Hangu na China. Foram 35 anos de superexploração de água subterrânea
de um aqüífero areno-argiloso que sofreu compactação das camadas argilosas
acompanhada da diminuição da permeabilidade. O autor caracterizou um único valor
de pressão-compactação linear para as camadas contínuas. Definiu que o
coeficiente de compactação não mudou em longos períodos, a relação vertical entre
camadas não foi afetada pela compactação. O mesmo recurso computacional foi
utilizado em Tianjimm, na China, com sucesso em estudos de simulações para
planejamentos futuros.
Thu e Fredlund (2000) destacam em Hanoi, no Vietnam, sérios problemas nas
estruturas das edificações e arredores dos poços de bombeamento que extraem
450.000 m3/dia de água para o consumo de 4 milhões de habitantes. A exploração
do aqüífero composto por um material compressivo, iniciou-se em 1909, de acordo
com a grande quantidade de água retirada e a variação horizontal e vertical do
coeficiente de permeabilidade compõe uma taxa de subsidência de 20 a 35 mm/ano.
No mesmo ano, Abidin et al. (2001) relatam a ocorrência de subsidência em
Jakarta, na Indonésia, como decorrência da exploração excessiva de água
subterrânea. Foram utilizados, para a medição do fenômeno de subsidência o
extensômetro, a variação do nível d’água, o sistema de monitoramento geodésico
(nivelamento) e o sistema de posicionamento global (GPS). Utilizando os resultados
do nivelamento realizados em 1982, 1991, e 1997 e campanhas de GPS de 1997 e
1999, foram detectadas subsidências acima de 80 cm durante o período de 1982 e
1991, e acima de 160 cm entre 1991 e 1997; Os resultados das campanhas de GPS
apontaram subsidência superior a 20 cm de 1997 a 1999.
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Na cidade de Ojiya, no Japão, a subsidência causada pela compressão das
camadas de argila foram medidas com o GPS, no período de abril de 1996 e 31 de
dezembro de 1998. Foram observados complementarmente os níveis de água em
um poço próximo a estação de GPS. Com um desvio padrão de 9,5mm em relação a
precisão, os resultados indicaram que o GPS é uma boa ferramenta para
monitoramento diário e contínuo para longos períodos de monitoramento,
constatado por Sato et al. (2003).
Atapour e Aftabi (2002) apresentaram no município de Kerman, no Irã, um
caso de subsidência por superexploração de água subterrânea de um aqüífero
calcário fraturado de idade Cretácea, recoberto por uma camada de depósito
aluvionar. O rebaixamento do nível d’água está entorno de 80 cm/ano e 6 cm/ano de
subsidência do solo, de clima semi-árido com precipitação anual de 158 mm.
Estudos geológicos e hidrogeológicos realizados por Chen et al. (2003), com
monitoramento de 74 poços profundos na cidade de Suzhou na China, confirmaram
a causa da subsidência de solo por superexploração de água subterrânea de um
aqüífero confinado pertencente a um sistema de quatro aqüíferos com sete camadas
semiconfinadas. Estimou-se, por meio de modelagem matemática, a redução em
30%, durante 14 anos, da condutividade hidráulica, da camada argilosa próxima ao
centro da subsidência. As saídas dos modelos corresponderam com os resultados
observados e indicaram que o modelo numérico pode produzir o processo dinâmico
tanto o fluxo de água quanto da compactação do solo.
Liu et al. (2004) monitoraram os arredores do rio Choshui, em Taiwan, os
quarenta anos de subsidência do solo como conseqüência da superexploração de
água subterrânea. A área sofreu um ensaio de compressão e foram identificadas as
camadas de areia e argila com maior deformação. Verificou-se que as camadas de
areia sofreram uma deformação volumétrica irrecuperável.
Algumas áreas em Bangkok, na Tailândia, apresentam o fenômeno de
subsidência de solo, como resultado da superexplotação de água subterrânea desde
os anos 90. Phien-Wej et al. (2006) realizaram, em uma área piloto, a recarga
artificial para a recuperação dos níveis piezométricos e, assim, a mitigação da
subsidência do solo.
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Trabalhos realizados em outubro de 1993 a junho de 1994 obtiveram sucesso
com a construção de um procedimento padrão de recarga artificial com a finalidade
de aplicação em outras áreas com processos de subsidências similares. Em 2006
Phien-Wej et al. (2006), continuaram os estudo em outras áreas em Bangkok, com
120 mm/ano de subsidência do solo, resultado de 35 anos de exploração de água
subterrânea de poços profundos, com rebaixamento do nível piezométrico em 70 m.
Atualmente, essas áreas rebaixadas com presença de argila plástica apresentam
risco de inundação e problemas em túneis e fundações, (FIGURA 17).

Fonte: Phien-Wej et al. (2006).

FIGURA 17 - Esquema dos problemas causados pela
subsidência nas áreas em Bangkok.

Os estudos de Bangkok caminham para o avanço das medidas mitigadoras,
para que no futuro essas áreas sejam controladas. Foi desenvolvido um projeto
governamental “The Mitigation of Groundwater Crisis and Land Subsidence in
Bangkok Metropolis” no ano de 1980. Durante os dez primeiros anos de implantação
do projeto houve a redução do uso da água subterrânea e estabilização das áreas
de rebaixamento. Mas, em 1993, com o crescimento industrial e a expansão da área
urbana, registrou-se, em 2000, 2.2 milhões de m3 de água bombeada, assim, a
continuidade do projeto não seguiu adiante.
Phien-Wej et al. (2006) realizaram a última estimativa para 2023 por meio do
programa computacional Modflow (Simulação de Fluxo em 3-D). Foi um alerta as
autoridades, ou seja, se o projeto governamental não for retomado imediatamente
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pelas autoridades competentes, os níveis d’água dos aqüíferos de Bangkok e outras
cidades tailandesas, como Phra Pradaeng e Nakorn Luang, os aqüíferos estarão
mais rasos e o solo poderá estar 6,12 e 8 m mais baixo, respectivamente, resultando
em grandes problemas para a população em geral (FIGURA 18).

Fonte: Phien-Wej et al. (2006).

FIGURA Erro! Argumento de opção
desconhecido. - Subsidência de solo
causou danificação na edificação em
Bankgok.

Para Çelik e Afsin (1998), as explorações irracionais da água subterrânea,
a poluição e a erosão do solo, foram responsáveis pelos impactos ambientais
negativos em Salzica na Turquia. O aqüífero não confinado sofreu dissolução das
rochas carbonáticas e ocorreu uma subsidência de 0,70 m de profundidade
(FIGURA 19).
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Fonte: Çelik e Afsin (1998).

FIGURA 19 - Corte de seção ao redor
do poço em bombeamento com
carstificação.

4.5.2.2

Casos de Subsidência na Nova Zelândia

Hatton (1970) afirma que, em 1956, na cidade Wairakei, na Nova Zelândia,
foram detectado 25 km2 de área afetada por uma subsidência de solo resultante da
exploração de campos geotermais. Esse caso vem sendo monitorado a 45 anos e
vários estudos científicos foram realizados na área. Estudos mais recentes de Allis
(2000) verificaram que os efeitos do fenômeno podem ser atribuídos à compactação
das camadas do solo, devido a superexplotação de águas termais, resultando em
um problema de 14,0 m de rebaixamento do solo (FIGURA 20).

Fonte: Allis (2000).

FIGURA 20 - Seção da área de subsidência e localização de alguns
poços de Wairakei.
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4.5.2.3 Casos de Subsidência na Europa
O território italiano sofreu e ainda sofre alguns prejuízos ambientais com o
fenômeno de subsidência de solo. Por períodos centenários, profissionais estudaram
algumas áreas, como: Veneza, Ravena, Bologna e a planície de Pontina a oeste de
Roma, essas áreas sofreram modificações no meio ambiente de forma inadequada
para adequação ao crescimento populacional.
Segundo Teatini et al. (2005) o centro histórico (FIGURA 21) e o litoral de
Ravena sofreram com o fenômeno de subsidência durante os anos de 1897 a 2002.
Em 105 anos houve 1,25 m de rebaixamento do solo. A área pertence à planície do
rio do Pó, localiza-se na bacia sedimentar Quaternária, o material é composto por
areia, argila e silte de origens deltáicos e lacustres, as principais causas são a
extração de água subterrânea e exploração de gás.

Fonte: Teatini et al. (2005).
FIGURA 21 - Subsidência no Centro Histórico de Ravena.

Na Marglera, em Veneza, a subsidência regional do solo em 10 cm, foi
resultado da exploração da água subterrânea de 1952 a 1969 para o abastecimento
da área industrial em desenvolvimento. Lewis e Schrefler (1987) correlacionam ao
fenômeno outros fatores importantes, principalmente a compactação natural do
arenito e a elevação eustática do nível do mar.
Carminati e Martinelli (2002) relatam um projeto governamental de
monitoramento da evolução do processo de subsidência do solo de até 70 mm/ano
na planície do Vale do Pó (Veneza, Ravena, Bologna). Foram realizadas campanhas
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de nivelamento e GPS na extensão do vale. Os autores acreditam que o fenômeno
foi induzido pelo aumento da exploração hídrica, como conseqüência do crescimento
urbano, e não descartam a associação à tectônica local.
Serva e Brunamonte (2006) evidenciam a subsidência na Planície de Pontina
a sudoeste de Roma, nas fundações de pontes e casas, próximo aos poços d’água e
nas estruturas hidráulicas dos canais. A área é composta por um depósito de turfa
de mais de 20.000 anos (Pleistoceno Superior - Holoceno), com camadas de até 30
m. Foram analisadas as variações de redes de drenagens, a circulação da água
subterrânea, a morfologia da camada rochosa em subsuperfície, correlações
topográficas e estratigráficas, trabalhos de engenharia efetuados na área, e análises
de documentos de um período de 200 anos com registros das variações de 6 m de
subsidência.
Serva e Brunamonte (2006) concluem que as principais causas da
subsidência foram as retificações de rios, construções de auto-estradas, avenidas e
posteriormente a exploração de água subterrânea. Essas intervenções ao meio
físico resultaram uma primeira compactação e redução de pressão intersticial entre
poros, devido à alta permeabilidade do material turfoso. Em seguida, em períodos
longos ocorreu a autocompactação das camadas turfosas de 4-5 m, pois, quanto
maior a espessura da camada, maior a subsidência e a oxidação biológica, um
processo altamente ativo em toda a superfície do solo usada para o cultivo.
Stiros (2001) afirma que, durante 50, anos a planície costeira Thessaloniki na
Grécia, de origem deltáica e Quaternária, sofreu 10 cm/ano de subsidência do solo e
invasão da cunha salina no aqüífero devido ao rebaixamento do nível d’água por
superexploração dos poços tubulares. O aqüífero sofre recarga de quatro
importantes rios e possui poços instalados com profundidades entre 30, e 120 m e
vazões entre 1600-1900 m3/h. Outros problemas foram desencadeados pelo
rebaixamento da água subterrânea, tais como: as reorientações das micas
encontradas em camadas de 5-10 m, reorientações das camadas arenosas e
siltosas e do solo turfoso abundante em algumas camadas. Esse caso de
subsidência é semelhante a um outro caso que ocorreu no delta do Mississipi nos
E.U.A.
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4.5.2.4 Casos de Subsidência na América
4.5.2.4.1 América do Norte
Chi e Reilinger (1984) relacionaram áreas de subsidências do solo com 10 a
60 m de extensão em vários locais dos Estados Unidos da América, tais como:
Arizona, Geórgia, Texas (Pecos e Houston-Galveston),Colorado, Califórnia (San
Joaquin, Santa Clara Valley), Saugus Basin e Los Angeles Basin, Milford, Utah, Raft
River Valley, Idaho, Lousiana (Baton Rouge e New Orleans) e Las Vegas em
Nevada. Os estudos de monitoramento da compactação do solo e do nível
piezométrico variaram de 2 a 48 anos, de acordo com a necessidade de cada área.
As principais causas de subsidências estão correlacionadas a superexploração de
água subterrânea, a problemas de obras de engenharia e movimentos tectônicos
locais. Na tabela a seguir, os autores fazem uma relação por meio de bibliografias
das áreas de subsidência nos Estados Unidos (TABELA 1).
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TABELA 1 - Síntese das ocorrências de subsidência nos EUA como decorrência de bombeamento
de aqüíferos.
Extensão
Rebaixamento do nível
Subsidência
Localização
Período
(km)
d´água
máxima do solo
South-central Arizona
1915-1972
48 m em Santa Cruz
42 m em Salt River
Valey Basins
1915-1972
13
>100m em Picacho1.097 mm
Eloy Basin
1952-1967
2.300 mm
1971-1975
300 mm
Bunker Hill –
14,6 m
76,2 mm
San Timoteo
1900-1904
1943-1956
S. California
152,4 mm
1943-1961
54,86 m
243,8 mm
1945 -1968
1943-1969
Los Angeles, California 1941-1956
40
9,1 m em Torrance
150 mm
1941-1961
27,4 m em N. Long Beach
San Joaquin Valley,
1929 -1940
52,8
121,92 m
1.829 mm
California:
1942-1962
Arvin-Maricopa
Los Banos1929 -1969
132,8
30,48 m (máx. 121,92 m)
4.877 mm
Kettleman City
1943 -1959
Tulare-Wasco
1921 -1905
52,8
30,48 m
1.219,2 mm
(Delano)
1905 -1952
28,96 m
1948 -1954
Santa Clara
1915 -1934
40
30,48 m
3.353 mm
Valley
1943 -1962
42,67 m
1912 -1963
Saugus Basin
1953 -1964
>20
20 m em Saugus Basin
90 mm
S California
Denver, Colorado
1890 -1956
14
182,88 m
381 mm
Savanna, Georgia
1933 -1955
12
30,48 m
200 mm
1955 -1975
15 m
80 mm
Raft River Valley,
1934 -1974
5,18
800 mm
Idaho
Baton Rouge,
1934 -1965
300 mm
Louisiana
New Orleans,
1938 -1964
15
20 m
510 mm
Louisiana
Las Vegas,
Nevada

Houston-Galveston,
Texas

1915 -1935
1935 -1963
1935 -1973

-

1943 -1951

144

30 m
1955 -1973

30,48 m (Houston)
45,72 m (Galveston)

900 mm
1.000 mm
1.020 mm

991 mm
1.219,2 mm

continua...
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continuação

1943 -1964

Extensão
Rebaixamento do nível
(km)
d´água
-

Subsidência
máxima do solo
1.000 – 2,000
mm

1964 -1973

-

-

1.100 mm

Pecos, Texas

1934-1956

30

60 m

200 mm

Milford, Utah

?-1972

17

-

1.825 mm

SW of Norfolk,
Virginia

1953 -1978

70

70 m
1918 -1978

160 mm

Localização

Período

Fonte: Chi e Reilinger (1984).

Segundo Sun et al. (1999), no município de New Jersey, nos E.U.A., o
aqüífero

confinado

sofreu

compactação

dos

sedimentos,

resultando

no

rebaixamento do solo. Como conseqüência do fenômeno em algumas áreas,
enfrentou problemas na construção de obras de engenharia, prédios privados e
públicos e mudança no gradiente hidráulico do canal superficial.
Na Califórnia, em Antelope Valley, a exploração sem controle de água
subterrânea de um aqüífero livre, com finalidade de uso da água para agricultura e
abastecimento populacional, rebaixou o nível piezométrico da região em 45m, assim
estudado por Sneed e Galloway (2000). Para Larson et al. (2001), em San Joaquin
Valley ocorreu 8,8 m de subsidência de solo devido à exploração de água
subterrânea, a qual, era utilizada para abastecimento agrícola. Sneed et al. (2002)
afirmam que em Coachella Valley o solo rebaixou 45 mm em 2 anos de
monitoramento.
Bell (1997) concluiu no vale de Las Vegas, em Nevada, os bombeamentos
irracionais de poços profundos desde 1935, que resultou no rebaixamento do nível
d’água em 90 m e subsidência de solo de 2 m. Holfmam et al. (2001) mediram por
meio de extensômetro o fenômeno na cidade de Lorenzi em Las Vegas e afirmaram
que as medições ofereceram possibilidades para futuras investigações sobre o
sistema aqüífero.
Sneed et al. (2002) associaram a subsidência do solo nas bacias do rio
Mojave e Morongo, localizados no deserto Mojave na Califórnia, com os 30 m de
rebaixamento do nível d’água. A água subterrânea é fonte de abastecimento para a
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agricultura e para uso doméstico desde 1950. Foram utilizadas campanhas de GPS
para determinar a localização, extensão e a magnitude dos deslocamentos verticais
do terreno.
4.5.2.4.2 América Central
Esteller e Diaz-Delgado (2002) afirmaram que o resultado da superexploração
do aqüífero Quaternário no Vale de Toluca no México, desde a década de 40, com a
alta demanda industrial, causou alguns problemas ambientais para a região, tais
como: o rebaixamento do nível piezométrico em 3,5 m/ano, a subsidência do solo, a
diminuição do volume do rio Lerma e a redução da área de recarga do aqüífero.
Algumas medidas de mitigação foram realizadas para a minimização do problema,
tais como: maior investimento no tratamento da água superficial, redução na
explotação da água subterrânea e recarga artificial do aqüífero.
Para Hirata (2000), a cidade do México também tem vivenciado sérios
problemas de subsidência do solo, associado à exploração descontrolada do
aqüífero. A FIGURA 22 apresenta a área com 9 m de subsidência durante trinta
anos.
Heywood et al. (2002), utilizaram na área metropolitana de Albuquerque, no
Novo México, imagens de radar de abertura sintética (SAR) e indicaram mudanças
na elevação da superfície do solo. A elevação foi identificada como subsidência do
solo e assim correlacionadas com a variação do nível d’água. Os autores afirmaram
que a magnitude da deformação do aqüífero é resultante da explotação de água
subterrânea e a existência de rebaixamento inelástico do solo irrecuperável.
Gonzáles-Morán et al. (1999) afirmaram que a subsidência do solo na bacia
do México não pode ser totalmente interrompida, mas apenas controlada, uma vez
que o sistema de abastecimento de água da cidade do México depende da água
subterrânea. Esteller e Andreu (2005) determinaram que a superexploração dos
poços profundos na Cidade do México causou alterações nas características
químicas na água por meio de análises estatísticas de parâmetros físico-químicos de
50 piezômetros instalados.
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Fonte: Hirata (2000).

FIGURA 22 - Rebaixamento do nível da avenida em relação
à base da estátua.

4.5.2.4.3 América do Sul
A exploração excessiva de água subterrânea no Brasil e a interferência entre
poços causavam preocupação na década de 50 para Leinz e Amaral (1978), que
calcularam a distância mínima de interferência de 50 metros para poços que
exploram o aqüífero sedimentar. Os autores citam casos de poços no bairro do Brás,
da cidade de São Paulo, que apresentaram quedas de vazões.
Bertollo (1996), afirmou que a exploração de água subterrânea realizada na
Região Metropolitana de São Paulo é feita de forma caótica, tanto no ponto de vista
de quantidade como de qualidade, tornando os aqüíferos mais vulneráveis a
superexploração e a poluição. As conseqüências dessas obras sem planejamentos
adequados trazem ao meio ambiente diversos problemas.
Um exemplo clássico de subsidência em rochas calcárias ocorreu na região
metropolitana de São Paulo, em Cajamar - S.P, no bairro de Lavrinha, em agosto
de 1986, foi afetado pelo fenômeno de colapso e subsidência de grandes
proporções. Três casas foram tragadas, trincas e recalques afetaram dezenas de
outros imóveis. Instalou-se uma cratera de 32 m de diâmetro e 13 m de
profundidade (FIGURA 23).
Segundo Santos (2002), o local assenta-se sobre uma planície entalhada,
com altitude de 720 m a 920 m. Os pontos mais altos correspondem a
metarenitos, enquanto que filitos, xistos e rochas carbonáticas sustentam relevos
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progressivamente mais baixos; tratam-se de rochas metamórficas dobradas
pertencentes ao Grupo São Roque de idade pré-cambriana superior.
Houve um aumento significativo da exploração de água de dois poços
profundos, sendo um da SABESP - Companhia de Saneamento Básico de São
Paulo e outro da Indústria de Bebidas Cajamar. Ambos captavam água em
descontinuidade cárstica. A Pedreira de Calcário Pires, situada a 1,5 km do local
do colapso esgotou sua caverna em abril de 1986, onde acumulava uma coluna
d’água de 7 m.
Santos (2002) afirmou que o fenômeno é um carst coberto em fase ativa de
desenvolvimento com migração de solo para o interior da cavidade cárstica.
Devido seu comportamento hidráulico e mecânico, as cavidades e bolsões de
solos moles foram estabilizados mediante as variações de pressão hidrostática,
causada por oscilações da superfície piezométrica. Considerou-se que as
induções de tais oscilações foi resultado da operação de bombeamento d’água,
por serem rápidas e cíclicas, criariam diferenças de pressão entre o interior das
cavidades, dos bolsões e dos solos circundantes, de modo a permitir o trânsito,
para baixo, de partículas sólidas, com a conseqüente migração dos bolsões fluidos
para cima. Hoje a área está recuperada e foi construída a Praça Alfredo Soria.

Fonte: Santos (2002).

FIGURA 23 - Colapso do solo em Cajamar (SP).
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4.6

Exploração Racional da Água Subterrânea
Segundo Feitosa (1997) pode-se definir exploração, como sendo o conjunto

de operações ou estudos, que permitem a localização e a caracterização de
aqüíferos, dos quais se pode obter água em quantidade e qualidade adequadas ao
fim pretendido.
As águas subterrâneas podem ser captadas de nascentes ou extraídas por
meio de poços tubulares, conhecidos popularmente por artesianos, semi-artesianos
ou escavados (cacimbas, cisternas e poços caseiros). Para a construção de um
poço tubular são necessários critérios técnicos, com o conhecimento prévio da
hidrogeologia e geologia da área, locação criteriosa do poço, elaboração de um
adequado projeto de captação, alem do devido acompanhamento técnico dos
trabalhos de perfuração, instalação e complementação.
A extração de água para Albuquerque Filho et al. (1998) deve ser efetuada
de maneira racional, para que não seja extrapolada a capacidade de produção dos
poços, para prevenir a interferência de poços circunvizinhos e para que não
provoque a superextração do manancial. A capacidade de produção de um poço é
determinada por meio de ensaios específicos, denominados ensaios de produção.
O grau de interferência, entre poços é avaliado por parâmetros do manancial,
denominados parâmetros hidrodinâmicos, os quais são obtidos por meio de ensaios
de aqüífero.
O monitoramento de poços é uma das medidas eficazes para gerenciar os
recursos hídricos subterrâneos. Além de fornecer dados elementares sobre a
quantidade de água extraída, fornece os dados necessários às simulações
computacionais, a qual estabelece o perímetro de proteção do poço, permitindo a
não interferência entre poços.
Após a instalação do poço devem ser efetuadas análises químicas e
microbiológicas da água. Além disso, devem ser implantadas medidas de proteção
sanitária do poço, que incluem a existência de um perímetro de proteção,
assegurado pelo cercamento do local, além de laje de proteção, tubo de boca,
cimentação e tampa. O projeto deve estar de acordo com as orientações da norma
ABNT-NBR-12.244 ABNT (1992 apud ALBUQUERQUE FILHO et al., 1998).
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5.

GEOLOGIA REGIONAL

5.1

Bacia de São Paulo
A geologia da Bacia de São Paulo é preenchida por diferentes unidades

sedimentares cenozóicas, com diversos ambientes de sedimentação, relações
estratigráficas,

deformações

tectônicas

sin

e

pós-sedimentares,

coberturas

quaternárias e os movimentos neotectônicos (FIGURA 24).
Almeida (1976 apud ALMEIDA, 1983) definiu a Bacia de São Paulo parte do
Sistema de Rifts Continentais da Serra do Mar, em seguida, Riccomini (1989)
modificou o termo para Rift Continental do Sudeste do Brasil (RCSB). Esta feição
tectônica de idades cenozóica engloba de sudoeste para noroeste, as bacias de
Curitiba (PR), Graben de Sete Barras e Bacia Taubaté (SP), Bacias de Resende e
Volta Redonda, Graben da Guanabara e Bacia de Itaboraí (RJ), Graben de Barra de
São João e Graben de Guaraqueçaba, Riccomini e Coimbra (1992).
A Bacia Sedimentar de São Paulo está localizada no Planalto Paulistano,
conforme Almeida (1958 apud RICCOMINI, 1992), que compreende uma área de
5.000 km², situada em sua maior parte entre 715 e 900 m de altitude. Apresenta
relevo suavizado, de morros e espigões relativamente baixos, com a drenagem
fluindo para o rio Tietê e seus afluentes a montante da Soleira de Barueri, na Serra
de Itaqueri. A Bacia São Paulo também é drenada pelos rios Pinheiros,
Tamanduateí, e seus tributários.
A bacia é um hemi-graben, basculado para NNW com espessura aproximada
em 331 m, conforme Hasui e Carneiro (1980 apud RICCOMINI, 1992). Os
sedimentos continentais terciários apresentam área de distribuição irregular com
pouco mais de 1.000 km². A borda norte é retilínea, controlada pelas zonas de
cisalhamento Taxaquara - Jaguari, entretanto ao sul os contatos irregulares com o
embasamento cristalino. Os sedimentos ocorrem em Arujá e Embu - Guaçu, numa
extensão de 75 km, ocorrem também ramificações de sedimentos para leste
passando por Mogi da Cruzes, Biritiba Mirim e alcançando os arredores de
Salesópolis e, para o sul, até Engenheiro Marsillac.
A área da bacia compreende terrenos pré-cambrianos, sedimentos terciários
da Bacia São Paulo e coberturas colúvio-aluvionares quaternárias. Os terrenos précambrianos são compostos por diversas variedades de granitos, gnaisses, xistos,
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anfibólios, milonitos e rochas metassedimentares como pelito-psamíticas e psefíticas
e carbonáticas. Os depósitos sedimentares continentais terciários, da Bacia de São
Paulo compreendem uma seqüência basal com as formações Resende, Tremembé
e São Paulo pertencentes ao Grupo Taubaté, recoberta de forma discordante pela
Formação Itaquaquecetuba.
Fittipaldi e Simões (1989), afirmam que a paleontologia da Bacia de São
Paulo é diversificada, com restos de espongiários, evidências de atividades
biológicas e vegetais (troncos, folhas, frutos, sementes, pólens, esporos e
diatomáceas).
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Fonte: SVMA (2004).

FIGURA 24 - Mapa geológico do município de São Paulo.
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5.1.1 Grupo Taubaté
5.1.1.1 Formação Resende
Na Bacia de São Paulo a Formação Resende apresenta distribuição
generalizada com mais de 80% do seu preenchimento sedimentar. A Formação é
composta por depósitos fanglomeráticos (leques aluviais) que gradam para
depósitos relacionados à planície aluvial de rios entrelaçados, estudado por
Riccomini e Coimbra (1992).
Para Riccomini (1989) as litofácies mais típicas de leques aluviais em porção
proximal, em relação à área fonte ocupam posições basais e laterais na bacia. Os
depósitos laterais ocorrem em estreita associação com as zonas de falhas
tectonicamente ativas durante a sedimentação, como exemplo, ao longo do sistema
de falhamento Taxaquara-Jaguari, na borda norte da bacia.
Baseado em dados de sondagem no Bairro da Móoca/S.P., a espessura
máxima da Formação Resende na bacia pode ser estimada em 256 m, (Riccomini,
1989).

Os

depósitos

de

leques

aluviais

proximais

incluem

diamictitos

e

conglomerados com seixos de quartzo e quartzito, e mais localmente, feldspato e
seixos

de

rocha

do

embasamento,

matacões

e

blocos

angulosos

a

subarredondados, normalmente polimíticos, dispersos em matriz essencialmente
lamítica a arenosa, de coloração esverdeada, gradação normal e inversa com
acunhamento dos pacotes, rumo às porções mais centrais da bacia. Localmente
podem ser observados corpos de extensão métrica e espessura decimétrica,
(aproximadamente 1 m), constituído por arenitos de granulação média a grossa, mal
selecionados, em meio a sedimentos sílticos-argilosos.
Takiya (1997), observou na zona leste do município de São Paulo, a partir de
6 m de profundidade, lamitos arenosos a argilosos verdes acinzentado com
intercalações conglomeráticas.
5.1.1.2 Formação Tremembé
De acordo com análises palinológicas efetuadas por Lima e Melo (1989) nos
sedimentos da Formação Tremembé é possível afirmar sua idade Oligocênica.
Composta por camadas de argilas verdes maciças, intercaladas com argilas
cinza-escuras a preta, ricas em matérias orgânicas, ambas de espessura
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decimétrica. De acordo com dados de sondagens a espessura supera os 60 m e
possui uma localização restrita na Zona Oeste de São Paulo, (Riccomini, 1992), com
área de 4 km², (Takiya, 1997). Riccomini e Coimbra (1992) descreveram ocorrência
deste sedimento na região do Parque Antártica e na Rua Oriente, no Pari.
Os sedimentos da Formação Tremembé têm sua principal ocorrência na
porção central da Bacia Taubaté e é caracterizado por Riccomini, (1989) como um
ambiente deposicional lacustre do tipo playalake.
5.1.1.3 Formação São Paulo
Esta unidade litoestratigráfica corresponde a depósitos de sistema fluvial
meandrante, com planície de inundação bem desenvolvida segundo Takiya (1997) e
Riccomini (1992) que dividiu em duas litofácies principais.
A primeira litofácies é arenito grosso conglomerático com granodecrescência
ascendente

para

siltitos

e

argilitos.

Os

termos

psamo-psetíticos

exibem

estratificações cruzadas de pequeno a médio porte, geometria plano-côncava e base
erosiva. Já os pelíticos exibem arranjo lenticular e pacotes com espessuras métricas.
Na base de arenitos grossos são freqüentemente observados clastos pelíticos
centimétricos. Os pacotes pelíticos de topo são estratificados e laminados. Esta
litofácies corresponde a depósitos de canais meandrantes, com os sedimentos finos
laminados representando testemunhos de lagoa, originados da migração e
abandono de canais. Segundo Riccomini (1992), um ótimo afloramento para a
observação dessa litofácies está situado em frente à Prefeitura da Cidade
Universitária de São Paulo.
A segunda litofácies é constituída por arenitos de granulação média a grossa,
com granodecrescência ascendente para sedimentos arenosos progressivamente
mais finos, até siltitos e argilitos. Apresenta caráter rítmico, com camadas
estratificadas planas-paralelas horizontais e espessura centimétrica. Nas porções de
granulações areias finas, são observadas estruturas tipo climbing ripples. Esta
litofácies está relacionada à planície de inundação e depósitos de rompimentos de
diques.
As relações de sobreposição do sistema fluvial meandrante da Formação São
Paulo ao sistema de leques aluviais da Formação Resende, com as delgadas
intercalações de lamitos nos sedimentos desse sistema fluvial meandrante, segundo
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Riccomini (1992) seriam indicativas da ocorrência de pulsações tectônicas
esporádicas durante a deposição da Formação São Paulo.
A unidade tem ocorrência na porção oeste da Bacia de São Paulo, Parque
Continental, Rio Pequeno e Cidade Universitária de acordo com Riccomini (1992), e
observada por Takiya (1997) na Lapa, Sumaré, Pacaembu, Vila Jataí e na Zona Sul
da cidade, no bairro do Jabaquara e Capela do Socorro.
No trabalho de Riccomini (1992) as couraças limoníticas são freqüentes na
interface entre sedimentos argilosos e arenosos, as quais permitem uma
impermeabilidade no topo das camadas pelíticas, sendo freqüentes as surgências
das águas que percolam os pacotes arenosos.
No espigão central da cidade os sedimentos ocorrem em cotas superiores a
750 m, na avenida Paulista, a formação pode atingir espessura da ordem de 70 m, já
na porção oeste da cidade, os sedimentos apresentam distribuições altimétricas
irregulares, provavelmente, resultante do tectonismo pós-sedimentar. Takiya (1997)
descreveu pacotes de mais de 10 m de espessuras no estádio do Pacaembu,
observados durante a construção de uma obra para criação do reservatório de
águas pluviais.
IPT (1986) descreveu a ocorrência de palinomorfos na Formação São Paulo,
Fittipaldi e Simões, (1989) admitem um clima frio na época de deposição da unidade,
devido à presença de polens de coníferas e Riccomini, (1989), coletou material
polínico na Cidade Universitária com raros polens derivados de angiospermas que
são 2% e predominância de esporos derivados de pteridófitos.
5.1.1.4 Formação Itaquaquecetuba
Segundo Coimbra et al. (1983), esta formação participa de um sistema fluvial
entrelaçado. Encontra-se alojada em contatos ora erosivos ora tectônicos,
unicamente com rochas do embasamento pré-cambriano. Os sedimentos desta
formação ocorrem sob os depósitos aluviais Holocênicos dos rios Tietê, Pinheiros e
Tamanduateí.
Segundo Riccomini (1989), nos portos de areia da margem direita do Rio
Tietê em Itaquaquecetuba, esta formação engloba cinco litofácies principais. A
primeira litofácies é constituída por arenitos com estratificação cruzada, acanalada e
tabular de grande porte, médios a grossos, mal selecionados, arcoseanos, com
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níveis basais de espessura decimétrica de conglomerados com seixos de quartzo e
quartzito bem arredondados. Estruturas tipo fluxo de grãos e abundantes troncos
vegetais fósseis encontram-se alojados nas camadas frontais dos estratos cruzados
com espessura decimétrica a métrica.
A segunda litofácies compreende conglomerados suportados por clastos, com
seixos bem arredondados de quartzo e quartzito. Apresentam-se sob forma de
camadas decimétricas e lateralmente de 10 a 20 m. A primeira litofácies e a segunda
alternam-se na vertical e lateralmente de uma para outra na horizontal.
A terceira litofácies possui arenitos maciços de granulação média a fina, mal
selecionados, localmente com estruturas tipo almofada (pillow) decimétrica,
constituindo bancos de espessura métrica, originadas da fluidificação de sedimentos
de barras da fácies de arenitos com estratificação cruzada e destruição das
estruturas fluviais originais. Rumo às bordas do depósito de Itaquaquecetuba existe
uma interdigitação entre as litofácies de arenito maciço e litofácies de blocos
subangulosos.
A quarta litofácies compreende lamitos maciços, silticos-arenosos, de
coloração esverdeada, ocasionalmente seixos de quartzo e quartzito dispersos na
matriz, associados a arenitos maciços com estrutura pillow.
A quinta litofácies está ligada a movimentações dos falhamentos NNW e ENE,
que delimitam o depósito que é composto por blocos subangulosos de rochas do
embasamento e megaclastos tabulares de folhelhos, com matéria orgânica, de 2 a 3
m de espessura por 6 m de largura, que são originados do retrabalhamento
tectônico de materiais da Formação São Paulo.
Os clastos menores de dimensões centimétricas a decimétricas são
predominante de quartzo e quartzito, bem arredondados com uma leve imbricação e
estão cimentadas por abundante marcassita, conforme, IPT (1984 apud RICCOMINI
et al. 1992). O sistema fluvial entrelaçado desta Formação é mais jovem, em
relação, o fluvial meandrante da Formação São Paulo. A seção tipo desta unidade
foi ilustrada por Riccomini (1989) e pode ser observado na FIGURA 25.
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Fonte: Riccomini (1989).

FIGURA 25 - Seção tipo da Formação Itaquaquecetuba.
Legenda:
1. Troncos fósseis carbonificados;
2. Níveis de brechas com clastos de argila;
3. Conglomerados;
4. Níveis com concentração de fragmentos milimétricos arenosos finos a siltosos de coloração
marrom, ricos em matéria orgânica;
5. Arenitos maciços de granulação fina a média e;
6. Arenito maciço de granulação média a fina.

Na atual planície do rio Pinheiros, na Raia Olímpica da Cidade Universitária
foi desenvolvido o estudo pioneiro da Formação Itaquaquecetuba, segundo
Junqueira

(1969

apud

RICCOMINI

1992).

Os

resultados

das

análises

granulométricas e palinológicas realizadas por Takiya (1997) mostraram que são
pobres as variedades de grupo polínico e falta de espécies-guia. A amostra mais rica
está situada a 30,15 m que apontou Podocarpidites Quadraplanus, U. Krempii e
esporo de fungo Punctodiporites harrisii, espécie considerada como guia do
Oligoceno (FIGURA 26).
Fittipaldi e Simões (1989) afirmaram que as 24 espécies de palinomorfos
identificadas nas argilas da Formação Itaquaquecetuba 10 ocorrem na Formação
São Paulo, Caçapava e Tremembé, que evidencia contemporaneidade na evolução
paleogeográfica das bacias São Paulo e Taubaté.
Para IPT (1986), a ocorrência de tubos biogênicos, presença de perfuração
de vermes nos icnofósseis segundo Fittipaldi et al. (1989) e o conjunto microflorístico
(características gerais e espécies - guia) encontrados nas escavações da estação
Barra Funda do Metrô (área da seção-tipo da unidade) e no município de Barueri
segundo Lima e Mello (1989) confirmam a idade Oligocena da Formação.
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Fonte: Takiya (1997).

FIGURA 26 - Descrição de sedimentos da Formação Itaquaquecetuba.

5.1.2 Coberturas Neocenozóicas (Quaternário)
Nas coberturas neocenozóica são incluídas os depósitos do Pleistoceno
Superior e Holoceno e correspondem a associações colúvio-aluvionares. As
couraças limoníticas presentes em algumas colinas terciárias e no espigão central
do município de São Paulo também são de idade neocenozóica, segundo Riccomini
e Coimbra (1992).
De acordo com Takiya (1997), os colúvios variam de 0,5 a 3,0 m de tons
amarronzados e ocres, ou ainda colorações amareladas e avermelhadas,
apresentam stone line (concentração de seixos e fragmentos líticos com diferentes
graus de laterização) que acompanham a topografia local, apresentam estruturas
maciças

afetadas

por

estruturas

bioturbadas

(canalículos)

e

trincas

de

ressecamento. São depósitos mal selecionados com granulometria variando de silte
a grânulos angulosos a subangulosos, constituídos por grãos de quartzo, quartzito e
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laterita dispersas em matriz predominantemente argilosa, Riccomini e Coimbra
(1992), descreveram depósitos de conglomerados basais, superpostos por
sedimentos argilo-arenosos com seixos dispersos e granodecrescência ascendente.
Os colúvios foram observados por Takiya (1997), na Zona Sul na região de
Campo Limpo e Capela do Socorro, na Zona Norte próximo a Serra da Cantareira
sotoposto a solo saprolítico (rocha do embasamento em alteração), na Zona Sul o
autor observou colúvios assentados sobre depósitos lamíticos da Formação
Resende e da Formação São Paulo.
A idade dos depósitos coluviais foi determinada por datação de carvões
situados no topo do depósito localizado no Jardim Paranapanema no Campo Limpo
e para Takiya (1997) as amostras indicaram coluviamento após 1950, provavelmente
induzido por ações antrópicas como desmatamento de encosta que coincide com a
data do primeiro loteamento da área.
Segundo Melo et al. (1989), estruturas associadas a esforços tectônicos
compressivos na área do Sistema de Rift da Serra do Mar e na Bacia de São Paulo,
posteriores ao preenchimento sedimentar das depressões tectônicas, é considerado
como Terciário Pós-Oligoceno e na Bacia é representado por falhas de rejeito
direcional e falhas inversas que afetam sedimentos Terciários e o embasamento.
Riccomini (1989) admite uma nova fase de esforços tectônicos compressivos de
idade Pleistocênica, superior aos colúvios, baseado em exposições de falhas
cortando depósitos coluvionares.
A maior parte dos sedimentos depositou-se no final do Quaternário, os mais
antigos datados pelo método do radiocarbono, são colúvios de 52 000 anos AP
(antes do presente). Testemunhos na depressão de Colônia, bairro de Parelheiros, e
na várzea do Paraíba do Sul evidenciam argilas orgânicas de 28.000 anos AP e
20.160 anos AP respectivamente.
Para Melo et al. (1987), apesar da provável atividade neotectônica, há uma
correlação de depósitos em uma extensa área da América do Sul, que permite supor
que as variações da sedimentação estão relacionadas à flutuação climáticas. A
presença de argilas orgânicas datadas em torno de 20 000 e 30 000 anos AP (idade
interpolada) área da Grande São Paulo, como em toda a região sudeste do Brasil
indica que o lençol freático era alto comparado ao atual. Épocas de chuvas violentas

50

de 50 000 a 28 000 anos AP (antes do presente) que provocaram o coluvionamento
e a erosão das vertentes necessárias ao aluvionamento. Em MELO et al. (1989)
essa erosão é permitida pela presença de uma cobertura vegetal menos densa que
a atual.
Takiya (1997) fez datação de sedimentos argilosos orgânicos situados
próximos a atuais drenagens na Zona Oeste em 6 020 +/- 70 anos AP. AB’SABER
(1980 apud TAKIYA, 1997) descreveu um ciclo de deposição fluvial das
denominadas camadas cruzadas da fase Butantã, há cerca de 40 000 - 50 000 anos
AP,

seguido

de

nova

deposição

aluvial,

iniciada

segundo

o

autor,

há

aproximadamente 8 000 a 10 000 anos AP.
Turcq et al. (1993 apud TAKIYA, 1997) definiram fases que indicaram dois
eventos marcados pela deposição de matéria orgânica no Brasil Central, o primeiro
entre 32.000 até 19.000 anos AP, refere-se ao último glacial (Estádio Würn), e
relaciona-se o desenvolvimento de coberturas aluviais Pleistocênicas em clima
úmido e frio, com presença de florestas montanas ricas em Araucárias, Podocarpus,
Ilex, Myrtaceae, ocorrendo subordinamente, campos com predomínio de elementos
herbáceos como Gramineae, Compositeae e Cyperaceae.
A segunda fase está relacionada aos depósitos holocênicos sendo bem
marcada durante a passagem Pleistoceno-Holigoceno até épocas atuais, são
episódios de clima úmido e presença de florestas. Há 8.000 anos AP são registradas
presença de ambiente seco e florestas restritas. A deposição fluvial meandrante
torna-se mais argilosa, com predomínio de argilas cauliníticas, a partir de 6.000 anos
AP, com o desenvolvimento intenso meandros abandonados e amplas planícies
aluviais. Há 4.000 anos AP o clima é mais úmido com florestas bem desenvolvidas
coexistindo com predomínio de elementos herbáceos, na fase de passagem de clima
seco para úmido segundo Takiya (1997), provavelmente inicio-se a fase principal de
colúvios no domínio das encostas.
5.2

Geologia Estrutural
Para Hasui et al. (1975 apud TAKIYA et al., 1989) as estruturas da Bacia de

São Paulo estão localizadas no domínio de terrenos policíclicos do Cinturão de
Dobramentos

Ribeira

com

estágio

relacionados

a

Tectogênese

caracterizada por uma trama de cisalhamentos transcorrêntes.

Brasiliana
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Coutinho (1989) e Riccomini et al. (1992), afirmaram dois conjuntos principais,
primeira estrutura do Pré-Cambriano a Eo-Paleozóico, com foliação metamórfica e
de transposição, zonas de cisalhamento e juntas, e outra correspondente às
estruturas de reativação, afetando o embasamento Pré-Cenozóico e os sedimentos.
As estruturas de reativação condicionaram o embaciamento e foram responsáveis
pelas deformações posteriores nos sedimentos.
Em Riccomini et al. (1992) os falhamentos possuem direções estruturais ENE
a EW, NNE, NNW e WNW, com movimentação predominante normal ou reversa.
Também são descritas falhas de empurrão, dobras e juntas.
De acordo com Riccomini et al. (1992), no início do Terciário até o Oligoceno
as falhas do sistema ENE a E-W foram condicionadas por antigas zonas de
cisalhamento pré-cambrianas e, segundo Takiya et al. (1989), foram reativadas
permitindo a acumulação de sedimentos continentais nas bacias do Sistema de Rift
da Serra do Mar. A partir do Mioceno esforços compressivos passam a atuar como
falhas com deslocamento destrais ou sinistrais, normais ou reversos.
As falhas do sistema NNE são raras na bacia, sendo registrada quatro
ocorrências, a primeira é de caráter reverso ao norte do rio Tietê, na região da Serra
da Cantareira, a segunda reversa localizada no túnel da ETT-Guarulhos-Cambuci, a
terceira de caráter não definido, separando as bacias de São Paulo, e Taubaté e a
quarta é normal localizada a sudeste de Suzano.
O sistema NNW apresenta falhas com deslocamentos predominantes normais
ou transcorrentes sinistrais e são as principais condicionantes estruturais do alto que
separa as bacias de São Paulo e Taubaté, a denominada Soleira de Arujá e as
demais

controlam

a

distribuição

da

litofácies

de

brechas

da

Formação

Itaquaquecetuba e associadas as falhas ENE definem bacias romboidais com
preenchimento sedimentar sintectônico.
Segundo Coutinho (1989), os movimentos tectônicos estariam ativos ainda
hoje, ao longo da linha de fraqueza aos falhamentos NEE-SWW do Eo-Paleozóico.
Dobramentos resultantes do arrasto imposto pelo falhamento foram
observados por Riccomini (1989), na porção norte da bacia de São Paulo, defronte a
ala de embarque do Aeroporto Internacional de Guarulhos, na porção central da
Bacia de Taubaté e na Bacia de Resende.
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Para Riccomini (1992) no Quaternário os registros no terreno, de movimentos
tectônicos (sismicidade regional natural, capturas de drenagem e deformações do
relevo) indicam apenas atividade atenuada, provavelmente residual e fraca.
5.3

Hidrogeologia

5.3.1 Aqüíferos
Segundo DAEE et al. (2005) o estado de São Paulo possui nove aqüíferos.
Os sedimentares são: Bauru, Guarani, Tubarão, Furnas, São Paulo, Taubaté e
Litorâneo e, os fraturados, Serra Geral e Pré-Cambriano, de oeste para leste, de
acordo com a FIGURA 27.

Fonte DAEE et al. 2005.

FIGURA 27 - Seção hidrogeológica esquemática do Estado de São Paulo

O Aqüífero Pré-Cambriano ocorre desde as escarpas da Serra do Mar até a
região limítrofe com a Depressão Periférica com duas bacias sedimentares de idade
Terciária, a de São Paulo e a de Taubaté.
Na Depressão Periférica ocorrem em superfície os Aqüíferos: Tubarão e
Guarani, além das rochas sedimentares finas do Grupo Passa Dois, que constitui um
aqüiclude.
O Aqüífero Guarani aflora em faixa estreita e irregular sobre o Aqüiclude
Passa Dois, e para oeste é confinado pelos basaltos da Formação Serra Geral,
ocorrendo em profundidades que variam desde algumas dezenas de metros junto à
área de afloramento, até mais de 1900 m, no extremo oeste do Estado de São
Paulo.
O Aqüífero Serra Geral ocorre em superfície na região da Cuesta Basálticas,
na porção intermediária do Estado e regiões mais rebaixadas junto às margens dos
rios, Grande, a norte, e Paranapanema, a sul. Encontra-se, em seu maior parte,
recoberto pelos sedimentos que constituem o aqüífero Bauru, importante fonte de
abastecimento para toda a porção oeste do Estado.
Segundo DAEE et al. (2005) afirmam que o único aqüífero do Quaternário que
aparece na escala do Mapa é o litorâneo, representado pelos sedimentos das
planícies costeiras, existentes principalmente no litoral sul do estado.
5.3.2 Bacia Hidrográfica do Alto Tietê
De acordo com Hirata et al. (2001), a área de estudo encontra-se inserida na
Bacia do Alto Tietê (BAT), situada entre os paralelos 230 e 240 de latitude sul e entre
os meridianos de 450 e 470 de longitude oeste. A BAT ocupa uma área de 5.690 km2,
é uma unidade hidrológica que engloba a Bacia Sedimentar de São Paulo (1.452
km2) e as rochas Pré-Cambrianas do embasamento cristalino (4.238 km2).
O contexto hidrogeológico da área define-se em duas unidades aqüíferas, o
Sistema Aqüífero Cristalino e o Sistema Aqüífero Sedimentar.
Segundo Hirata et al. (2001), o Sistema Aqüífero Sedimentar é livre a semiconfinado, de porosidade primária e bastante heterogêneo. O modelo de circulação
regional para a BAT, mostra que as águas das chuvas recarregam os aqüíferos em
toda a sua extensão não impermeabilizada e pelas fugas das redes públicas de
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abastecimento de água e coleta de esgoto, estimadas por Rocha et al. (1989), em
15 m3/s, ou seja, aproximadamente 0,5 bilhões m3/ano. O rio Tietê representa, junto
à soleira de Barueri, o ponto de menor potencial hidráulico do aqüífero é onde todas
as águas drenadas dos dois sistemas aqüíferos fluem.
Yassuda (1993) aponta dois níveis de água na região de espigão, decorrente
das intercalações de areia e argila em cotas mais baixa, encontra-se um nível d’água
condicionado pelo nível do rio.
O

Sistema

Aqüífero

Cristalino

apresenta

características

produtivas

diferenciadas segundo o tipo de litologia dos aqüíferos, QUADRO 2.
SISTEMA
AQUÍFERO

Aqüíferos
Propostos

São Paulo
Resende
Rochas Granitóides
CRISTALINO
Metassedimentares
Fonte: Hirata et al. 2001.
SEDIMENTAR

Nº de Poços
Cadastrados

Prof.
Média (m)

Vazão
Média
(m3/h)

17
111
90
73

129
165,5
198,5
176,4

9,51
15,24
9,07
17,48

Capacidade Específica
(Q/s m3/h/m)
Desvio
Média Mediana
Padrão
0,48
0,49
1,20
0,91
0,31
0,79
0,20
0,09
0,30
1,35
0,29
4,63

QUADRO 2 - Potencial Hídrico Subterrâneo da Bacia do Alto Tietê.

Hirata et al. (2001) concluíram que dentro de uma única unidade aqüífera há
uma grande variação de produtividade e exemplifica com municípios que exploram
poços de maiores produtividades no Sistema Aqüífero Cristalino, tais como: Cajamar
(Q/s 2,79 m3/h/m médio), Santana de Parnaíba (Q/s 2,20 m3/h/m), Santo André (Q/s
1,45 m3/h/m), e Pirapora do Bom Jesus (Q/s 1,10 m3/h/m). Já os poços do Sistema
Aqüífero Sedimentar são os municípios: São Paulo zona norte (Q/s 3,04 m3/h/m),
leste e centro (Q/s 1,15 m3/h/m), e Guarulhos (Q/s 1,05 m3/h/m), portanto as maiores
produtividades estão associadas às áreas de maior espessura saturada e
predominância da Formação Resende e do Sistema Aqüífero Cristalino relaciona-se
à ocorrência do Aqüífero de rochas Metamórficas.
5.3.3 Aqüífero São Paulo
Segundo DAEE et al. (2005), o Aqüífero São Paulo é constituído por rochas
sedimentares que preenchem a Bacia São Paulo, descritas em maiores detalhes no
item 5.1 a 5.2 do trabalho, pertencem às seguintes unidades: (1) Grupo Taubaté
(Paleogeneo), constituído da base para o topo pelas formações Resende,
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Tremembé e São Paulo; (2) Formação Itaquaquecetuba (Neogeo); e (3) Coberturas
Aluvionares e Coluvionares (Quaternário).
O pacote sedimentar de idade Terciária ocupa blocos afundados do
embasamento geológico (grabens) e sobrepõe-se ao sistema aqüífero das rochas
cristalinas. Estes sedimentos ocupam uma área de aproximadamente de 1000 km²
de formato elíptico, segundo Rocha et al. (1980) e ramificações laterais (grabens do
Jaguaré, Cumbica e Braz Cubas). A espessura média do pacote sedimentar é
estimada em 100 m e máxima de 290 m, estão distribuídos irregularmente na porção
central da bacia hidrográfica do alto curso do rio Tietê, coincidindo aproximadamente
com a área ocupada pelo município de São Paulo e arredores (FIGURA 28).

Fonte DAEE et al. (2005)

FIGURA 28 - Bacia sedimentar de São Paulo

Observando-se a FIGURA 29 nas espessuras saturadas do Aqüífero São
Paulo é possível observar as depressões individualizadas, notadamente na região
da Mooca - Belenzinho - Tatuapé, a sudeste, em Santana - Vila Guilherme, centronorte da região, e no hemi-graben do Aeroporto de Cumbica, município de
Guarulhos, a noroeste.
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Área de Estudo

Área de estudo

Fonte DAEE et al. (2005).

FIGURA 29 - Espessura saturada do Aqüífero São Paulo.

Em relação à potencialidade do Aqüífero São Paulo estudos de DAEE et al.
(2005), revelaram nas porções com domínio da Formação Resende, vazões entre 10
m³/h e 40 m³/h e, nos locais com predomínio da Formação São Paulo, vazões de até
10 m³/h (FIGURA 30).
As áreas com maiores potenciais de vazão são os bairros de Belém - Mooca,
Zona Norte do município de São Paulo, e a região do Aeroporto de Cumbica, que
correspondem locais de embaciamento restrito, com elevada espessura saturada e
presença das areias basais da Formação Resende. As áreas com grande espessura
saturada, mas com expressiva presença da Formação São Paulo, apresentam
vazões, em média, inferiores, como exemplo a região do espigão da Avenida
Paulista.
Outras áreas importantes em vazão são: Brooklin, Santo Amaro e o
Astroblema de Colônia, este com vazões de poços que superam 150 m³/h e níveis
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piezométricos muito acima da superfície do terreno, de acordo com Campos et al.
(2002 apud DAEE 2005).

Área de Estudo

Área de estudo

Fonte DAEE et al. (2005).

FIGURA 30 - Vazão explorável do Aqüífero São Paulo.

As camadas da Formação São Paulo são menos permeáveis que as da
Formação Resende, que são menos permeáveis que a Formação Itaquaquecetuba,
porém dentro de uma mesma formação, os valores variam em função da diferença no
teor de finos e grau de intemperismo.
Estudos realizados em obras da construção do metro de São Paulo por
Yassuda (1993) estimou o coeficiente médio de permeabilidade (k) em 2,5.10-6 m/s,
com uma raio de influência de 120 m para uma vazão de 0,5 a 0,75 m3/h.
5.3.4 Aqüífero Fraturado (Pré-Cambriano)
O aqüífero cristalino também presente na área de estudo é formado por
rochas pré-cambrianas (542 milhões de anos), que correspondem às rochas
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metamórficas (gnaisse, xistos, quartzitos e outras) e rochas ígneas (granitos maciços
e foliados).
Este aqüífero aflora na porção leste do Estado de São Paulo e localmente
apresentam rochas intrusivas mais jovens (início do Fanerozóico ou do Cretáceo).
Seu potencial de produtividade de água subterrânea é inferior aos aqüíferos
sedimentares, porém, importantes no abastecimento local, como exemplo, a Grande
São Paulo, Campinas e Sorocaba.
Por meio de todas as análises realizadas pelo DAEE et al. (2005) foram
identificadas e delimitadas em mapa, 4 classes de potenciais hidrogeológicos
distintos na área de ocorrência dos aqüíferos fraturados do Estado de São Paulo
(FIGURA 31).

Fonte DAEE et al. (2005).

FIGURA 31 - Mapa de classes de potencial hidrogeológico
para os aqüíferos fraturados do Estado de São Paulo.

5.4

Aspectos de Recarga do Sistema Aqüífero
Segundo Rebouças et al. (1994), as áreas de recarga do aqüífero localizam-se

nos domínios permeáveis e de maiores altitudes topográficas, os fluxos subterrâneos
convergem para o sistema de drenagem e para pacotes sedimentares localizados
nas áreas deprimidas. As principais saídas de água do sistema hidrogeológico são
os rios que drenam a água acima da cota 670 m que corresponde à soleira granítica
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de Barueri, praticamente impermeável, e pelo bombeamento dos milhares dos poços
rasos e profundos.
O DAEE (1975) realizou um balanço hidrológico da bacia no período de 1964
a 1975, e considerou uma área de 1.460 km2 e os resultados foram:
1. Pluviometria média: 1.520 mm/ano – 20% de variabilidade
2. Evapotranspiração real média: 940 mm/ano - 20% de variabilidade
3. Descarga média: 840 mm3/ano ou 575 mm/ano, distribuídos em:
Escoamento base de 520 mm3/ ano e
Escoamento superficial de 320 mm3/ano.
De acordo com os dados apresentados, a contribuição dos aqüíferos à
descarga do rio é de 62% que representa 23% da precipitação total anual. Rebouças
et al. (1994) e Rocha, et al. (1988) afirmaram que há uma recarga garantida
proveniente dos domínios aqüíferos das rochas cristalinas alteradas, da ordem de
0,36 mm3/km2/ano, ou seja, uma transferência de 1.500 mm3/ano para depósitos
sedimentares e sua descarga junto aos rios. Acrescentando as recargas de 473
mm3/ano originadas das perdas da rede de água esgoto, portanto, totalizaram 1.973
mm3/ano para toda a Bacia do Alto Tietê.
Para Rebouças et al. (1994), a espessura média do manto intempérico que
cobre o substrato impermeável é de 50 m, e os parâmetros de condutividade
hidráulica são muitos variáveis, entre 10-1 a 10-5 cm/s.
Outro método de estudo de recarga realizado no Bairro de Sumaré e Pompéia
por Velasquez (1996 apud HIRATA et al., 2001) afirmou por meio de flutuação de
níveis de águas dos aqüíferos, valores médios de 0,06 mm3/km2/ano, em áreas de
ocupação de 73% e se não houvesse a ocupação da área de recarga ascenderiam a
25% da precipitação.
5.5

Exploração da Água Subterrânea na Bacia Hidrográfica do Alto Tiête
O número total de poços tubulares, cacimbas e mini-poços (até 70 m de

profundidade e máximo de 8’) perfurados em operação na BAT (Bacia do Alto Tietê)
é desconhecido. DAEE (1975) estimou 4.000 poços, 40.000 poços cacimbas na região
da Grande São Paulo, Rocha et al. (1989) propuseram 7.000 poços, SABESP-
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CEPAS (1994 apud HIRATA et al., 2001) baseados em cinco empresas perfuradoras
estimaram 7.000 poços.
Hirata et al. (2001) afirmam mais de 37 empresas atuando na bacia entre as
registradas e não registradas, das quais 20 só perfuram mini-poços. Portanto é
possível que haja mais de 13.000 poços perfurados na bacia, dos quais 30% não
estão em operação, predominantemente localizam-se em São Paulo, Santo André,
São Bernardo, São Caetano, Diadema e Guarulhos. Assim, o autor estima em cerca
de 900 poços perfurados anualmente na BAT. Já os mini-poços são 100 poços/mês,
totalizando cerca de 4.500 poços na BAT nos últimos cinco anos.
Considerando-se 640 poços outorgados pelo DAEE na BAT em 1999, verificase que a vazão média por poço é de 224 m3/dia, assim o volume total explorado na
BAT pelos 9.000 poços em operação seria de 736 Mm3/ano (23,3 m3/s). Segundo
Hirata et al. (2001), este valor é irreal para a bacia e a vazão total explorada pelos
4.500 mini-poços não deve exceder a 1mm3/ano (0,03 m3/s).
Pacheco (1994 apud HIRATA, 2001) cadastrou os poços tubulares segundo
usuário: 43% industrial, 23% domiciliar, 8% comércio de água, 5% público, recreativo
4% e outros 17%.
Na FIGURA 32, é possível visualizar a evolução das perfurações de poços
tubulares e vazões acumuladas na Bacia do Alto Tietê.

Fonte: Hirata (2006).

FIGURA 32 - Evolução das perfurações de poços
tubulares e vazões acumuladas na BAT.
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As águas subterrâneas representam um importante recurso no abastecimento
público em alguns municípios da BAT e Hirata (2006) afirmou que as vazões
representam 12% do abastecimento público da Bacia atendendo a demanda, por
exemplo, das cidades: Santana de Parnaíba, Biritiba - Mirim, Mairiporã e
Salesópolis. Estas cidades são abastecidas parcialmente por água subterrânea, no
entanto, em Cajamar e Pirapora do Bom Jesus o abastecimento é 100% efetuado
por água subterrânea.
5.5.1 Reservas Permanentes, Reguladoras e Exploráveis
Para se determinar à disponibilidade de água de um aqüífero para um uso
qualquer é importante definir a suas reservas, ou seja, a quantidade de água
armazenada no substrato rochoso ou no sedimento, passível de ser utilizada pelo
bombeamento de um poço ou grupo de poços.
Os poucos dados de campo disponíveis fazem com que as avaliações de
reservas sejam somente indicativas. Os QUADROS 3 e 4 mostram os parâmetros
básicos para a definição das reservas dos sistemas aqüíferos da BAT.
Sistema
Aqüífero
Cristalino
(SAC)
Sedimentar
(SAS)
Totais

Área (km2)

Espessura
Media (m)

4.238

50

Vazão
Específica
Média (Sγ)
0,03

1.452

100

0,06

Coeficiente de
Taxa de
Armazenamento Recarga Média
(S)
(mm/ano)
0,01
355
355
60

5.602

-

-

-

-

Fonte: Hirata et al. (2001).

QUADRO 3 - Parâmetros básicos para definição de reserva da BAT
Sistema Aqüífero
Cristalino (SAC)
Sedimentar (SAS)
Totais

Reserva Permanente
(mm3)
6.357
semi-confinado:73
porção livre: 8.712
1.5142

Reserva Reguladora
(mm3/ano)
1.505
sem ocupação:515
com ocupação: 87+385
sem ocupação: 2.020
com ocupação: 1.977

Fonte: Hirata et al. (2001).

QUADRO 4 - Parâmetros básicos para definição de reserva da BAT

Reseva Explotável
(mm3/ano)
752
257
236
sem ocupação: 1.050
com ocupação: 988
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SABESP - CEPAS (1994 apud Hirata et al., 2001) estimaram um volume total
de água subterrânea, ou reserva permanente de 6.357 mm3 no Sistema Aqüífero
Cristalino e de 8.785 mm3 no Sistema Aqüífero Sedimentar, totalizando 15.142 mm3
estocados na Bacia do Alto Tietê. Na FIGURA 33, é possível comparar o balanço
hídrico em situação natural, sem ocupação e situação atual com ocupação.
As reservas reguladoras ou dinâmicas correspondem à parcela da água
infiltrada no solo a partir das chuvas e em seguida restituída pelos aqüíferos aos
rios, alimentando suas vazões de base, assim, correspondendo a recarga natural
dos aqüíferos. A este valor também pode ser acrescida a água infiltrada
artificialmente ao solo a partir das perdas das redes de distribuição de água e
esgoto.
De acordo com a mesma FIGURA 34, chega-se à reserva reguladora de
1.505 e 515 mm3/ano respectivamente para SAC (Sistema Aqüífero Cristalino) e
SAS (Sistema Aqüífero Sedimentar), admitindo uma recarga média de 0,36
mm3/km2/ano em uma situação de área de não ocupação. Quando se admite que a
maior parte do SAS esteja ocupada e parcialmente impermeabilizada, a recarga se
reduz a 0,06 mm3/km2/ano, e a urbanização introduz uma recarga artificial de 385
mm3/ano. Nesta situação as reservas reguladoras para SAS são de 472 mm3/ano e
para ambas as unidades, de 1977 mm3/ano. Em situação natural, sem ocupação,
essas seriam de 2.020 mm3/ano. As reservas explotáveis são de 752 mm3/ano para
SAC e 236 mm3/ano para o SAS, totalizando 988 mm3/ano (31m3/s).
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Situação natural
Precipitação
3
8.738 mm /ano

Evapotranspiração
3
5.456 mm /ano

Escoamento Superficial
1.262 mm3/ano
3

Recarga SAC 1.505 mm /ano +
3
Recarga SAS 515 mm /ano

Fluxo de Base 2.020 mm3/ano
Reserva Permanente (SAS+ SAC) 15.142 mm3

Situação natural, com ocupação.

Extração de 9.000
Poços Tubulares
315 mm3/ano
(10 m3/s)

Recarga – Infiltração
Natural 1.592 mm3/ano

Fuga da Rede Pública
385 mm3/ano

Recarga Total 1.977 mm3/ano

Reserva Explotável (SAC=752 mm3/ano + SAS =236 mm3/ano)=988. mm3/ano
3
Reserva Reguladora (SAC+SAS) = 1.977 mm /ano
Reserva Permanente (SAC+SAS) = 15.800 mm3

Fonte: Hirata et al.( 2001) (modificado).

FIGURA 33 - Balanço Hídrico esquemático da Bacia do Alto Tietê.

5.5.2 Superexploração através de poços tubulares na BAT
O bombeamento contínuo de poços causa um sensível rebaixamento dos
níveis de água dos aqüíferos, indicando uma super exploração do aqüífero ou a alta
interferência de poços em bombeamento. Segundo Hirata et al. (2001) entende-se
como superexploração a extração de água subterrânea sem controle e que redunda
em danos ao reservatório, dentro de um horizonte de tempo.
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Campos (1998) apresentou para a Bacia Sedimentar de São Paulo nos anos
70 e 80 uma tendência de abatimento acentuado dos níveis de água subterrânea,
entre os bairros do Brás até proximidades da Penha, estendendo até a Mooca e o
mesmo ocorre no espigão da Avenida Paulista. Este rebaixamento está sendo
provocado por cerca de 1.000 poços que exploram o aqüífero, resultando uma
redução da espessura saturada da ordem de 50% da espessura total dos
sedimentos.
Hirata et al. (2001) não observam problemas com superexploração, mas
comprovam as interferências entre poços extraindo água do Sistema Aqüífero
Sedimentar, em função da distância e da vazão explorada, considerando 9.000
poços em operação com vazão média e contínua de 96 m3/dia/poço. Considerando
as reservas explotáveis já contempladas no item anterior, em 236 mm3/ano e 752
mm3/ano para as unidades SAS e SAC, estas reservas seriam suficientes para 6.735
e 21.461 poços respectivamente.
Entretanto os poços não estão distribuídos homogeneamente nos dois
sistemas aqüíferos e mesmo que a extração encontre-se dentro dos limites das
reservas explotáveis de água, as características hidráulicas dos aqüíferos mostram
que o adensamento de obras de captação pode provocar problemas localizados de
fortes rebaixamentos dos níveis aqüíferos, devido à interferência entre poços.
5.5.3 A

Influência

das

Atividades

Antrópicas

nos

Recursos

Hídricos

Subterrâneos
A atividade humana na BAT é a mais complexa do país e o grau de
vulnerabilidade a poluição dos quatro aqüíferos presentes na área é de extrema
importância para o acompanhamento de qual é passível de ser contaminado por
quase todos os tipos de contaminantes, incluindo as bactérias que tem baixa
persistência.
O órgão responsável pelo controle ambiental no Estado de São Paulo
(CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental) tem a função de
identificar,

cadastrar,

monitorar

e

acompanhar

as

atividades

antrópicas

potencialmente contaminantes para a água subterrânea.
As principais fontes potencialmente contaminantes foram cadastradas e
analisadas por Hirata et al. (2001), nas atividades industriais das 958 indústrias, 126
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(13%) apresentam reduzido potencial de contaminação, 383 (40%) moderado e 449
(47%) elevado. O município de São Paulo concentra 53% (503 indústrias) das
atividades analisadas, sendo que 57 (11,3%) apresentam potencial reduzido, 209
(41,6%) moderado e 237 (41,1%) elevado. Entre as atividades industriais que
apresentam o maior perigo potencial está a de processamento de metais (195
atividades) e mecânica (105), com moderado potencial estão as indústrias têxteis
(151) e de ferro e aço (114), o potencial é reduzido às alimentícias e de bebidas
(100). De acordo com o órgão responsável pelo controle ambiental no Estado de
São Paulo a CETESB (2006) são 66 áreas contaminadas por indústrias no município
de São Paulo (QUADRO 5).
Os vazamentos dos postos de serviços estão relacionados a dois momentos
distintos, o primeiro, quando detectado logo após a instalação, a fuga pelas
conexões, entre tanque e bomba, e posteriormente, depois de alguns anos, quando
o tanque apresenta vazamento devido corrosão. Segundo HIRATA et al. (2001)
verificaram que 41 poços estão em área de alta vulnerabilidade, 50 em média/alta, 8
em média, 34 média/baixa e 1 em baixa vulnerabilidade. A CETESB (2007) registrou
486 áreas contaminadas por postos de combustíveis, apenas do município de São
Paulo, QUADRO 5.

Região/
Atividade
São Paulo
RMSP outros

22

Postos de
Combustível
621

Acidentes
Desconhecidos
2

87

12

322

4

132

33

579

6

Comercial

Industrial

Resíduos

32

66

17

Total
42
Fonte: CETESB (2007).

Total
743
442
1.185

QUADRO 5 - Áreas contaminadas em São Paulo

Outra importante fonte de contaminação das águas subterrâneas são os
sistemas de saneamento in situ (fossas negras e sépticas). Essas fossas mesmo
quando bem construídas e operadas, geram cargas de nitrogênio capazes de
contaminar os aqüíferos. Hirata et al. (2001) disseram que esses sistemas não
causam problemas quando a densidade de fossas sépticas é baixa (<50-100
hab/ha). As fossas negras, além do nitrato, também estão associadas à baixa
remoção de organismos patogênicos.
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5.6

Histórico de Intervenção no Rio Pinheiros e Afluentes
O rio Tietê e seus afluentes, como Pinheiros, surgiram em níveis muito mais

altos que os atuais, no término da formação e preenchimento por sedimentos
aluvionares regulares e contínuos da Bacia de São Paulo. Assim, o planalto paulista
caracterizava-se por planícies aluvionares e rios meândricos.
No início, era o pequeno rio Jurubatuba que nascia do encontro do rio
Guarapiranga com o rio Grande. O rio ligava a aldeia Jesuíta de Pinheiros, criada em
1560, ao alto da Serra do Mar permitindo o acesso ao litoral. Assim compunha-se
uma população de mamelucos até a chegada dos imigrantes. No início da
colonização, Portugal distribuiu aos colonos, as terras das margens do rio Pinheiros
e arredores, tornando durante o século XVII o celeiro do Brasil baseado no trabalho
escravo.
No ano de 1607, devido aos novos comércios que se instalavam, surgiram
varias vilas que hoje são Itaim Bibi e Santo Amaro, Pinheiros e Jardins e do outro
lado do rio, o atual bairro do Butantã. Por volta de 1700, na confluência do rio Tietê
com o rio Pinheiros estabelecia a fazenda Emboaçaba que no final do século tornouse o forte de Emboaçaba. Em 1800 as margens do rio Pinheiros estavam povoadas
por chácaras e sítios com proprietários como escravos a barões.
Em 1897, devido a um cenário favorável, as empresas começam a explorar o
setor energético da capital. Surgiu a Usina de Parnaíba para a alimentação de
bondes, energia pública e os motores de fábrica, represa de terra no rio
Guarapiranga, Termoelétrica Paula Souza, Usina de Itupararanga (Sorocaba) e mesmo
assim, a empresa Light em 1924 com a produção de energia dos rios Tietê e Sorocaba
não conseguiu fornecer energia com regularidade para a capital (FIGURA 34).
Para resolver o problema de abastecimento de energia, a Light conclui que a
única forma de aumentar a vazão dos cursos d’água seria canalizá-los para a crista
da serra em grandes reservatórios, despejá-los pela vertente marítima, e aproveitar
o desnível de mais 700 metros para a produção de energia na usina de Cubatão no
pé da escarpa, que foi construída logo em seguida.
Segundo SMA (2002), a grande obra de engenharia e inovações tecnológicas
do Projeto Serra só teve o êxito devido à retificação, à canalização e o recalque do
rio Pinheiros.
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O projeto original não previa as intervenções no rio Pinheiro, pois, o rio das
Pedras seria usado como canal natural para escoar as águas do rio Tietê, pelo rio
Pinheiros. Com a alteração da proposta, foi construído no vale do rio das Pedras um
reservatório para armazenar água para a geração de energia.
Para SMA (2002) desde o estudo de viabilidade em 1925, a elaboração do
projeto em 1926, o início das obras em 1937 e seu término em 1958 a Light
aprimorou a proposta inicial com o apoio dos órgãos competentes e da população,
porque havia necessidades econômicas que demandavam aumento na geração de
energia e a cidade de São Paulo vislumbrava a expansão urbana.
O rio Pinheiros sujeitou-se a constantes inversões de curso, a alterações
hidrológicas de vazões e a mudanças das reais características, tais como: não é
possível reconhecer o corpo d’água capaz de receber seus tributários, não percorre
seu leito meândrico e não deposita seus sedimentos na época das grandes vazões.
Ao mudar o curso do rio Pinheiros, projeto idealizado pelo engenheiro Asa
White Kenney Billings, a Light não criou apenas condições para gerar energia
elétrica pela Usina Henry Borden, mas deu nova direção ao desenvolvimento da
cidade, substituindo os antigos eixos, no entorno do Vale do Anhangabaú e
posteriormente no espigão da Paulista.
Da confluência do rio Tietê, onde as marginais são compostas de indústrias e
o entreposto da CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São
Paulo, à entrada da Billings, onde ainda sobrevivem alguns bairros com
características rurais, o rio Pinheiros atravessa uma das regiões que mais valorizam
na cidade de São Paulo.
Em uma das margens, estão os bairros tradicionais como o Morumbi que
possuem edificações projetadas por Oscar Niemeyer, o campus da Universidade de
São Paulo, que abriga importantes institutos, como o Instituto de Pesquisas
Tecnológicas.
Na outra margem construções futuristas abrigam escritórios de importantes
empresas nacionais e estrangeiras, bancos, shopping, empreendimentos culturais e
de lazer, clubes privados, e o Parque Villa-Lobos com 700 mil m². Fiorin (2003)
afirma que os projetos atuais nas marginais do rio Pinheiros articulam a imagem da
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cidade do capital financeiro ao estilo de vida, tornando um novo cartão postal como
sinônimo de uma prestigiada grife urbana.

Rio Tietê

Reservatório de
Guarapiranga

55,50 m

736,60 m

Canal do Rio
Rio
Tietê

142,51 m

Rio Tietê

Estrutura de Retiro
Usina de
Parnaíba

Pinheiros
Usina de
Recalque
de Traição

Usina de
Rasgão

495,63 m
23,80

Usina de
Porto Góes

Rio
24,50 m
Pinheiros

Usina de
Pedreira

Reservatório de Rio Grande

745,50 m
Reservatório do
Rio das Pedras

Barragem
Reguladora

Cascatinha
Túneis Adutores
Torre de Compensação
Casa de Válvulas

718,50 m

Nível do Mar
Usina de
Cubatão

FIGURA 34 - Esquema do corte do mapa dos aproveitamentos hidroenergéticos da Light, 1952. Fonte: SMA (2002) modificado.

6.

ESTUDO DE CASO

6.1

Localização de Pontos de Subsidência
A área de estudo situa-se na zona oeste da Cidade de São Paulo, na Cidade

Universitária “Armando de Salles Oliveira”, bairro Butantã e é delimitada pelas avenidas
Professor Almeida Prado, a leste, e Escola Politécnica, a oeste (FIGURA 35).
Nessa área, constata-se a ocorrência de inúmeras manifestações de
subsidência do solo, atestadas por histórico de fotografias dos anos de 2000, 2003,
2006 e 2007 em nítida evolução, proporcionando danos, tais como: trincas nas
estruturas dos prédios, (FIGURA 37 a 40) quebras de canos d’ água (FIGURA 40 e
41), formação de degraus no solo (FIGURA 42), abertura das bases das edificações
em diversos prédios, estruturas de sinalização (FIGURAS 43 a 48) e rebaixamento
das ruas e avenidas (49 e 50). Os pontos de subsidência conhecidos estão locados
na FIGURA 35 e apresentados na tabela que compõe o ANEXO B.
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Na análise da FIGURA 36 do ano de 2000 e FIGURA 37, do ano de 2007 é
possível comparar a evolução das trincas em prédio, localizado no ponto 17 do
mapa da FIGURA 35. As aberturas atuais estão com aproximadamente 2 a 3 cm e
apresentam deslocamento horizontal (detalhe na FIGURA 37).

FIGURA 36 - Trincas nas paredes das
edificações - ano de 2000.

FIGURA 37 - Evolução das trincas nas paredes das edificações - ano
de 2007.
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A FIGURA 38 se refere ao ponto 8 da FIGURA 35, e mostra que os danos que
a edificação sofreu devido ao rebaixamento do solo é semelhante a FIGURA 18 na
cidade Bankgok, na Tailândia.
A edificação está ancorada pela árvore à direita da foto. O movimento do solo
causou quebras na estrutura da calçada que sofreu reparos e as trincas estão
preenchidas com espumas.

FIGURA 38 - Marca do rebaixamento do solo nas estruturas prediais março de 2006.

A FIGURA 39, a seguir, localiza-se no ponto 15 da FIGURA 35. É possível
visualizar a conseqüência do movimento do solo na convergência das extremidades
do muro para o local que apresenta rebaixamento do solo em torno de 3 cm de
abertura.
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FIGURA 39 - Marca do rebaixamento do solo nas
estruturas prediais - abril de 2007.

As FIGURAS 40 e 41 estão localizadas no ponto 4 da FIGURA 35. Os tubos de
PVC que compõem a rede hidráulica sofrem deslocamento dos encaixes, rupturas e
quebras constantemente, devido ao movimento do solo. As reparações e trocas de
tubos PVC são realizadas em toda a extensão do prédio.

FIGURA 40 - Marcas de reparos nos tubos de PVC da rede
hidráulica - março de 2006.
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FIGURA 41 - Danos causados aos tubos de PVC da rede
hidráulica - abril de 2007.

A FIGURA 42 corresponde ao ponto 6 da FIGURA 35, onde os degraus estão
presentes no entorno de todo o prédio, com até 30 cm de abertura vertical da base
da edificação ao solo, tornando caótica a pavimentação local.

FIGURA 42 - Subsidência do terreno formando degraus
- abril de 2007.
As FIGURAS 43 e 44 mostram o rebaixamento do solo de aproximadamente
60 cm na parede do prédio e na base da placa de sinalização, localizados no
ponto 9 do mapa da FIGURA 35.
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FIGURAS 43 e 44 - Marcas do rebaixamento do solo nas estruturas prediais - março de
2006.

As FIGURAS 45 e 46 mostram aberturas de até 10 cm (novembro de 2006) em
base de calçada já reparada anteriormente e novamente consertadas na
oportunidade da obtenção da imagem.

FIGURAS 45 e 46 - Danos em prédio causados pelo rebaixamento do solo - março de 2006.

As FIGURAS 47 e 48, por sua vez, mostram os mesmos locais que sofreram
reparos em novembro de 2006 e que apresentaram, em abril de 2007, abertura de
0,5 cm, indicando movimentação do solo. Notar na FIGURA 48 que a espessura do
reparo abaixo da calçada revestida (cerâmica) alcança cerca de 0,80 m.
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FIGURAS 47 e 48 - Movimentação do solo evidenciado nas bases prediais depois de 5
meses de serem reparadas - abril de 2007.

Na FIGURA 49, que corresponde a uma via interna do IPT e na avenida
Professor Almeida Prado, FIGURA 50, observam-se danificações no revestimento
como decorrência do rebaixamento de solo.
A FIGURA 50 localiza-se próximo a ponto de ônibus da Avenida Professor
Almeida Prado, em frente à Escola Politécnica da Universidade de São Paulo - USP.
As danificações na pista causam desconforto e risco de acidente aos motoristas que
trafegam pela área, pois a avenida apresenta diariamente expressivo tráfego de
automóveis e ônibus.

FIGURA 49 - Subsidência do solo formando ondulação
em vias pavimentadas com blocos - abril de 2007.
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FIGURA 50 - Subsidência do solo formando rebaixamento
da Avenida Professor Almeida Prado - maio de 2006.

6.2

Aspectos Climáticos
O ciclo hidrológico da região estudada é influenciado pelo clima, daí decorre a

importância da análise das precipitações e temperaturas que atuam na área de
estudo.
A posição latitudinal cortada pelo Trópico de Capricórnio, a topografia
acidentada e a influência dos sistemas de circulação perturbada (choque do
encontro das massas intertropicais e polares) são fatores que conduzem a
climatologia da região Sudeste do Brasil a ser diversificada em relação à
temperatura. No município de São Paulo, a temperatura média anual situa-se em
torno de 20oC e no inverno possui média em torno de 17 oC.
Em relação ao regime de chuvas, são duas as áreas do Sudeste com maiores
precipitações: uma, acompanhando o litoral e a serra do Mar, onde as chuvas são
trazidas pelas correntes de sul; e a outra, do oeste de Minas Gerais ao município do
Rio de Janeiro, em que as chuvas são trazidas pelo sistema de oeste. A altura anual
da precipitação nestas áreas é superior a 1.500 mm. Na serra da Mantiqueira, esses
índices ultrapassam 1.750 mm, no alto do Itatiaia, 2.340 mm, em São Paulo, chove
em média mais de 3.600 mm (Marcondes e Pimentel, 2004).
O máximo índice pluviométrico em São Paulo normalmente ocorre em janeiro e
o mínimo em julho e agosto, centralizado no período inverno seco (FIGURA 51).
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Fonte: INPE (2007).

FIGURA 51 - Médias mensais (1961- 1990) de temperatura e
precipitação em São Paulo.

De acordo com os dados analisados dos pluviômetros localizados na Cidade
Universitária, (E3 -145) e (E3 - 251) pertencentes à bacia do rio Pinheiros, de altitude
760 m, e latitudes 23°34’, 23°34' e longitudes 46°44’, 46°44' respectivamente, são
possíveis as visualizações da variação das precipitações de (1956 -1979)/(19972004) com interrupções de leitura dos anos de 1979 a 1997, e o segundo pluviômetro
com intervalos dos anos de (1973 -1992), (FIGURAS 52 e 53).
O período mais chuvoso foram os meses de dezembro a fevereiro, com
precipitações médias acima de 150 mm/mês. 1976 foi o ano com maior precipitação,
3.764,4 mm e mínima em 1968 com 2.957 mm.
No ano de 1975, o mês de fevereiro apresentou o máximo de precipitação de
310,6 mm e mínima, em agosto, com 0,4 mm. No ano de 1985 ocorreu a máxima
precipitação em fevereiro, com 305,2 mm e mínima de 2,7 mm em julho.
Pluviômetro Cidade Universitária (CTH)
Bacia do Rio Pinheiros

Precipitação média anual 1956 - 1979

Precipitação média anual 1997 - 2004

Fonte: DAEE (2007).

FIGURA 52 - Medidas Pluviométricas do posto E3-145 (DAEE).
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FIGURA 53 - Medidas Pluviométricas do
posto E3-251 (DAEE).

6.3

Investigações Diretas Realizadas na Área

6.3.1 Sondagens
Foram realizadas três perfurações e instalação de piezômetros de números 38,
39 e 40. Os locais perfurados foram selecionados com a função de complementar
dados do nível piezométrico da área, os quais haviam sido obtidos em campanhas
anteriores, registradas a partir do ano de 1975.
A seguir, na Etapa de Perfuração das Sondagens e Etapa de Instalação dos
Piezômetros, será possível identificar a seqüência dos trabalhos realizados na área
de estudo e os equipamentos utilizados.

6.3.1.1 Etapa de Perfuração das Sondagens
1. Identificação em campo do local, pré-selecionado em escritório, para o início
da perfuração a trado motorizado de 4” , FIGURAS 54 e 55;
2. Instalação de guia com de diâmetro de 0,50 m na perfuração a ser realizada,
FIGURA 56;
3. Perfuração com hastes de roscas de 1,00 m cada, que são engatadas umas
nas outras, na medida em que a perfuração avança FIGURAS 57 e 58;
4. A perfuração avança até o preenchimento total do trado com o material
perfurado, FIGURAS 59 e 60; e
5. Retirada do material para descrição e amostragem, FIGURAS 61 e 62.
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Haste
Trado 4”

30cm
Trado 4”

FIGURAS 54 e 55 - Locação do furo equipamentos utilizados dezembro de 2007.

Guia de Perfuração

Motor

Furo

FIGURA 56 - Trado motorizado - dezembro de 2007.
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Motor

Haste
Haste

FIGURAS 57 e 58 - Encaixe da haste do trado ao motor - dezembro de 2007.

FIGURAS 59 e 60 - Retirada do trado preenchido por material perfurado - dezembro de
2007.
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FIGURA 61 - Aspecto do material perfurado - dezembro de 2007.

FIGURA 62 - Amostras de argila orgânica - dezembro de 2007.

6.3.1.2 Etapa de Instalação dos Piezômetros
A instalação dos piezômetros foi realizada após a conclusão das perfurações.
Os piezômetros instalados foram (ANEXOS E e F): Pz - 38 que se localiza próximo
ao córrego Jaguaré e próximo à edificação A, o segundo piezômetro Pz - 39 localizase próximo a edificação B e o terceiro piezômetro, Pz - 40, localiza-se na Praça
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Ramos de Azevedo, ao lado da popularmente conhecida como “Estátua do Cavalo”.
As FIGURAS 63 a 69 mostram os materiais utilizados e a seqüência das instalações
dos piezômetros.
1. Os principais materiais utilizados foram: tubo PVC de 2” com orifícios
para permitir a entrada d’água e com a parte inferior tamponada, bidim
para filtrar os materiais finos e não permitir a entrada destes no
piezômetro, fitílio para amarrar o feltro ao tubo de PVC e o pré-filtro
(areia selecionada) para filtrar a água do aqüífero, FIGURAS 63 e 64;
2. O tubo de PVC foi instalado no furo de sondagem com a proteção do
bidim nos orifícios; em seguida, preencheu-se com pré-filtro o espaço
entre a parede da sondagem e o tubo de PVC desde o fundo da
perfuração até o nível da superfície do terreno, FIGURAS 65 e 66;
3. Na superfície do terreno foi feito um revestimento de concreto de
proteção para resguardar o equipamento e identificá-lo, FIGURA 67;
4. O nível d’água no interior do tubo foi medido com um sensor elétrico
sonoro, FIGURA 68; e
5. Foi efetuada a descrição “in situ” do material atravessado, e registrada a
profundidade do nível d’água dos três piezômetros concluídos, o que
possibilitou a elaboração da FIGURA 69.

Tubo de
PVC

Bidim

Fitílio Pré-Filtro

FIGURAS 63 e 64 - Materiais utilizados - dezembro de 2007.
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FIGURAS 65 e 66 - Preenchimento do furo com pré-filtro (areia selecionada) - dezembro de
2007.

FIGURA 67 - Revestimento em concreto - dezembro
de 2007.

FIGURA 68 - Medidor de nível
d’água subterrânea.
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FIGURA 69 - Perfis Litológicos e Construtivos dos Piezômetros, Pzs - 38, 39 e 40.
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6.4

Análises Laboratoriais

6.4.1 Difratometria de Raios X (DRX)
O conhecimento das propriedades do solo é importante para melhor
compreensão de seu comportamento. Segundo Vargas (1977), a presença dos
argilominerais no solo contribui de forma geral com a sua plasticidade, coesão, bem
como com o seu comportamento expansivo. O grau de expansividade de um solo
envolve um conjunto de fatores que influenciam e interagem entre si, tais como: a
composição das argilas e fatores ambientais (clima da região, natureza do fluido e o
grau de saturação do solo).
O uso da técnica de difração de raios X foi utilizada para identificar o principal
argilomineral, presente no material de granulometria fina que se depositou em
ambiente fluvial pertencente à planície de inundação do rio Pinheiros. Do ponto de
vista geológico, são depósitos recentes, formados no Período Quaternário quando,
segundo Massad (1998), ocorreram pelo menos dois ciclos de sedimentação, um no
Pleistoceno e outro no Holoceno.
Os difratogramas foram obtidos utilizando um difratômetro Siemens modelo
D5000, de geometria Bragg-Brentano, espelho ajustado para feixe de 0,2 mm, no
Laboratório de Difração de Raios X (LDRX) do Instituto de Geociências da USP. O
difratômetro foi operado a 40 kV e 40 mA, tempo de contagem de 5s/passo e usando
radiação CuKalfa (1,5418 angstroms). Os minerais foram identificados utilizando
uma rotina computacional (EVA) de procura de banco de dados de difração de raios
X (PDF-2) adquiridos junto ao ICDD (International Center for Diffraction Data). Os
padrões do banco de dados são identificados por fichas JCPDS (Joint Committee of
Powder Diffraction Standard).
Somente as amostras pertencentes à unidade Quaternária, argila orgânica
preta de consistência mole e extremamente compressível (FIGURAS 70 e 71) foram
submetidas à análise por DRX. Para cada sondagem (FIGURA 69), foi selecionada
uma amostra no interior da camada para análise laboratorial.
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Matéria Orgânica

FIGURAS 70 e 71 - Coleta para análises laboratoriais da argila orgânica preta
pertencente à Cobertura Neocenozóica (Quaternário) - dezembro de 2007.

As amostras foram, então, encaminhadas para o Laboratório de Raios X da
Universidade de São Paulo. Os resultados obtidos para diferentes amostras são
semelhantes entre si. Os espectros identificaram a argila do grupo da caulinita.
Segundo Dana (1970), a caulinita é um silicato de alumínio do grupo dos
filossilicatos, formada pelo empilhamento de uma folha tetraédrica (constituída por
um átomo de silício - SiO4 no centro de quatro oxigênio igualmente distanciados do
primeiro), com uma folha octaédrica (constituída por um átomo de alumina - Al3,
eqüidistante de seis oxigênio ou hidroxilas), originando estruturas de camada 1:1.
A caulinita é considerada uma estrutura estável, sem moléculas de água entre
as camadas, tendo como propriedades, baixos valores tanto de expansão como de
retração. O mineral é formado através da seguinte reação: 2 KAlSi3O8 + 11 H2O →
Si2Al2O5(OH)4 + 4H4SiO4 + 2K+ + 2OH-.
As FIGURAS 72, 73 e 74 exibem os resultados obtidos, respectivamente, para
os materiais coletados nospiezômetros Pzs - 38, 39 e 40.

I(cps)

90

100

0
5

10

20

30

40

50

60

° (2θ)
ipt s1 - File: ipt s1a.RAW - Type: 2Th/Th locked - Start: 3.00 ° - End: 65.00 ° - Step: 0.05 ° - Step time: 5. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 16 s - 2-Theta: 3.00 ° - Theta: 1.50 ° - Phi: 0.00 ° - Aux1: 0.0 - Aux2:
80-0886 (C) - Kaolinite - Al2(Si2O5)(OH)4 - Y: 93.75 % - d x by: 1. - WL: 1.54056 - Triclinic - a 5.15770 - b 8.94170 - c 7.39670 - alpha 91.672 - beta 104.860 - gamma 89.898 - Primitive - P1 (1) - 0 - 329.571 - I/Ic

I(cps)

FIGURA 72 - Espectro de raio X do material coletado na sondagem Pz - 38 - dezembro de 2007.
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FIGURA 73 - Espectro de raio X do material coletado na sondagem Pz - 39 - dezembro de 2007.
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FIGURA 74 - Espectro de raio X do material coletado na sondagem Pz - 40 - dezembro de 2007.

6.4.2 Análises Granulométricas e de Teor de Matéria Orgânica
Para análises granulométricas, foram selecionadas as amostras de solo com
estrutura deformada referentes aos Pz - 38 (2,30 m e 3,10 m) e Pz - 39 (2,0 m)
(FIGURA 69 e ANEXO F), dando-se ênfase para a camada de argila orgânica preta,
pertencente à Cobertura Neocenozóica - Quaternária (FIGURAS 70 e 71).
As análises de teor de matéria orgânica (MO) foram efetuadas para os
piezômetros Pz - 38 (2,30 m e 3,10 m), Pz - 39 (2,0 m) e Pz - 40 na profundidade
2,20 m.
As amostras foram encaminhadas para o LRAC - Laboratório de Resíduos e
Áreas Contaminadas pertencente ao Centro de Tecnologias Ambientais e
Energéticas do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, no dia
24 de janeiro de 2008.
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O método utilizado pelo laboratório para as análises das amostras de argila
orgânica adotou os procedimentos: Procedimento CETAE-LRAC-PE-002 e
Procedimento CETAE-LRAC-PE-008.
Os equipamentos utilizados pelo laboratório foram:
• Agitador e aquecedor (AG-002), agitador de peneiras (AG-003), agitador
de Wagner (AG-004) (não requerem calibração);
• Balança eletrônica Marte (BL-002): Calibrada em 17.10.2005, conforme
certificado no 67 429-101, do Laboratório de Metrologia Mecânica/CME.
Validade da calibração até 17.10.2008;
• Balança

analítica

eletrônica

Shimadzu,

modelo

AX200

(BL-05):

Calibrada em 19.04.2007, conforme certificado de calibração no 78 631101, do Laboratório de Metrologia Mecânica/CME. Validade da
calibração até 19.04.2009.
• Cronômetro Digital Sppencer (CR-002): Calibrado em 14.09.2007,
conforme certificado nº 81 955-101, do Lab. de Metrologia Elétrica /
CME. Validade da calibração até 14.09.2010;
• Densímetro (DN-001), modelo ASTM 152H (não requer calibração); e
• Estufa Fanem, modelo 320E (ES-002) e termômetro (TE-011) calibrado
em 30.11.2006, conforme certificado no 75 989-101, do Laboratório de
Metrologia Mecânica / CME. Validade da calibração até 30.11.2008.
Para cada amostra, foram determinadas a classe textural, as porcentagens de
argila, silte, areia muito fina, areia fina, areia média, areia grossa, areia muito grossa
e cascalho, QUADRO 6.

0,002mm 0,060mm

Argila

Silte

0,200mm

Areia Fina

Areia Média

Areia Muito Fina

0,002mm 0,053mm

Areia Fina

0,125mm

Areia Média
0,250mm

0,600mm

2,00mm

Areia Grossa
Areia Grossa
0,500mm

Areia Muito Grossa

1,00mm

Cascalho

2,00mm

Fonte: NBR 6502 e USDA (1975 apud IPT 2008).

QUADRO 6 - Classificação granulométrica do solo.

A seguir, os resultados das análises de granulometria para o Pzs - 38 e 39 na
TABELA 2 e FIGURAS 75 e 76.
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TABELA 2- Resultados das Análises de Granulometria.
Frações de Areia
Amostras

Classe
Textural

Argila
(%)

Silte
(%)

Muito
Fina
(%)

Pz - 38
(3,10m)
Argilosa 56,0
19,0 6,0
FIGURA 74
Pz - 39
Areia
(2,00m)
21,0
19,0 4,0
FIGUARA 75 Média
Fonte: Classificação USDA, (1975 apud IPT, 2008).
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FIGURA 75 - Gráfico da curva granulométrica da amostra Pz - 38 (3,10m).
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FIGURA 76 - Gráfico da curva granulométrica da amostra Pz - 39 (2,00m).
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As análises das três amostras, TABELA 3, demonstraram altos teores de
matéria orgânica, principalmente a amostra Pz - 40, localizada na praça Ramos de
Azevedo, ao lado da “estátua do cavalo”.
TABELA 3 - Teor de matéria orgânica.
Amostras

Teor de Matéria
Orgânica (%)

Pz - 38 (3,10m)

21,20

Pz - 39 (2,00m) *

13,96

Pz - 40 (2,20m)

54,57

* Amostra coletada na base da camada de argila
orgânica preta, próxima ao contato com a argila
arenosa.

O objetivo das análises foi obter a caracterização granulométrica dessa
camada de argila orgânica para futuras correlações compreendendo suas
características mineralógicas, morfológicas e hidrogeológicas.
6.5

Caracterização Geológica
A área de estudo situa-se à borda da Bacia Sedimentar de São Paulo e localiza-

se na planície de inundação do rio Pinheiros. Ela pode ser dividida em duas partes
distintas: a primeira área, com cotas 720,0 a 721,0 m, onde se encontra a maioria
dos pontos de subsidência cadastrados, conforme pode ser observado na FIGURA
35, e no ANEXO F. A maior parte desta área é composta por depósitos aluvionares
recentes pertencentes ao Quaternário.
A segunda área, por sua vez, se estende para sudoeste em encosta suave, até
alcançar valor de cota de 741,0 m, com poucos registros de subsidência do solo
(ANEXO

F). Corresponde predominantemente a unidades

geológicas dos

sedimentos Terciários da Bacia de São Paulo, com poucos afloramentos do
embasamento cristalino. O embasamento cristalino aflora nas vizinhanças, na
porção sul e leste da Cidade Universitária. Esse pacote possui espessura total que
alcança no máximo 170 m (considerando-se a região da Cidade Universitária,
segundo Iritani, 1993).
A litologia presente corresponde a argilas, siltes e areias. Superficialmente
ocorre, com maior freqüência, argila pouco arenosa que passa, em profundidade, a
areia média e grossa.
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Segundo IPT (1975), os depósitos Quaternários possuem espessura de 1 a 3
m, constituídos por material extremamente heterogêneo, desde argila orgânica com
espessura média de 3 m, comprovada por Iritani (1993) em sete poços de
observação, próximos a Raia Olímpica. Tais poços apresentaram em seu perfil uma
camada superficial que se mostra lateralmente contínua, de argila orgânica, de
coloração marrom a preta, em torno de 2 m de espessura.
De acordo com as descrições litológicas das sondagens realizadas em 2007,
localizadas a norte da área em estudo, ANEXOS D e F, e os piezômetros instalados
em dezembro de 2007 (Pzs - 38, 39 e 40), FIGURA 69, constatam-se a composição
e a espessura das litologias presentes.
Todas as sete sondagens descritas por Iritani (1993) possuem 19 m de
profundidade em média e apresentam como primeira camada, um aterro com
espessura variando de 0,98 m a 5,33 m e, como segunda camada, a argila orgânica
preta que varia de 0,47 m a 5,92 m e, em seguida, um pacote de areia heterogênea
de granulometria grossa a fina, siltoargilosa, compacta a plástica com presença de
seixos de quartzo.
A FIGURA 77, extraída de Iritani (1993), mostra a seção NE-SW construída a
partir

de

poços

tubulares,

na

qual,

se

constata

pacote

sedimentar

predominantemente arenoso, com intercalações lenticulares argilosas e camada
superficial contínua de argila (coloração marrom em campo).

(Praça Ramos de Azevedo)

(Raia Olímpica)

Fonte: Iritani (1993).

FIGURA 77 - Seção Geológica rio Pinheiros (à direita), praça Ramos de Azevedo/Instituto
Eletrotécnica e Energia (IEE) da USP (à esquerda), cidade universitária “Armando Salles de
Oliveira”.
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Na mineralogia determinada por ensaios de raios X realizados pelo IPT em
1975, ficou demonstrada que a camada de argila contínua é constituída por
argilominerais dos grupos das clorita, caulinita e gibbsita, sem características
expansivas. Em dezembro de 2007, determinou-se por ensaios de raios X que a
camada de argila orgânica preta é predominantemente composta por argilas do
grupo da caulinita, FIGURAS 72 a 74.
Os

ensaios

de

granulometria

e

porcentagem

de

matéria

orgânica,

apresentados nas TABELAS 2 e 3, respectivamente, realizados na camada contínua
de argila orgânica dos piezômetros Pzs - 38, 39 e 40 (FIGURA 69 e ANEXO F),
demonstraram a variação da granulometria de argila para areia média e, quanto
mais argiloso for o material, maior a porcentagem de matéria orgânica presente. O
Pz - 40, localizado na Praça Ramos de Azevedo, apresentou a maior quantidade de
matéria orgânica, qual seja, 54,57%.
6.6

Caracterização Hidrogeológica
Segundo Iritani (1993), na Cidade Universitária, por situar-se na borda da

Bacia Sedimentar de São Paulo, afloram dois aqüíferos: o aqüífero sedimentar e o
cristalino. O embasamento cristalino faz parte, dentro do contexto hidrogeológico do
estado de São Paulo, do Sistema Aqüífero Cristalino. Contudo, sua extensão
aflorante na área é pequena delimitando o aqüífero sedimentar ao sul da Cidade
Universitária.
Na área de estudo, segundo Iritani (1993), ocorre o sistema aqüífero
sedimentar semiconfinado tendendo a livre, composto de camadas arenosas a
conglomeráticas, intercaladas com lentes lamíticas, e apresenta uma geometria
irregular, com espessuras que atingem 71 m. Sua idade corresponde ao Terciário e
Quaternário. Dependendo de descontinuidades de camadas argilosas do topo do
pacote Terciário ou, quando presente capeamento aluvionar, pela variação
faciológica da argila orgânica preta (em alguns locais, se apresenta fracamente
siltosa e ou silto/arenosa), que possibilita interconexões com meio superior (aterros e
atmosfera).
De acordo com Iritani (1993) e dados obtidos no presente estudo, acredita-se
que esse sistema aqüífero atesta o comportamento de semi-confinado a livre, devido
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a valores coeficiente de armazenamento com variação de 10-4 a 10-1, com maiores
valores a menores valores de profundidades.
Em IPT (1975) acredita-se que é possível a existência de um aqüífero
suspenso pela camada argilosa na área.
Os dados piezométricos levantados para o presente estudo foram obtidos a
partir de:
1. leituras piezométricas de 1975, ANEXO C e Mapa Piezométrico ANEXO F,
(IPT ,1975);
2. leituras piezométricas de 1985, ANEXO C (dados avulsos do acervo IPT) e
Mapa Piezométrico ANEXO F;
3. dados de perfis de sondagem, ANEXO D e Mapa Piezométrico ANEXO F
(IPT, 1946);e
4. dados de poços cadastrados por Iritani (1993), ANEXO A.
Nos ANEXOS C e F é possível observar que dos 32 piezômetros existentes
em 1975, em apenas nove, foram realizadas leituras do nível d’água em 1985, pois,
três estavam entupidos e 20 piezômetros não foram encontrados. Em relação às
leituras dos piezômetros de 1975 comparadas com aquelas de 1985, nota-se
ascensão do nível d’água em todos os pontos medidos.
Em 2007, foram encontrados apenas cinco piezômetros. São eles: Pzs 3,6,7,8 e 17, sendo que este último encontra-se entupido.
A análise geral do mapa piezométrico, ANEXO F, elaborado com dados de
IPT (1975), indicou duas distintas e principais zonas de padrão de fluxo da água
subterrânea.
A primeira zona localiza-se a sudoeste da área com cotas topográficas
máxima de 741,0 m, onde se observa a tendência das equipotenciais decrescerem
no rumo do córrego Jaguaré (atualmente Avenida Escola Politécnica), que não
estava totalmente retificado em 1975.
A segunda zona corresponde ao centro e centro-nordeste da área, onde se
observa que os fluxos assumem direção aproximadamente paralela à avenida
Escola Politécnica/córrego do Jaguaré, direcionando-se rumo a raia olímpica da
USP/rio Pinheiros.
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Segundo IPT (1975), a cota do nível d’água da raia olímpica apresentava cota
de 716,8 m e correspondia ao nível de descarga de base do aqüífero livre na área
de estudo e vizinhanças.
Os dados piezométricos registrados em IPT (1975) mostraram indícios de
comunicação hidráulica do aqüífero no sentido do córrego Jaguaré. O estudo
revelou que a implantação da galeria de canalização do córrego e aprofundamento
de 2 m poderia modificar esta situação de fluxo no futuro, ou seja, a galeria
construída funcionaria como barreira impermeável, interceptando o fluxo no sentido
aqüífero-córrego. Esse estudo cita, também, que o nível de base do aqüífero local
(nível d’água da raia olímpica) deveria controlar qualquer variação dos níveis
piezométricos.
De acordo com os piezômetros Pz - 1 e Pz - 4a, localizados próximos do
córrego Jaguaré com registros da profundidade de níveis d’água em agosto de 1975
e agosto de 1985, observa-se ascensão de 0,74 m e 1,60 m, respectivamente, em
seus N.A. Nos demais piezômetros da área, no mesmo período, todas as medidas
do nível d’água também demonstram elevação (FIGURA 78).
As cargas hidráulicas medidas da área variaram de valores da ordem de 716,5
m, nas porções topograficamente mais baixas, até valores da ordem de 726,0 m, nos
locais mais elevados.
A conformação e distribuição das equipotenciais denotam tendência à
diferenciação na condutividade hidráulica e transmissividade entre as porções
topograficamente mais baixas daquelas mais altas, ou seja, tendem a ser mais
elevadas, relativamente, nas porções centro-nordeste da área de estudo, pois ali
observa-se um espaçamento entre as linhas equipotenciais revelando diminuição no
gradiente hidráulico subterrâneo.
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Variação do N.A
Pz1 Pz3 Pz4a Pz6 Pz7 Pz8 Pz10 Pz11 Pz15

Profundidade (m)

1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50

N.A - Ago/1975

N.A - Ago/1985

FIGURA 78 - Gráfico da variação do N.A. no intervalo de
dez anos.

Em quatro piezômetros com medidas do nível d’água, em agosto de 1975,
1985 e 2007, constatou-se a persistência na ascensão do nível d’água subterrânea
(FIGURA 79).
Variação do N.A em 32 anos
Pz - 03

Pz - 06

Pz - 07

Pz - 08

Profundidade (m)

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

Ago.1975

Ago.1985

Ago. 2007

FIGURA 79 - Gráfico da variação do N.A. no intervalo de
32 anos.

Na seção hidrogeológica A-B localizada a leste no centro-leste da zona de
ocorrências de subsidências do solo, ANEXO F e FIGURA 80, ilustra-se o
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comportamento do nível d’água dos quatro piezômetros com leituras em 1975 e
2008. Os dados dos Pzs - 17 e 33 foram inferidos na seção para melhor
detalhamento piezométrico e litológico. Todos os Pzs apresentaram elevação do
N.A. e a camada de argila orgânica preta apresenta-se continua embora apresente
variação lateral na sua espessura (0,90 m - 2,10 m).
Em relação à ocorrência de um segundo aqüífero na área aluvionar, com
isolamento pelo menos localmente em relação ao aqüífero mais profundo (Terciário),
fica comprovado, pelo menos, um local, qual seja, nas proximidades do prédio J do
campus do IPT, onde se dispõe de dois conjuntos de piezômetros perfurados e
instalados em diferentes níveis de profundidade.
Como se pode observar nas Figuras 81 e 82, constatam-se níveis d’água
diferentes, sendo que os mais rasos mostram cargas hidráulicas relativamente mais
altas do que o padrão geral observado para o local (Anexo F - mapa piezométrico),
sugerindo a ocorrência de lençol suspenso.
Esse aspecto deve melhor ser pesquisado, pois, na área de estudo, poucas
informações se dispõe a respeito, ou seja, praticamente não existem investigações
no tocante a essa estratificação hidrogeológica.

SEÇÃO HIDROGEOLÓGICA A-B
723
722

Prédio A

PZ-38

Prédio D
Prédio K

A

Cota Topográfica (m)

721

Prédio J

PZ-8

PZ-7

PZ-17

B

720
NA 2008
719

NA 2008
NA 2008

718

?

?
NA 1975

NA 1975

717
716
715
70 m

714

84 m

LEGENDA
Argila arenosa marrom clara

Cota Piezométrica em 2008

Argila orgânica preta (turfa)

Cota Piezométrica em 1975

Aterro (areia média a grossa com
presença de argila de cor marrom clara)
Areia média a fina silto argilosa cinza a
preta com presença de matéria orgânica

FIGURA 80 - Seção Piezométrica A-B.

PZ

Piezômetro

90 m

NA 2008 (PZ-33)
NA 1975

Piezômetros
(m )

720,54

719,78
719,01

719,61
718,99

718,39

718,34

717,75

716,14
713,94

Pz 31
Pz 30

711,74

Pz 29

709,54
Pz - 29
Profundidade

Pz - 30
N.A Jan/2008

Pz - 31
N.A Abril/2007

FIGURA 81 - Gráfico e Fotografia do conjunto de piezômetros instalados em vários
níveis.
(m)

Piezômetros

720,75
719,78

719,20

718,53
717,95

718,07

717,65

718,43
717,95

716,10

Pz 35

714,55

Pz 36

Pz 37

713,00
Pz - 35
Profundidade

Pz - 36
N.A Jan/2008

Pz - 37
N.A Abril/2007

FIGURA 82 - Gráfico e fotografia do conjunto de piezômetros instalados em vários
níveis.

A avaliação das reservas mostrada por Iritani (1993), demonstrou um
panorama favorável, visto que a reserva permanente soma 11 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 em operação
no campus da USP. Esta diferença escoa para a área de descarga.
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Segundo Iritani (1993), os parâmetros hidrodinâmicos obtidos através de
poços no aqüífero sedimentar mostraram um caráter favorável do ponto de vista
produtivo, refletido na vazão que soma aproximadamente 2,4 x 10-2 m3/s, o que
corresponde a 18% da demanda atual da Cidade Universitária, considerando um
tempo de funcionamento de 16 h/dia. Os valores de capacidade especifica dos
poços mostraram-se próximos a 2,5 x 10-4 m3/s/m. No teste hidrodinâmico realizado,
também, por esse autor, a transmissividade e a condutividade hidráulica mostraram
valores variando 10-4 a 10-3 m2/s e 10-6 a 10-4 m/s, respectivamente.
As análises químicas de águas de poços no campus da USP, realizadas pelo
mesmo autor, indicaram caráter muito corrosivo. Em poços próximos a raia olímpica,
o sulfato apresentou altas concentrações chegando a atingir 175 mg/L.
6.7

Comportamento de Potencial Espontâneo do Solo
Em 1998 (IPT, 1998), foi efetuada ampla campanha geofísica de levantamento

de campo de potencial espontâneo ou natural (SP) no interior do Campus do IPT,
para identificar locais de vazamento na rede de abastecimento de água. O resultado
revelou uma série de pontos com problemas, os quais foram devidamente corrigidos.
Nesse ensaio, observou-se, também, que os recalques de solo obedeceram às
direções NW-SE das anomalias negativas de Potencial Natural causadas por
infiltração de água. Outro aspecto observado foi à direção NE-SW do fluxo rápido
das águas subterrâneas com sentido NE, a qual, segundo interpretação do estudo
do IPT (1998), mostra relação com a estrutura geoestrutural Zona de Cisalhamento
de Caucaia.

7.

CONCLUSÕES
A partir das pesquisas realizadas pôde-se constatar na bibliografia consultada

que, tanto no Brasil como em outros países, é freqüente a ocorrência de subsidência
do solo como decorrência de intervenções antrópicas inadequadas e que esse
problema representa um risco real ao meio ambiente, podendo causar aos aqüífero,
alterações qualitativas e quantitativas, seja na sua estrutura seja na água neles
ocorrentes.
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Com relação aos casos de subsidência do solo estudados, todos estão
relacionados, principalmente, a superexplotação de água subterrânea, com
presença em vários países do mundo, nos continentes Asiático, Europeu,
Americano e Oceania. Apenas nos Estados Unidos mais de 44.000 m km2 em 45
estados têm sido diretamente afetados pela subsidência do solo.
As intervenções antrópicas com maiores números de ocorrências em áreas
com processos de subsidências de solos estão presentes em grandes centros
urbanos, relacionadas às obras de engenharias, que envolvem retificação de
drenagem, construção de túneis, construção de auto-estradas e superextração de
água subterrânea.
De acordo com as análises dos casos, foi possível observar que cada
situação apresenta dimensões, evolução e conseqüências diferentes entre si, pois
são locais com comportamentos geológicos, pedológicos e geotécnicos distintos.
Entretanto, é muito com eles um agente deflagrador, que é a mobilização/extração
de forma inadequada da água subterrânea, objetivando atender a diversos fins.
As características relacionadas com a subsidência do solo devido a extração
de água subterrânea tais como magnitude e velocidade de ocorrência, indicam que,
tantos os aqüíferos sedimentares quanto os aqüíferos cársticos estão sujeitos a
ocorrência desse fenômeno em grandes magnitudes. Entretanto, nos aqüíferos
sedimentares eles ocorrem de forma muito mais lenta que nos cársticos, como se
constata no caso relatado no Brasil no município de Cajamar, onde ocorreu um
colapso com diâmetro de 32 m e profundidade de 13 m em poucos dias, e um outro,
em Ravena, na Itália, associado à explotação de aqüífero sedimentar que, em 105
anos, ocorreu rebaixamento do solo em 1,25 m.
A revisão bibliográfica realizada mostrou que as ferramentas computacionais,
para simulação da subsidência, já são utilizadas com bons resultados e em várias
localidades. Entretanto, o conjunto de aspectos a ser considerados sobre o fluxo de
água no meio poroso e sobre a compactação do solo apresentada, resultam em
grande quantidade de variáveis envolvidas, e, portanto, um modelo que possa
representar adequadamente o desempenho e o comportamento geral do aqüífero,
não é de fácil aplicação. Assim sendo é necessário a utilização de programas
computacionais capazes de simular o processo de subsidência e compactação do
solo no aqüífero.
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Isso foi constatado, por exemplo, em Hangu na China, onde foi utilizado o
MODFLOW para gerenciamento da subsidência do solo, com um histórico de 35
anos de superexplotação de água subterrânea, de um aqüífero areno-argiloso que
sofreu compactação das camadas argilosas, acompanhada da diminuição da
permeabilidade.
A aplicação da modelagem numérica representa uma ferramenta muito útil no
estudo da subsidência do solo, bem como para subsidiar o estabelecimento de
normas de restrição de uso e o gerenciamento os recursos hídricos subterrâneos.
Com relação às outras técnicas de detecção e monitoramento de
movimentações verticais do solo em escalas subcentimétricas, observou-se o
emprego do GPS (Global Positioning System), utilizado em Recife no Brasil, em
Jakarta na Indonésia e em Ojiya no Japão, onde foram investigados os aspectos
relacionados com o tempo de observação e com a possibilidade de monitoramentos
diários e anuais.
Especificamente em relação ao estudo de caso, realizado na porção territorial
nordeste da Cidade Universitária “Armando Salles de Oliveira”, na zona Oeste da
cidade de São Paulo, foram pontuadas as principais áreas de subsidência do solo e
identificadas as alterações no meio físico e edificações nele implantadas.
Na caracterização da área de estudo foram considerados alguns aspectos
relacionados com a localização, o clima, a geologia e a hidrogeologia do local. A
elaboração de uma seção hidrogeológica atravessando o local de interesse e os
perfis de sondagem (novos e de outros trabalhos) na área possibilitaram um melhor
conhecimento

das

características

dos

aqüíferos

presentes,

tais

como

o

comportamento hidrodinâmico, a geometria, extensão e sua natureza geológica.
Determinou-se a modificação do nível d’água subterrânea por meio das
análises dos dados piezométricos de 1975, 1985, 2007 e 2008, a qual mostrou
tendência geral de elevação continuada no domínio de topografia mais plana da
área. A análise do material mole (argilominerais com matéria orgânica) deste
domínio não identificou minerais expansivos. No segundo domínio, correpondente à
topografia mais acidentada (ou menos plana) não foi possível o acompanhamento
da variação do nível d’água, pois os piezômetros foram destruídos após a primeira
medição em 1975.
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Diante do exposto, pode-se concluir que as subsidências de solo e as
patologias estruturais observadas na área de estudo não estão associadas ao
comportamento natural ou modificado do nível d’água subterrânea, do sistema
aqüífero sedimentar ocorrente na área de estudo.

8.

SUGESTÕES PARA NOVAS PESQUISAS
Considerando-se os dados disponíveis e resultados obtidos na presente

pesquisa, avalia-se que algumas lacunas de conhecimento devem ser preenchidas,
para que se obtenha a elucidação do processo de subsidência na área, quais sejam:
•

Mapear e caracterizar o comportamento hidrogeológico do aqüífero
suspenso acima da camada de argila orgânica preta;

•

Investigar geotecnicamente e ou mineralogicamente e ou quimicamente as
camadas superficiais, até a base da argila orgânica preta, e correlacionar
com o comportamento hidrogeológico local;

•

Recompor a rede piezométrica e efetuar medições sistemáticas com
periodicidade trimestral;

•

Efetuar estudos físico-químicos das águas subterrâneas e correlacionar
comportamento observado com fenômenos processados nos terrenos
locais;

•

Efetuar cadastro e monitoramento sistemático das manifestações
estruturais observadas nas edificações e demais infra-estruturas, da
Cidade Universitária; e

•

Aprofundar análise sobre resultados geofísicos observados na área e,
também, correlacionar com outros estudos geotécnicos e hidrogeológicos.
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ANEXO A - Síntese de Dados de Cadastro de Poços na Área de Interesse.

Poço

Local

Ano

PC6

Usina
Colombina
1978
Concretex Eng.
de Concreto
S/A
1977
Sobraf S/A
Brás. de
Fundações
1954
Sobraf S/A
Brás. de
Fundações
1973
Cia. Antártica
Paulista
1953
Cia. Antártica
Paulista
1953

PC7

Cia. Antártica
Paulista

PC1
PC2
PC3
PC4
PC5

Prof.
Total
(m)

Nível
Nível
Estático Dinâmico
(m)
(m)

Vazão
(m3/h)

Capacidade
Esp. (m3/h)

Perfil Geológico (m)

81

13

49

6,5

0,18

0-45 areia e argila intercalada; 45 -47 granito alterado; 47-81 granito
cinza

68

15

28,6

30

2,21

0-60 areia a média a grossa; 60-68 gnaisse granítico

53,1

5,5

14

14,5

1,71

0-57 areia e argila intercalada; 57-? rocha

56,5

15

36

6,8

0,32

0-55 areia e argila intercalada; 55-56,5 rocha

54,9

15

23,5

25

2,94

0-54 areia e argila intercalada; 54-56,3 ? 56,3 ? Rocha

51,3

15

23,7

25

2,87

0-52 areia e argila intercalada; 52 rocha

1957

57

3

19

28

1,75

0-58,5 areia e argila intercalada; 58,5 rocha

1959

66,5

16,5

27

28

2,55

0-58 areia e argila intercalada; 58-66,5 rocha decomposta

PC9

Cia. Antártica
Paulista
Cia. Antártica
Paulista

1952

53

15,5

28

24

1,92

0-52 areia e argila intercalada; 52-53 rocha

PC10

Colgate
Palmolive Ltda.

1973

45,5

12

29

7,2

0,42

0-44 areia e argila intercalada, 44-45,5 rocha dura

PC11

IPT

1945

63

0

8

26,6

3,33

0-63 areia e argila intercalada; 63 rocha

PC12

IPEN

1969

199

36

90

0,6

0,01

0-22 argila e areia; 22-24 rocha decomposta; 24-32 rocha fraturada; 32199 granito

PC13

IPEN

1969

200

8

82

2,5

0,03

0-5 argila; 5-10 areia; 10-200 granito gnaisse

PC14

Drogasil Ltda

1972

155

5

99

3,1

0,03

0-29 rocha decomposta; 29-155 granito gnaisse

PC8

Fonte: Poços com sigla “PC” de Iritani (1993) e com sigla “PIPT” do IPT (1975).
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Poço

Ano

Prof.
Total
(m)

Nível
Nível
Estático Dinâmico
(m)
(m)

Vazão
(m3/h)

Capacidade
Esp. (m3/h)

PC15

Local
Corner Ltda.
Poços
Artesianos

1979

150

2

76

8,5

0,11

0-8 solo de alteração; 8-150 granito

PC16

Viação Santa
Madalena

1970

65

6

10

6

1,5

-

60

2

9

56

8

0-60 areia e argila intercalada; 60 rocha

150

17

85

15

0,22

0-9 sedimento; 9-150 granito

200

35

60

24

0,96

0-19 sedimento; 19-200 granito

255

54

95

36

0,88

0-14 argila; 14-255 rocha

-

0-4 solo castanho, areno argiloso; 4-8 arenito hialino, fino; 8-20 arenito
hialino, muito grosso, levemente argilosos; 20-26 intercalações
conglomerado argiloso; 40-46 arenito hialino, grosso a médio; 46-56
cascalho arenoso, esbarnquiçado,argiloso; 56-60 conglomerado basal;
60-67,5 gnaisse cinza escuro são.

-

0-6 argila acinzentada; 6-11 areia acinzentada regular; 11-15 argila
cinzenta; 15-36 areia com cascalho; 36-39 argila cinza; 39-49 areia
azulada; 49-52 argila azulada; 52-56 rocha

-

0-3 aterro; 3-5 argila; 5-13 areia; 13-17 argila; 17-44 areia com
cascalho; 44-45 argila; 45-48 areia com cascalho; 48-52 argila; 52-53
rocha sã.

PC19

Cidade
Universitária de
São Paulo
1951
Telemecânica
Elétrica S/A
1972
Cia. Bras.
Fibras
Sintéticas
Náilon S/A
1972

PC20

Roha & Hass
Fibras
Sintéticas S/A

PC17
PC18

PIPT 21

Cia. Antártica
Paulista

PIPT 22

Cia. Antártica
Paulista

PIPT 23

Cia. Antártica
Paulista

1973

1989

1953

1962

67,5

56

53

9,8

9,8

4,9

18,9

42,7

40

32

24

30

Perfil Geológico (m)

Fonte: Poços com sigla “PC” de Iritani (1993) e com sigla “PIPT” do IPT (1975).

continua...
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Poço

Local

Ano

Prof.
Total
(m)

Nível
Nível
Estático Dinâmico
(m)
(m)

Vazão
(m3/h)

Capacidade
Esp. (m3/h)

PIPT 24

Praça Ramos
de Azevedode
Azevedo- USP

PIPT 25

Hospital
Universitário da
USP
1989

200

0,2

42

8

-

PIPT 26

ITAP S/A
Embalagens
(Av. Mal. Mário
Guedes, 77

192

-

-

-

-

1990

1987

47,6

7,5

29

17,5

Perfil Geológico (m)

0-2 solo argiloso marrom a preto orgânico; 2-10 arenito médio a grosso,
em trechos conglomeráticos, acinzentado, grãos angulares, mal
selecionados, inconsolidado, feldspático; 10-12 argiloso amarelado; 1214 material areno-argiloso amarelado grosseiro; 14-20 Arenito grosso a
muito grosso, acinzentado, mal selecionado, grãos angulares,
inconsolidados, feldspático (presença de fragmentos centimétricos,
angulares de quartzo e feldspato branco amarelado; 20-24 Argila
amarela esbranquiçada, plástica; 24-30 material areno argiloso
grosseiro amarelado; 30-36 arenito muito grosso a conglomerático,
acinzentado, grãos angulares, mal selecionados, inconsolidado,
feldspático; 36-38 argila cinza; 38-42 material areno-argiloso amarelado
grosseiro; 42-48 material argilo-arenoso acinzentado, médio a grosso,
com grânulos e seixos de quartzo e feldspato; 48-50 material rochoso
alterado sólido, os minerais claros apresentam cor de alteração
1,03 esverdeada e presença de quartazo feldspáticos.
0-2,5 aterro; 2,5-7 argila castanha com presença de areia; 7-15 areia
mal selecionada fina a grosseira, imatura com grãos de quartzo e
feldspato, angulosos a subangulosos, mal arredondados possui 30% de
argila castanha; 15-24 rocha gnaissica de composição granítica alterada
a semi -alterada; 24-70 rocha gnaissica cinza de composição granítica
de granulação média compresença de feldspato roseo; 70-71 rocha
milonitizada apresentando minerais de alteração caulinítica e epidoto;
71-114 rocha gnaissica cinza de composição granítica; 114-200 rocha
gnaissica de composição granítica contendo muito feldspato roseo.

0-49 Aluviões; 49-192 cristalino

Fonte: Poços com sigla “PC” de Iritani (1993) e com sigla “PIPT” do IPT (1975).

ANEXO B - Localização dos Pontos Analisados
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PONTOS DE SUBSIDÊNCIAS ANALISADOS

Nº

Coord.
N-S

Coord. EW

Local

Subsidência
do Solo
(*) (cm)

1

323101

7394079

Prédio C - Campus IPT

1

2

323069

7393898

Ponto de ônibus IPT/Escola Politécnica da USP

30

3

322917

7393805

Prédio B - Campus IPT

15

4

322859

7393853

Prédio C - Campus IPT

15

5

322946

7393835

Prédio D - Campus IPT

30

6

323007

7393873

Prédio D - Campus IPT

30

7

323048

7393948

Prédio E - Campus IPT

15

8

323077

7394001

Prédio F - Campus IPT

30

9

323089

7394006

Prédio C - Campus IPT

5

10

323086

7394028

Prédio C - Campus IPT

3

11

323303

7394060

Prédio F - Campus IPT

3

12

322940

7394009

Portão IPT/ Av. Escola Politécnica

5

13

323015

7394029

Prédio F - Campus IPT

5

14

323055

7394012

Prédio G - Campus IPT

3

15

323005

7393925

Prédio H - Campus IPT

2

16

322923

7393913

Prédio H - Campus IPT

4

17

322932

7393707

Prédio I - Campus IPT

5

18

322982

7393829

Prédio J - Campus IPT

1

* Estimativa efetuada a partir de medição em patologias da estrutura e/ou reformas/ consertos executados na base da edificação ou pavimento.
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ANEXO C - Dados de Nível D’água dos Piezômetros.

LEITURAS PIEZOMÉTRICAS
Nível d'Água (m)
Piezômetros

Coord. N-S

Coord. E-W

A.B.
Cota
(m) Topográfica

Ago.
1975

Ago. Abr. Jun. Ago. Out. Dez.
Jan.
1985 2007 2007 2007 2007 2007
2008

Cota Piezométrica
Ago.
1975

Pz - 01
*
720,58 3,97 2,37
*
*
*
*
*
* 716,61
323068,009 7394090,838
Pz - 01A
*
722,63 3,66
*
*
*
*
*
*
* 718,88
322750,735 7393915,258
Pz - 02
*
720,58 4,03
*
*
*
*
*
*
* 716,63
323041,473 7394129,082
Pz - 02A
*
722,40 2,85
*
*
*
*
*
*
* 719,55
322611,300 7393817,175
Pz - 03
720,44 4,03 3,28 2,85 2,50 2,17 3,21 2,17 2,05 716,41
323109,075 7394011,802 0,29
Pz - 03A
*
722,91 3,12
*
*
*
*
*
*
* 719,78
322590,404 7393800,818
Pz - 04
*
721,08 4,45
*
*
*
*
*
*
* 716,63
322945,783 7394058,374
Pz - 04A
*
723,25 3,50 2,76
*
*
*
*
*
* 719,75
322576,855 7393781,611
Pz - 05
*
721,06 4,06
*
*
*
*
*
*
* 717,00
322966,110 7394023,940
Pz - 06
720,97 3,69 3,34 2,73 2,86 2,95 3,07 2,90 2,89 717,28
322868,161 7393948,573 0,31
Pz - 07
322895,225 7393909,058 0,26
720,89 3,45 3,25 2,50 2,50 2,52 2,53 2,20 2,15 717,40
Pz - 08
721,27 3,95 3,62 2,93 3,10 3,18 3,27 3,09 2,98 717,32
322947,193 7393885,343 0,52
Pz -09
*
720,86 1,81
*
*
*
*
*
*
* 719,05
322939,063 7393838,161
Pz - 10
*
720,68 3,95 3,18
*
*
*
*
*
* 716,72
323033,853 7393965,790
Pz - 11
*
721,92 4,10 3,93
*
*
*
*
*
* 717,82
322831,177 7393822,324
Pz - 12
*
721,17 3,83
*
*
*
*
*
*
* 717,34
322798,440 7393874,255
Pz - 13
*
720,00 2,17
E
*
*
*
*
*
* 717,83
322841,064 7393989,221
Pz - 14
*
722,93 2,96
*
*
*
*
*
*
* 719,96
322641,209 7393814,353
Pz - 15
*
723,14 2,31 2,03
*
*
*
*
*
* 720,82
322698,512 7393772,653
Pz - 16
*
722,11 2,97
*
*
*
*
*
*
* 719,11
322919,288 7393723,661
Pz - 17
*
720,85 2,60
E
E
E
E
E
E
E 718,25
323031,148 7393869,896
Pz - 18
*
722,83 1,41
*
*
*
*
*
*
* 721,42
322639,799 7393637,156
Pz - 19
*
722,21 1,44
*
*
*
*
*
*
* 720,76
322679,207 7393590,644
Pz - 20
*
724,11 2,50
*
*
*
*
*
*
* 722,11
322594,890 7393709,943
Pz - 21
*
729,41 7,17
*
*
*
*
*
*
* 722,24
322586,742 7393663,131
Pz - 22
*
730,33 3,54
*
*
*
*
*
*
* 726,78
322581,654 7393527,075
Pz - 23
*
725,39 4,30
*
*
*
*
*
*
* 721,09
322504,033 7393691,846
Pz - 24
*
720,36 3,75
E
*
*
*
*
*
* 716,55
323139,421 7394131,771
Pz - 25
*
720,17 3,73
*
*
*
*
*
*
* 716,44
323164,828 7394152,658
Pz - 26
*
720,20 3,55
*
*
*
*
*
*
* 716,65
323022,844 7394154,477
Pz - 27
*
720,30
D
*
*
*
*
*
*
*
*
322822,428 7394019,710
Pz - 28
*
728,32 2,92
*
*
*
*
*
*
* 725,39
322384,347 7393689,721
h - Altura da boca do piezômetro em relação ao nível do solo
D - Piezômetro destruído
E - Piezômetro entupido
Fontes: IPT (1975) e outros dados do acervo IPT; medições coletadas durante a pesquisa no período abril/2007 a janeiro /2008.

Ago.
1985

Abr.
2007

Jun.
2007

Ago.
2007

Out.
2007

Dez.
2007

Jan.
2008

718,21
*
*
*
717,16
*
*
720,49
*
717,63
717,64
717,65
*
717,50
717,99

*
*
*
*
717,59
*
*
*
*
718,24
718,39
718,34
*
*
*
*
*
*
*
*
E
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
717,94
*
*
*
*
718,11
718,39
718,17
*
*
*
*
*
*
*
*
E
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
718,27
*
*
*
*
718,02
718,37
718,09
*
*
*
*
*
*
*
*
E
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
717,23
*
*
*
*
717,90
718,36
718,00
*
*
*
*
*
*
*
*
E
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
718,27
*
*
*
*
718,07
718,69
718,18
*
*
*
*
*
*
*
*
E
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
718,39
*
*
*
*
718,08
718,74
718,29
*
*
*
*
*
*
*
*
E
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

E
721,11
*
E
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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LEITURAS PIEZOMÉTRICAS
Nível d'Água (m)
Piezômetros

Pz - 29
Pz - 30
Pz - 31
Pz - 32
Pz - 33
Pz - 34
Pz - 35
Pz - 36
Pz - 37
Pz - 38
Pz - 39
Pz - 40

Coord. N-S

Coord. E-W

A.B.
Cota
(m) Topográfica

323031,148
323034,768
323038,380
323026,374
323029,994
323051,681
323053,999
323056,167
323058,625
322800,064
322922,982
323020,733

7393879,004
7393876,115
7393872,786
7393867,586
7393864,977
7393890,742
7393884,094
7393888,143
7393891,612
7393957,051
7393827,703
7393788,290

0,33
0,25
0,15
0,35
0,41
0,49
0,45
0,48
0,45
0,15
0,15
0,00

720,54
720,54
720,54
720,85
720,85
720,75
720,75
720,75
720,75
722,40
720,80
721,40

Ago.
1975
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Cota Piezométrica

Ago. Abr. Jun. Ago. Out. Dez.
Jan.
1985 2007 2007 2007 2007 2007
2008
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

2,79
1,55
1,53
2,80
2,71
2,24
2,68
2,80
2,80
*
*
*

2,79
1,52
1,53
2,81
2,80
2,23
1,48
2,72
2,81
*
*
*

2,84
1,49
1,48
2,85
2,85
2,21
1,48
2,76
2,87
*
*
*

2,84
1,70
1,75
2,85
2,74
3,43
1,72
2,90
2,91
*
*
*

2,10
1,10
1,35
2,80
2,69
2,05
1,12
2,85
2,56
2,52
2,01
1,13

Ago.
1975

2,15
0,93
0,76
2,31
2,26
1,72
0,97
2,22
2,32
2,75
2,75
1,20

h - Altura da boca do piezômetro em relação ao nível do solo
D - Piezômetro destruído
E - Piezômetro entupido
Fontes: IPT (1975) e outros dados do acervo IPT; medições coletadas durante a pesquisa no período abril/2007 a janeiro /2008.

Ago.
1985
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Abr.
2007

Jun.
2007

Ago.
2007

Out.
2007

Dez.
2007

Jan.
2008

717,75
718,99
719,01
718,05
718,14
718,51
718,07
717,95
717,95

717,75
719,02
719,01
718,04
718,05
718,52
719,27
718,03
717,94
*
*
*

717,70
719,05
719,06
718,00
718,00
718,54
719,27
717,99
717,88
*
*
*

717,70
718,84
718,79
718,00
718,11
717,32
719,03
717,85
717,84
*
*
*

718,44
719,44
719,19
718,05
718,16
718,70
719,63
717,90
718,19
719,88
718,79
720,27

718,39
719,61
719,78
718,54
718,59
719,03
719,78
718,53
718,43
719,65
718,05
720,20

ANEXO D - Perfis de Sondagem
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134

135

136

137

138

139

140

ANEXO E - Síntese de Dados de Sondagem
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Data
2007

Relatório Local
Engertec

Sondagens
7

Profundidade da
Sondagem N.A. (m) Topografia
Sondagem
SP 01
1,51
-0,07
SP 02
1,98
+0,08
SP 03
2,18
-0,23
SP 04
2,06
-0,49
SP 05
2,50
-0,19
SP 06
3,20
-0,53
SP 07
2,40
-0,70

Data
1969

Relatório Local
5.296

Data de
Medição
20,18
20,45
20,45
19,45
19,45
15,45
17,45

Sondagens
2

Profundidade da
Sondagem N.A. (m) Topografia
Sondagem
S-I
4,5
99,8
S-II
4,5
99,9

Data

Relatório Local
1969
5.108

2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007

Sondagens
21

Data de
Medição
16
21/8/1969
15,1
25/8/1969

Penetração
contínua
dinâmica
19

Sondagem N.A. (m) Topografia Profundidade Data de Medição
S-I/B-1
2,65
722,81
20,75
11/11/1968
S-II
4,8
723,95
15,05
20/11/1968
S-III
5,15
724,76
18,05
26/11/1968
S-IV/B-4
5,65
725,32
15,3
25/11/1968
S-V/B-5
5,75
723,26
15,2
14/11/1968
S-VI/B6
5,05
724,67
15,07
3/12/1968
SVII
5,43
725,4
14,98
26/11/1968
S-VIII
6
725,9
15,72
25/11/1968
S-IX
5,38
725,52
14,98
10/12/1968
S-X
5,1
725,22
15,45
19/11/1968
S-XI/B11
6
726,29
17,93
4/12/1968
S-XII/B-12
5,5
726,13
19,89
28/11/1968
S-XIII/B-13
4,78
725,7
17,15
21/11/1968
S-XIV/B14
8,18
731,26
21,3
14/11/1968
S-XV/B-15
5
726,52
15,02
10/12/1968
S-XVI/B-16
6,67
727,83
16,97
6/11/1968
S-XVII/B17
6,7
728,96
21,01
4/12/1978
S-XVIII/B18
8
731,18
22,48
9/11/1968
S-XIX/B-19
5,8
728,52
17,48
8/11/1968
S-XX/B-20
6,8
730
16,86
9/12/1968
S-XXI/B-21
8
731,19
21,9
11/11/1968
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Data
1972

Relatório Local
6.365

Sondagens
9

Sondagem N.A. (m) Topografia Profundidade Data de Medição
S-XXII/B-22
7,32
729,65
14,78
22/12/1971
S-XXIII/B-23
7,36
729,54
17,24
29/12/1971
S-XXIV/B-24
9,35
731,88
26
3/1/1972
S-XXV/B-25
6,75
728,86
25,78
10/1/1972
S-XXVI/B-26
7,5
731,38
23,95
14/1/1972
S-XXVII/B27
3,4
723,29
20,3
19/1/1972
S-XXVIII/B28
3,32
723,49
18,1
26/1/1972
S-XXIX/B-29
3,58
724,3
15,21
3/2/1972
S-XXX/B-30
3
723,81
15,24
7/2/1972

Data
1969

Relatório Local
5.150

Sondagens

Profundidade da
Sondagem
Sondagem N.A. (m) Topografia
S-I/B-1
2,4
98,56
S-II/B-2
4
98,56
S-III/B-3
3,5
97,99
S-IV/B-4
6,3
99,26
S-V/B-5
3,85
97,9
S-VI/B-6
4
98,02
S-VII/B-7
5,05
97,69
S-VIII/B-8
3,65
98
S-IX/B-9
5,65
97,91

Data

Relatório Local
1969
5.054

Penetração
contínua
dinâmica
9

9

15,21
15,23
15,23
15,1
13,53
12,27
13,25
13
14

Data de
Medição
31/1/1969
31/1/1969
5/2/1969
4/2/1969
6/2/1969
5/2/1969
6/2/1969
7/2/1969
10/2/1969

Penetração
contínua

Sondagens

Profundidade da
Sondagem N.A. (m) Topografia
Sondagem (m)
S-I
2,7
99,81
S-II
5,2
99,86
S-III
2,3
99,91
S-IV
3,4
99,96
S-V
3,6
99,67
S-VI
4,05
99,82
S-VII
4,6
99,82
S-VIII
2,95
99,78
S-IX
3,1
99,93

9

9
Data de
Medição

15,35
15
14,9
15,95
13,5
11,1
12,6
13,85
17,3

1968
1968
1968
11/10/1968
16/10/1968
21/10/1968
22/10/1968
25/10/1968
28/10/1968
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Data
1963

Relatório Local
3.578

Sondagens
13

Profundidade da Sondagem
Sondagem N.A. (m)
Topografia
(m)
S-I
3,75
0,58
5,6
S-II
4,5
0,09
5,14
S-III
5
0,03
5,7
S-IV
5,5
0,43
5,7
S-V
1,6
1,04
2,5
S-VI
2,1
1,54
4,35
S-VII
2,2
2,1
6,64
S-VIII
1,8
1,7
6,55
S-IX
2
1,63
4,45
S-X
2,1
1,73
5,22
S-XI
3,9
0,21
4,5
S-XII
1,7
1,94
4,7
S-XIII
1,5
1,53
2,3

Data
1965

Relatório Local
4.040

Sondagens
2

Sondagem N.A. (m) Topografia Profundidade Data de Medição
1
3,8
100,08
20,3
15/6/1965
2
4,5
99,71
20,1
21/6/1965

Data

Relatório Local
1969
5.296

Sondagens
2

Profundidade da
Sondagem (m)
Sondagem N.A. (m) Topografia
S-I
4,5
99,8
S-II
4,5
99,9

Data

Relatório
Local
1969
5.280

Sondagem
SI
S II

N.A. (m)

Data

Relatório
1962

Sondagem
SI
S II
S III

Topografia
4,3
4,3

Sondagens
2
Profundidade Data de Medição
100,26
15,2
14/8/1969
100,14
15
18/8/1969

Local

Sondagens

3.449
N.A. (m)

3
Topografia

1,4
2,8
2,2

Data de
Medição
16
21/8/1969
15,1
25/8/1969

1,6
2,7
2,6

Profundidade Data de Medição
16
16/11/1962
19,45
23/2/1962
10,06
30/9/1962
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ANEXO F - Mapa Piezométrico da Área Estudada

