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O presente trabalho visou a análise da produtividade de poços tubulares, o

conhecimento das condiçöes de ocorrência da água subterrânea e da geometria dos

sistemas aqriíferos, com o intuito de subsidiar o gerenciamento dos recursos hídricos

subterrâneos.

A área estudada engloba os limites jurisdicionais dos municípios de Sorocaba e

de ltu, e toda a extensão da Folha de Salto de Pirapora (1:50.000). Foram utilizados

576 poços que explotam água dos sistemas aqüíferos Tubarão e Cristalino na borda

leste da Bacia Sedimentar do Paranâ, na faixa de transição entre â Depressão

Periférica Paulista e o Planalto Atlântico.

O Sistema Aqüífero Tubarão ocorre na parte ocidental da área, ocupando cerca

de dois terços da mesma, e sobrepõe-se ao Sistema Aqüífero Cristalino que aflora

somente no terço restante oriental da área estudada. O Sistema Aqüífero Tubaräo

corresponde aos sedimentos do Subgrupo ltararé enquanto que Sistema Aqüífero

Cristalino é representado predominantemente por metassedimentos do Grupo São

Roque, rochas granitóides diversas e gnaisses do Complexo ltapira.

Na análise global dos valores médios de capacidade específica dos poços, o

Sistema Aqüífero Cristalino (0,44 m3/h/m) apresentou-se como o mais produtivo, sendo

sua capacidade de produçäo cerca, de três vezes superior a do Sistema Aqü ífero

Tubaräo (0,14 m3/h/m). Os poços que explotam ambos sistemas aqüíferos (poços

mistos) com 0,30 m3/h/m (dobro do Tubaräo), classificaram-se numa posição

intermediária. A profundidade média dos poços é menor no Cristalino (1 17 m), seguido

dos poços do Sistema Aqúífero Tubarão (136 m) e mais profundos nos poços mistos

(145 m).

Como resultado da análise efetuada, foram definidas 12 zonas de produtividade

similar, que reúnem características hidrogeológicas e/ou condições de ocorrência de

água subterrânea distintas. A maioria destas zonas, foi subdividida em 2 ou 3 subzonas,

totalizando 22 compartimentos. A zona 1, com a maior capacidade específ¡ca média

(0,77 m3/h/m), apresenta um grande número de "poços mistos", e localiza-se na regiäo

sudoeste do Município de Sorocaba. A zona mais produtiva encontrada no Sistema

Aqüífero Tubarão, com poços que explotam exclusivamente este sistema, situa-se na
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porção noroeste da área estudada, no Município de ltu, apresentando capacidade

específica média de 0,28 m3/h/m (zona 5).

A análise do Mapa Potenciométrico, que representa o fluxo regional, indicou

fluxos preferenciais com direçöes variadas, porém, rumando para as drenagens

principais da área estudada, definindo um modelo de aqüífero de circulaçäo rápida.

Em relaçåo aos cond¡cionantes h¡drogeológicos, verificou-se que as melhores

produtividades foram obtidas em poços localizados junto aos lineamentos de drenagem

de direções entre N-S e NW. Nos poços do Sistema Cristalino e naqueles que explotam

ambos os sistemas aqü íferos (poços mistos), os melhores resultados foram obtidos nas

feiçöes geomorfológ¡cas do tipo vale. Para os poços que expotam o Sistema Aqüífero

Tubarão os melhores resultados foram obtidos em poços localizados nas feiçöes

geomorfológicas do tipo vertente.

Para o Sistema Aqü ífero Tubarão foram encontradas as seguintes espessuras:

aproximadamente 300 m (máxima) a oeste de ltu e noroeste de Sorocaba; entre 100 e

150 m na Folha de Salto de Pirapora e também na porção sul do Município de

Sorocaba; e cerca de 50 m em Araçoiaba da Serra.

Após a análise da disponibilidade, e de consumo de água subterrânea, foram

obtidos os seguintes resultados (válidos para o início da década de 90): 1- no município

de Salto de Pirapora, ainda exist¡a uma disponibilidade positiva de 133,6 mt/h; 2- em

Itu havia um equilíbrio entre a disponibilidade e o consumo; 3- o Município de Sorocaba

já registrava desequilíbrio acentuado.

Dos 386 poços com informaçöes sobre o estado de conservação, registraram-se

291 ativos e 95 inativos. Dos inativos, foram encontrados: 31 abandonados (sem

perspectiva de uso futuro); 35 desativados; 18 parados; 5 soterrados; e 6 ainda näo

instalados.



The purpose of this work was to analyse the productivity of wells, to know the

groundwater conditions and the geometry of aquifer systems, in order to subsidize the

management of groundwater resourses.

The studied area comprehends the municipalities of Sorocaba and ltu, and the

total e)tension of the Sa/fo de Pirapora cartographic map (/BGE, 1:50,000 scale). A

database of 576 wells was used for this work. Those wells exploit groundwater from the

Tubarão and Cristatino aquifer systems and they are located on the estern side of

Paraná Sedimentary Basin, in the transit¡on area between the Depressão Periférica

Paulista and the Atlantic Plateau.

The Tubarão Aquifer System occurr on the Western side of the area, occupying

about two-thirds of it and overlaps the Cr¡stal¡no Aquifer System which outcrops only in

one{hird of the Eastern side of the studied area. The Tubarão Aguifer System

corresponds to the sedimenls ol ltararé Subgroup while the Cristalino Aquifer System is

represented mainly by metassediments of Säo Roque Group, varios granitic rocks and

gneisses of the ltapira Complex.

The best results on average well specific capacity refer to the Cnsfalrno Aquifer

System (0.44 m3/h/m). Wells that exploit bolh Tubarão and Cristal¡no aqu¡fers

correspond to intermediate values of average specific capacity (0.30 m3/h/m) and the

lowest results refer to the Tubaräo Aquifer System (0.14 m3/h/m). The average well

depth corresponds to 117 m in the Cristalino Aquifer, to 136 m inthe Tubarão Aquifer

and to 145 m in wells exploiting both aquifers.

The analysis allowed the delimitation oÍ 12 zones of similar groundwater

productivity based on the hydrogeologic character¡stics as well as on the type of

groundwater occurrence. MoSt of these zones were subdivided in 2 or 3 subzones which

resulted in a total of 22 compartments. The highest value of average specific capacity

(0.77 m3/h/m) refers to Zone 1 which is situated on the southwestern area of the

municipality of Sorocaba, and it ¡nvolves a large number of wells that exploited both

aquifers. The highest values of groundwater product¡vity, refering to wells that

exclusively exploit the Tubarão Aquifer System, occur in the northwestern area of the

municipality of ltu (Zone 5 - average specific capacity of about 0.28 m3/h/m)
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The Potential Aquifers Map represents the regional groundwater flow in which

varied directions of preferential flow were indicated. However, these flow directions rout

out to the main drainage network of the study área which defines a fast circulation

aquifer model.

The best results for groundwater productivity were obtained from the wells

located in the proximity of N-S and NW or¡ented structural drainage lineaments. For the

wells in the Cistalino Aquifer Systems and those exploiting both aquifers the best

results were observed in the valleys. For the Tubaräo Aquifer System the best

groundwater produtiv¡ty was observed in wells located on slopes.

The maximum thickness ot the Tubaräo Aquifer System is as follows:

approximately 3OO m in the West ot ltu and in the Northwest of Sorocaba; between 100

m and 150 m in the area of the Sa/fo de Pirapora Cartographic Map and in the southern

area of Sorocabai and around 50 min Araçoiaba da Sena.

The analysis of the regional groundwater consumption and availability concerning

the early 90's presented the following results: 1) there was still a positive average

availability of about 133.6 m3/h for the Municipality of Sa/fo de Pirapora; 2) consumption

and availability were balanced in the Municipality of ftu:3) consumption was greater than

availability in the Municipality of Sorocaba.

From the 386 wells in the dataset, 291 were registered as active and 95 as

inactive. From those inactive ones, 31 were registered as abandoned, 35 as terminated,

18 as temporarily inactive, 5 as buried and 6 as not yet installed.
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r. TNTRODUçÃO

1.1. Caracterização do Problema

A necessidade de suplementar o conhecimento sobre ågua subterránea na área

estudada e dar suporte à melhor administraçäo deste recurso, motivaram a execuçäo

do presente trabalho. O estudo compreendeu a análise das condições de ocorrência

das águas subterrâneas é do potencial de explotação dos aqüíferos, valendo-se de

informações provenientes do mapa geológico e de dados -cadastrais de 576 poços

tubulaies que explotam os sistemas aqüíferos Tubaråo e Cristalino. A área enfocada

localiza-se na borda leste da Bacia Sedimentar do Paraná, na faixa de transição entre a

Depressåo Periférica Paulista e o Planalto Atlântico, abrangendo totalmente os

municípios de Sorocaba e ltu, e a Folha Topográfica de Salto de Pirapora de escala

1:50.000, totalizando 1.770 km2.

Com o aumento do número de poços tubulares para explotaçäo de água

subterrânea, resultante do adensamento populacional, cresce a possibilidade de conflito

entre os usuários desìe recurso, frente às limitações naturais dos aqüíferos.

A administração racional dos recursos hídricos, em particular dos recursos

hídricos subterrâneos, tem sido um grande desafio, sendo que nos últimos anos,

felizmente, alguns segmentos da comunidade técnico-científica deram início a um

enfrentamento mais efetivo da questão atuando nas áreas técn¡ca e política. Neste

sentido, o presente trabalho constitui-se num instrumento de suporte à administraçáo

das águas subterrâneas.

Os dados dos poços tubulares, bem como as informações geológicas, utilizadas

na presente análise, foram obtidos através do desenvolvimento de projetos (Folha de

Salto de Pirapora 1:50.000 e nos municípios de Sorocaba e ltu) vinculados ao programa

institucional do INSTITUTO GEOLÓGICO/SMA, denominado "Cartas Geológicas e

Geotécnicas para o Planejamento Ambiental na Região entre Sorocaba e Campinas",

que objetivou o levantamento integrado dos atributos do meio físico-geológico, com

vistas a ocupação territorial.

1.2. Objetivos

Os objetivos centrais do estudo foram:

'1. Analisar a produtividade dos poços tubulares profundos da área estudada;

2. Caraclertzar a hidráulica e a circulaçäo das águas subterrâneas;
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3. Obter uma visâo tridimensional dos sistemas aqüíferos, em especial do Sistema

AqüÍfero Tubarão, pr¡ncipalmente para observaçäo de suas variaçöes laterais de

espessura;

4. Conhecer as variaçôes laterais das porçöes mais e menos arenosas do Sistema

Aqüífero Tubaräo;

5. Analisar a produtividade dos poços em função dos condicionantes hidrogeológicos;

6. Estabelecer a correlaçåo entre a produtividade e as condições de ocorrência das

águas subterrâneas, objetivando a obtençäo de padrões semelhantes de

comportamento dos poços;

7. Avaliar a disponibilidade e o consumo de água subterrânea;

8. Caracterizar o perfil construtivo das obras de captação de água subterrânea;

9. Dar suporte à administração dos recursos hídricos subterrâneos, principalmente na

abertura de novos poços e fornecer um documento básico para estudos de maior

detalhe.

1.3. Localizaçäo da Área

A área de estudo localiza-se na porçåo centro-leste do Estado de Såo Paulo,

abrangendo toda a extensão dos municípios de Sorocaba e ltu e, parcialmente os

seguintes municípios: Salto de Pirapora, Araçoiaba da Sena, Sarapuí, Piedade, Pilar do

Sul, Capela do Alto e Votorantim. A área possui cerca de 1.770 km2, inserida num

quadrângulo regular com as seguintes coordenadas geográficas: 23o 10' e 23o 45' de

latitude sul; e 47o 05' e 47o 45' de longitude oeste. As coordenadas UTM deste

quadrângulo säo: 220 e 285 km Ê; e 7 .370 e 7.440 km N.

O principal acesso rodoviário, é a Rodovia Presidente Castelo Branco (SP 270),

distando cerca de 150 km, no rumo oeste, a partir da capital paulista (Figura 1).

A área de estudo, situa-se na borda leste da Bacia do Paraná, englobando tanto

rochas sedimentares do Subgrupo ltararé, como rochas cristalinas pré-cambrianas.

Geomorfologicamente insere-se na fa¡xa de transição entre a Depressão Periférica e o

Planalto Atlântico, na Bacia Hidrográfica do Médio Rio Tietê, entre as barragens de

Pirapora e Barra Bonita.

De acordo com a proposta de divisäo em Unidades de Gerenciamento de

Recursos Hídricos do Estado de Säo Paulo (UGRHI), conforme o decreto No 36.787 de

18 de maio de 1993, a ârea estudada situa-se na unidade denominada

Sorocaba/Médio Tietè.
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2. MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
O trabalho foi realizado através da execução das seguintes etapas: pesquisa

bibliográfica, coleta e tratamento de dados de poços, integração e análise dos dados e

elaboração dos produtos (Quadro'1). O Sistema Aqüífero Diabásio, não foi

detalhadamente caracterizado devido à sua ocorrência irregular e pouco freqüente nas

seçöes geológicas dos poços da área estudada.

2.1. Pesquisa e Compilação Bibliográfica

lnicialmente foi realizada uma revisão bibliográfica referente à borda leste da

Bacia do Paraná, englobando rochas sedimentares do Subgrupo ltararé e rochas

cristalinas dos grupos São Roque e Açungüi, e do Complexo ltapira.

Após a obtençâo de uma visão regional da geologia e hidrogeologia, passou'se

a caracterização mais detalhada da área.

2.2. Cadastro e lnformatização de Dados de Poços

Posteriormente à pesquisa bibliográfica, passou-se à coleta de dados cadastrais

de poços tubulares profundos nas empresas, com posterior verificação de campo, os

quais foram devidamente informatizados (convertidos para formatos digitais). No

presente trabalho, säo apresentadas apenas as características principais destes poços:

o Anexo 1 consta de uma listagem simplificada de dados hidrogeológicos e o Anexo 2

contem o número e localizaçäo dos poços, numa base topográfica de escala 1:100.000.

Para a informatizaçâo dos dados obtidos, utilizou-se um sistema de

gerenciamento de dados de poços denominado "Sistema de lnformação de Poços -

SIPO", gerado por este autor em "linguagens" CLIPPER versão summer 87 e DBASE

lll Plus. Os dados foram armazenados de acordo com a estrutura de banco de dados

do Dbase lll Plus.

Além do armazenamento das informações básicas dos poços, o sistema (SIPO)

calcula outros parâmetros como: capac¡dade êspecífica, rebaixamento, espessura

saturada, cota do nível estático, cota do Embasamento Cristalino, espessura e

porcentagem de arenito e diabásio, a partir da seção geológica dos poços, Estas

porcentagens referem-se à somatória dos estratos de arenito e/ou de diabás¡o em

relação à profundidade total dos poços. O sistema permite também a ediçäo

individualizada de cada poço através de telas definidas e padronizadas, e a geraçáo de

relatórios pré-formatados como: descriçôes e seçöes geológicas de poços e algumas

listagens e relatórios, objetivando estudos ou avaliaçöes hidrogeológicas.
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Para facilitar a coleta dos dados dos poços e a digitação dos mesmos, o sistema

gera também uma ficha padrão contendo os seguintes campos principais: número do

poço, oroprietário (nome, endereço e telefone); locagão (coordenadas UTM e cota);

instalação (tipo de equipamento utilizado); uso da áqua (finalidade e quantidade

utilizada); uso do solo (atividade desenvolvida pelo proprietário do poço); dados

hidrodinâmicos (nível estático, nível dinâmico, vazão); construcão (profundidade,

diâmetros de perfuraçäo, revestimentos, litologia, laje de proteção, tampa, facilidade de

coleta de água), etc. (Quadro 2).

No presente trabalho, para a coleta dos dados cadastrais dos poços tubulares

profundos da área estudada, foram consultados os cadastros de poços do IG/SMA,

DAEE, SABESP, prefeituras municipais e serviços de água, e das principais empresas

de perfuração que atuaram na ârea, e aba¡xo relacionadas:

AGUABRÁS S. A. Poços Artesianos Ltda;

AIR-DRILL lndústria e Comércio Ltda;

CORNER S.A. Perfurações de Poços;

EDISONDA lndústria e Comércio;

FALCÃO & oLSEN Perfurações e Equipamentos SA;

GARÇA Poços Artesianos e Construtora Ltda;

HIDROGESP Hidrogeologia, Sondagem e Perfuraçäo Ltda;

HIDROGEO Perfuração de Poços Artesianos;

HIDROMINAS Poços Artesianos;

JUNDSONDAS Poços Artesianos;

NORTESUL Perfuração de Poços Artesianos;

PEPOSA Perfuração de Poços Semi-Artesianos Ltda;

POLITI Engenharia e Construções Ltda;

SONDÁGUA Poços Artesianos Ltda;

SONDAMAR Poços Artesianos Ltda;

TRINGIL Poços Artesianos Ltda.

Para a locação dos poços no campo foram utilizadas as seguintes folhas

topográficas de escala 1:50.000 do IBGE: Cabreúva (1973), Boituva (1979), ltu (19e1),

Salto (1973), Salto de Pirapora (1984) e Sorocaba (1981). Na Folha de Salto de

Pirapora e Município de ltu todos os poços foram visitados para atualizaçäo e/ou

complementaSo de dados. No Município de Sorocaba, a maioria dos poços utilizados

foram compilados diretamente do cadastro de poços do Serviço Autônomo de Água

Esgoto (SAAE-Sorocaba), que exerce um ótimo controle dos poços do município.
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Estes dados säo de grande confiabilidade, pois, a ma¡oria dos poços foi

perfurada pelo próprio SAAE e/ou pela T. JANER, ambos apresentando excelentes

padröes de qualidade da dados. Por este motivo, a etapa de campo näo foi executada

neste município.

2.3. Tratamento e lnterpretação dos Dados

Na etapa de tratamento dos dados foram utilizadas as seguintes fontes de

informaçöes: mapa geológ¡co compilado, mapa de localização de poços, cadastro de

poços e dados provenientes de trabalhos anteriores. A partir deste cadastro geral de

dados de poços, foram gerados novos arquivos menores contendo dados selecionados

(filtrados), que foram exportados para outros aplicativos, para a geração de produtos

específicos como figuras, tabelas, gráficos, e mapas de isovalores. Para tanto, foram

utilizados recursos computacionais através dos programas ("software") CLIPPER,

DBASE AUTOCAD, EXCEL, SURFEB e outros de uso corrente como: WORD DOS,

WINDOWS etc. Após o tratamento e cruzamento das informações, foram gerados

outros mapas, tabelas e figuras para ilustrar características distintas e diferenças

existentes entre as diferentes porções da ârea ou grupos de poços.

Estabelecimento de Paråmetros, Nomenclaturas e Limites de Utilização

Para a execução do trabalho foram utilizados e/ou estabelecidos alguns

parâmetros, nomenclaturas e limites, cuja explanação enconira-se a seguir:

a- "poço misto": denominaçåo utilizada informalmente para um poço que explota água

de dois ou mais sistemas aqüíferos; assim sendo, deve ser estabelecido um limite

mínimo de contribuição do(s) aqüífero(s) secundário(s); no presente estudo, foi

utilizada a espessura perfurada do aqüífero secundário, sendo estabelecido um

limite mínimo de 15o/o da profundidade total do poço;

b- poços locados nas proximidades do contato Tubaräo/Cristalino, com comprimento de

iubo de boca, suficiente para impedir a entrada de água proveniente do Sistema

Aqüífero Tubarão, foram classificados como pertencentes ao Sistema Aqüífero

Cristalino;

c- vazâo'. medida de produtividade, corresponde à quantidade de água extraída dos

poços por unidade de tempo;

d. rebaixamento: distância entre os níveis dinâmico e estático;

e. capacidade específica: parâmetro de produtividade, conesponde à vazäo dividida

pelo rebaixamento; corresponde à quant¡dade de água retirada do poço, por
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unidade de tempo, e por un¡dade de rebaixamento; representa melhor as

características hidráulicas do aqüífero, em relação à vazão;

f. média aritmética, parâmetro utilizado nas comparaçöes das características técnicas

dos poços. Cabe salientar que, no caso de dispersões muito acentuadas ou

tendenciosas e conhecidas, como no caso da capacidade específica e das vazöes

dos poços do Tubarão e do Cristalino, foram também utilizadas, a mediana e/ou a

moda.

Classificação dos Poços

Para um tratamento preliminar dos poços, os mesmos foram classificados

(tabelados), em funçäo da sua localizaçäo nos municípios e nos sistemas aqüíferos.

Ësta hierarquizaçäo permitiu a observação da quantidade de poços por município, e por

sistema aqü ífero explotado.

Foi confeccionado um mapa de localizaçäo dos poços, no qual se observa

também, a classificação dos mesmos quanto ao sistema aqüífero explotado. Dessa

forma, este mapa permitiu a visualização de porções da átea com maior ou menor

explotaçäo de cada sistema aqüífero. Os poços sem dados suficientes que permitissem

suas classificações, quanto ao sistema aqüífero explotado, nåo foram incluídos neste

mapa.

De forma semelhante, numa segunda classificaçåo, observou-se a profundidade

média dos poços, por município e por sistema aqüífero, estabelecendo a relaçäo entre

ambas as características.

Dêntre outras várias maneiras possíveis de classificaçäo dos poços através de

banco de dados relacionais, foram selecionadas aquelas que mais se adequaram aos

objetivos propostos, e apresentadas ao longo do trabalho como: produtividade média x

município x aqüífero; produtividade x posicionamento com relaçäo a lineamentos;

produtividade x posicionamento geomorfológico (topo, vertente e vale); produtividade x

zonas de produtividade x características geométricas das zonas, e outras

classificações, incluindo perfil do usuário de água subterrânea, aspectos construtivos

dos poços e disponibilidade e uso de água subterrânea.

2.3.1. Geometria dos Sistemas Aqüíferos

A fim de obter uma visão tridimensional dos sistema aqüíferos, incluindo a

avaliação genérica de continuidade lateral dos sistemas, e de suas características

quanto à forma, à disposiçäo espacial, e ao mergulho do contato entre rocha

sedimentar e Embasamento Cristalino, foram construídos os seguintes produtos: Mapa
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de Contorno Estrutural do Topo do Embasamento Cristalino, Mapa de lsoespessura do

Sistema Aqüífero Tubarão, e seis Perfis Geológicos orientados na direção Leste-Oeste,

distanciados de 10 km entre si.

o Mapa do contorno Estrutural do Embasamento cristalino foi construído

através do programa SURFER, utilizando o método "Kriging", espaçamento ("grid') de 1

x 1 km, raio de pesquisa 6 km e tipo de pesquisa "octant", a partir de dados

selecionados de poços que atingiram o Embasamento Cristalino. Os valores da cota do

embasamento de cada poço, foram calculados subtraindo-se, da cota de boca dos

poços, o valor da espessura total de sedimento Em v¡sta da região abrangida e da

escala semi-regional da área estudada, este mapa poderá ser utilizado em outras áreas

de estudo como a Paleogeografia, Estratigrafia, Geologia, Geologia Estrutural,

Tectônica etc., além dos propósitos desta dissertaçäo.

No presente estudo, este mapa foi confeccionado especificamente para: melhor

entendimento da geometria dos sistemas aqüíferos, fundamental nas avaliações

hidrogeológicas e na locaçåo de novos poços, na administraçäo das águas

subterrâneas, e principalmente na ocupaçáo territorial.

O Mapa de lsoespessura do Sistema Aqüífero Tubaräo foi confeccionado a partir

dos valores de espessura de sedimento em cada poço, porém, utilizando apenas os

dados de poços que atingiram o Embasamento cristalino. Para a execuçåo deste

mapa, foi utilizado o programa SURFER, com as mesmas especificaçôes e

procedimentos utilizados no mapa anteriormente descrito.

Os Perfis Geolósicos. com orientacäo Leste-Oeste, e distanciados de 10 km

entre si, foram construídos com base nas folhas topográficas 1:50.000 da área e com

as informaçöes provenientes das seções geológicas de poços. Os poços utilizados para

a confecção destes perfis, situam-se ao longo dos paralelos (coordenadas UTM): 7.380;

7.390; 7.400; 7.41o;7.420:7.430 km N.

2.3.2. Mapa de lsoporcentagem e lsoespessura de Arenito da Seção Geológica
dos Poços

O valores de porcentagem e espessura de arenito dos poços, foram calculados

pelo programa slPo a partir da seção geológica dos mesmos, o que tornou possível e

facilitou a confecçäo destes mapas. Para tanto, foi utilizado o programa suRFER, com

a mesma parametrização dos mapas anteriores, qual seja, a de utilização do método

"Kriging", espaçamento ('grid') de 1 x I km, raio de pesquisa 6 km e tipo de pesquisa

" octanf' .



2.3.3. Produtividade dos Poços Tubulares

. Análise da Capacidade Específica

Para a obtenção do perfil produtivo das obras de captação, o parâmetro mais

utilizado foi a capacidade esoecífica média por grupos de poços. Estes grupos foram

estabelecidos em função de: aqtiífero explotado, profundidade dos poços, município,

zona de produtividade similar, condicionantes hidrogeológicos (geomorfológicos e

estrutura¡s).

. Condicionantes hidroqeolóoicos

Os condicionantes analisados foram: os de natureza estrutural (representados

pelos lineamentos de drenagem); de natureza oeomorfolóqica (representados por

formas de relevo como vale, vertente e topo das elevaçöes); e de natureza litolóOica

(produtividade em relação aos tipos litológicos presentes no local do poço ou

atravessados pelo mesmo). No presente estudo, a abordagem foi realizada por setores

de área, ou seja, inicialmente na Folha de Salto de Pirapora, e subsequentemente

Sorocaba e ltu. Para a execuçäo do estudo, foram utilizadas folhas topográficas na

escala 1:50.000, apoiadas pela interpretação de fotos aéreas na escala 1:25.000, sendo

consideradaS como estruturaS lineares, elementOS de drenagem retilíneOs com um

comprimento mínimo de 1 km. Os poços distânciados, perpendicularmente destes

lineamentos de drenagem, de até um máximo de 50 m, foram considerados como

dentro da zona de influência destes lineamentos. Tal análise visou o fornecimento de

informações para a defnição de critérios para a locação de poços.

r Zonas de Produtividade Similar

A denominaçäo "Zonas de Produtividade Similar" foi pioneiramente utilizada por

técnicos da Seção de Hidrogeologia do lnstituto Geológicol, na avaliação

hidrogeológica efetuada no Município de ltu (IG/SMA 1991). Na ocasião, o mapa de

produtividade similar do respectivo município, foi elaborado através de uma correlaçåo

entre a produtividade dos poços tubulares profundos (capacidade específica e/ou

vazâo) e os aspectos da ocorrência das áquas subterrâneas do município, isto é, da

geologia (litologia e geologia estrutural), geomorfologia, potenciometria e dos aspectos

construt¡vos dos poços, numa análise poço a poço. Os conceitos teóricos deste método

foram fundamentados em HASSUDA et al. (1992). Posteriormente este mesmo método

1'l

I Este autor pertence à Seção dê Hidrogeologia do lnstituto Geológico, tendo partic¡pado de todas as

avaliações hidrogeológ¡cas relacionadas a €sto assunto.
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foi utilizado em IG/SMA (1993 e 1995), em duas avaliações hidrogeológicas realizadas

na reg)áo de Campinas. No presente estudo, a mesma metodologia foi aplicada, porém,

valendo-se de dispositivos mais avançados para o tratamento de dados, principalmente

com relaçäo aos recursos de informática.

2.3.4. Análise da Superfície Potenciométrica do Sistema Aqüífero Tubarão

No presente estudo, foi realizada uma análise regionalizada do comportamento

da superfície potenciométrica do S¡stema Aqüífero Tubaräo (Subgrupo ltararé),

considerando que, regionalmente, este pacote sedimentar apresentasse um

comportamento de aqüífero livre, apesar de sua conhecida heterogeneidade. Assim

sendo, foi confeccionado um Mapa Potenciométrico do Sistema Aqüífero Tubarão, com

base na cota do nível estático dos poços deste sistema aqüífero e dos poços mistos.

Para o traçado das curvas de isovalores deste mapa, foi utilizado o programa SURFEß

com método "Kriging", espaçamento ("grid') de 1 x 1 km, raio de pesquisa I km e tipo

de pesquisa "octanf'. Este mapa, mostra o comportamento da superfície isopotencial,

que define o fluxo subterrâneo regional do Sistema Aqüífero Tubaräo. No Sistema

Aqüífero Cristalino näo é possível a definiçáo dessa superfície, em funçäo de sua

natureza fissural.

2.3.5. Avaliação dos Aspectos Construtivos dos Poços

lnclui-se, nesta análise, pesquisa relativa aos seguintes aspectos: empresâs

perfuradoras mais atuantes na área; data de construçåo, para conhecimento da

evoluçâo das perfuraçöes ao longo dos anos; diâmetros de perfuração, revestimento e

a freqüência de utilização de filtros, cimentaçäo, equ¡pamento de bombeamento, laje de

proteçâo sanitária, tampâ, e estado de conservação dos poços.

2.3.6. Uso das Águas Subterrâneas

Neste item objetivou-se a obtençåo de um quadro dos diferentes tipos de

usuários das águas subterrâneas, destacando-se os principais gr"upos: agropecuário,

comercial, industrial e para o saneamento, contabilizando-se as quantidades de poços

pertencentes a cada t¡po de usuário. Esta análise foi realizada, separadamente, para os

quatro principais municÍpios da área (Araçoiba da Serra-, Salto de Pirapora, Sorocaba e

Itu), por possuírem características sócio-econômicas diferentes. Este quadro, serviu

também para orientar a avaliaçäo do consumo total de água subterrânea.

' apenas na porção abrangida por estê êstudo, corrêspondente a 750/o do te¡ritótio destê município.
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2.3.7. Disponibilidade e Consumo de Água Subterrânea

Com o objetivo específico de avaliar a disponibilidade de água subterrânea da

área estudada, foram consuliados dados relativos ao balanço hídrico realizado na Bacia

do Rio Sorocaba (DAEE 1982), onde foi utilizado, por técnicos do Departamento de

Águas e Energia Elétrica - DAEE, um modelo matemático determinístico de simulaçäo

hidrológica a nível diário denominado modelo Mero, descrito em detalhes em DAEE

(1981). Este modelo, uiilizado para transformaçåo de chuva em "vazão" foi

desenvolvido por MERO (1969 apud DAEE 1981 e 't982) e adaptado às condiçöes

nacionais, por técnicos do DAEE. Os dados de entrada säo: 'precip¡tação diáia (P) e a

evaporaçäo potencial média decendial ou mensal (E). O modelo calcula a "vazão" diária

defluente da bacia (Q), e como resultados parciais fornece os escoamentos superf¡c¡al

(ES), hipodérmico (EH) e básico (EB1 e EB2), a evaporação real e a recarga no

reservatório subterrâneo" (DAEE, 1 982).

De acordo com os conceitos e fundamentos desta metodologia, e valendo-se

também de dados hidrológicos, gerados por este modelo, e publicados, no Relatório da

Regiäo Administrativa de Sorocaba (DAEE, 1982), calculou-se a disponibilidade hídrica

subterrânea da área. De acordo com LOPES (1994) a "vazão mínima, considerada para

uma duração de sefe dias consecutivos e período de recorrência de dez anos, Q¡rno¡, é

utitizada regularmente como indicador da disponibilidade hídrica superficial natural do

curso d' água da bacia na seção consrde rada'. O mesmo autor, salienta ainda, que

somente cerca de 20 a 30o/o dessa vazäo é possÍvel de ser explotada, devido a razöes

técnicas e/ou hidrogeológicas. Esse conceito, foi aplicado em seu trabalho (LOPES op.

crf.), tendo utilizado nas bacias dos rios Piracicaba e Capivari, os seguintes valores:

2Oo/o paø as rochas do Embasamento Cristalino, Diabásio e Formaçäo Serra Geral;

25o/o paø o Subgrupo ltararé, Grupo Bauru e Sedimentos Cenozóicos; 15% para os

sedimentos do Grupo Passa Dois; e 30% para a Formaçäo Botucatu. No presente

trabalho, foram utilizados os mesmos índices para o Embasamento Cristalino (20o/o) e

Subgrupo ltararé (25o/o), por corresponderem aos mesmos sisiemas aqüíferos.

O consumo total de água subterrânea da área estudada, foi calculado através da

vazão média dos poços ponderada pelo tipo de uso, e da mesma forma para os tempos

médios de bombeamento, levando-se em consideraçäo, somente os poços em

funcionamento.
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3. ASPECTOS GEOMORFOLÓGICOS E CLIMÁTICOS

Neste item foram abordadas as principais características geomorfológ¡cas,

climáticas da área estudada e de seus arredores, de forma sintetizada, tomando como

referências os principais trabalhos.

3.1. Geomorfologia

A área estudada situa-se, pârte na Província Geomorfológica do Planalto

Atlântico (porçäo sudoeste da Zona da Serrania de Säo Roque e pequena porção

noroeste da Zona do Planalto de lbiúna), e parte na Província Geomorfológica da

Depressão Periférica (porção sudeste daZona do Médio Tietê) de ALMEIDA (1964).

A Zona da Serrania de São Roque é um planalto cristal¡no montanhoso,

maturamente dissecado, com elevaçöes que alcançam cerca de 1.250 m de altitude. Os

assoalhos dos vales, de acordo com IPT (1981), "s,fuam-se em geral a altitudes de 700-

800 metros". Na área estudada, o relevo é representado por morrotes alongados

paralelos. É constituída quase totalmente por metassedimentos do Grupo São Roque,

intrusões graníticas, e subordinadamente de anfibolitos.

A Zona do Planalto de lbiúna é dominada quase inteiramente pela superfície Japi

(ALMÉIDA 1964) não deformada, mal alcançando 1.100 m de altitude, enquanto seus

vales estäo entre 850 e 900 m. O relevo desta zona é sustentado por rochas graníticas

e gnáissicas, ocorrendo também metassedimentos em ampla faixa.

A Zona do Médio Tietê é constituída principalmente por rochas sedimentares

paleozóicas, e intrusivas básicas mesozóicas. Particularmente na área estudada,

predominam colinas amplas e colinas médias.

Na zona de transiçäo entre a Zona do Médio Tietê e o Planalto Atlântico, as

formas de relevo relacionam-se, em linhas gerais, aos tipos litológicos ali encontrados.

Entretanto, CHRISTOFOLETTI (1968) afirma que "a delimitação das formas de relevo

não corresponde exatamente ao limite geológico entre o escudo e a bacia sedimental',

devido à "grande espessura de manto de alteração que cria, nos afloramentos

cristalinos, condições de comportamento semelhanfes aos das rochas sedimentares".

SANTOS (1952) e MODENESI (1974) estudaram a região de contato entre a

Zona do Médio Tietê e o Planalto Atlânt¡co e registraram a ocorrência de níveis de

relevo que decrescem gradualmente de altitudes de leste para oeste, correspondentes

a patamares erosivos que se destacam no relevo.



15

Estudando a regiäo de Sorocaba, na zona de transição entre o Planalto Atlântico

e a Depressão Periférica, SANTOS (1952) destacou a ocorrência de 4 níveis de relevo

com altitudes decrescentes de leste para oeste. O primeiro, mais elevado, tem uma

altitude média de 900 m (Serra de São Francisco); o segundo entre 750 e 650 m (Grupo

São Roque); e o terceiro de 650 a 600 m (Subgrupo ltararé); e o último correspondente

às várzeas dos rios Sorocaba e seus afluentes, entre 550 e 500 m.

As formas de relevo mais comuns associadas ao primeiro e segundo níúeis, são

morrotes alonqados paralelos, com topos arredondados e vertentes de perfis retilÍneos

a convexos, ou espigöes de topos angulosos e achatados e vertentes ravinadas com

perfis retilíneos.

O terceiro nível topográfico (650 a 600 m) está associado às litologias do

Subgrupo ltararé e às do Pré-Cambriano, com espesso manto de alteração. É

caracterizado por um relevo colinoso, com amplitudes ao redor de 100 m,

correspondente a colinas médias com topos aplainados e vertentes de perfis convexos

e retilíneos.

As várzeas do Rio Sorocaba e de seus afluentes, de expressão localizada,

representam a quarta feição geomorfológica da região e, ao contrário das anteriores,

säo relevos de agradação relacionadas à ação construtiva fluvial (550 a 500 m).

MODENESI (1974) caracterizou a região de ltu-Salto, definindo a "ocorrência de

niveis topográficos quase planos (1 a 1,5 % de declividade) gue se sucede m como

degraus, dos a/fos da serra de ltaguët (900 n) às mals baíxas colinas da Depressão

Periférica (550 n)." Os 7 níveis definidos, na passagem daZona do Médio Tietê para o

Planalto Atlântico, documentariam eventos erosivos decorridos após o Terciário Médio,

"como formas resultantes de fases sucessrVas de aplainamento lateral e dtssecação

veftical, sob lenta e constante epirogênese..."

3.2. Glima

A área estudada, segundo MONTEIRO (1976 apud TAVARES 1997) s¡tua-se,

climaticamente, em sua maior parte, na chamada " Percée" do Tietê, na unidade

geomorfológica da Depressão. O clima é tropical alternadamente seco a úmido,

controlado basicamente por massas equatoriais e tropicais.

De acordo com a classificação empírico-descritiva de KOPPEN é do tipo Cwa

tropical úmido com veröes quentes e chuvosos e invernos secos. A temperatura média

anual é de 21,6 o C. A pluviosidade média anual situa-se entre 1.200 a 1.500 mm,

sendo os meses mais chuvosos de dezembro a março com méd¡a de 300 mm/mês. A
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umidade relativa do ar registra marcas de 70o/o e a evapotranspiração efetiva de 1.100

mm/ano (IG/SMA 1991).

TAVARES (1997), em sua apresentaçâo espacial da pluviosidade média de 1972

a 1991, observou "nitidamente que a porção centro no¡te, noroeste e sudoesfe da

quadrícula (23o e 24o de latitude sul; e 47o e 48o de longitude W) desfacou-se como

área com totais pluviais mais reduzidos que o restante", Destacam-se portanto, duas

áreas com características distintas, separadas por uma linha de direçäo nordeste-

sudoeste (Figura 2). Este mesmo autor concluiu também que a caracterização regional

das chuvas da região de Sorocaba 'evidenciou o que outros esfudos de abrangência

espacial maior delinearam", isto ê, "Sorocaba localiza-se numa área de transição

climática, reflexo da situação geomorfológica também de transição". Na Depressão

Periférica ocorrem os totais pluviais mais reduzidos, entre 1.250 e 1.350 mm em média;

na borda do Planalto Atlântico, ocorrem os totais pluviais mais elevados, entre 1.400 e

2.000 mm.

4. GEOLOGIA

4.1. Contexto Geológico Regional

rEmbasamento Cristalino

A área de estudo, envolve dois conjuntos litológicos: as rochas do Embasamento

Cristalino e os sedimentos fanerozóicos, e rochas associadas da Bacia do Paraná.

O Embasamento Cristalino é constituído pelas seguintes unidades geológicas:

a- rochas gnáissico-migmatíticas intercaladas às rochas metavulcânicas básicas a norte

da Zona de Cisalhamento ltu-Jundiuvira. Foram designadas de Complexo ltapira por

BATISTA ef a/. (1986); HACKSPACHER ef a/. (1988 apud HACKSPACHER et al.

1993), ou de Grupo Amparo por HASUI et al. (1978); e SANTORO (1984 apud

HACKSPACHER ef al 1993). No presente trabalho optou-se pela designaçäo dessas

rochas como Complexo ltapira, de acordo com IG/SMA (1991);

b- metassedimentos com intercalaçäo subordinada de rochas metabásicas passando a

rochas gnáissico-migmatíticas, que ocorrem a sul da Zona de Cisalhamento de

Taxaquara. Foram designados de Grupo Açungüi por HASUI (1973, 1975); CAMPOS

NETO ef a/. (1990); Complexo pré-Açungüi por STEIN (1984), ou ainda, de Pilar do

Sul e Embu por HASUI & SADOWSKI (1976). Esta última designaçäo foi utilizada no
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Mapa Geológico do Estado de São Paulo, 1:500.000 (lPT 1981). No presente trabalho

adotou-se a denominaçäo Grupo Açungüi;

c- metassedimentos diversos, predominantemente com baixo grau metamórfico, entre a

zonas de cisalhamento ltu-Jundiuvira e Taxaquara, designados como Grupo São

Roque por diversos autores (HASUI et al. 1969; HASUI 1973; 1975; COUTINHO

1972,'1980; BERGMANN 1988; IG/SMA l990a,c; IG/SMA 1991; HACKSPACHER ef

a/. 1993; FERNANDES DA SILVA 1997). O Grupo Serra do ltaberaba foi

reconhecido, na região, como basal em relaçäo ao Grupo São Roque, por JULIANI ef

a/. (19S6) e HACKSPACHER ef al. (1992 apud HACKSPACHER et al. '1993)

compreendendo um conjunto de rochas metavulcano-sedimentares em fácies

anfibolito. No presente trabalho, todo este conjunto fo¡ tratado como Grupo São

Roque (vide Mapa Geológico simplificado, Figura 3) correspondendo a metassiltitos,

filitos, metarritmltos, quarlzitos e metarênitos, rochas metacarbonáticas e

metabasitos conforme as descriçöes contidas principalmente em BERGMANN

(1988), IG/SMA (1990a,c), IG/SMA (19e1), FERNANDES DA SILVA (1997);

d. rochas granitóides atribuídas a diferentes complexos (como em WERNICK ef al

1993), suites ou maciços (como em HACKSPACHER ef a/. 1993), e referidos no

presente trabalho utilizando este último termo. Os corpos presentes na área

correspondem a: Macico de ltu (PASCHOLATI et al. 1987; GALEMBECK 1991;

IG/SMA 1991; WERNICKet al. 1993); Macico de Salto (PASCHOLATI et al. 1987,

IG/SMA 1991); Macico de Sorocaba (GODOY 1989; IG/SMA 1990c; GODOY &

FIGUEIREDO 1991; WERNICK et al. 1993); Macico de São Francisco (GODOY

1989; IG/SMA 1990a, c; GODOY & FIGUEIREDO 1991; FERNANDES DA SILVA

1997; WERNICK et al. 1993); e Maciço de Piedade (STEIN 1984; IG/SMA 1990a;

FERNANDES DA SILVA 1997).

Diversos autores atribuem o alojamento dos referidos maciços granitóides ao

Proterozóico Superior (TASSINARI 1988 apud HACKSPACHER ef a/. 1993) ou Ciclo

Brasiliano, sendo interpretados como associados ao desenvolvimento de zonas de

cisalhamento transcorrente (WERNICK et al. 1993; HACKSPACHER ef a¿ 1993).

.Bacia do Paraná

Na Bacia do Paraná, cobrindo cerca de dois terços da porçäo ocidental da área

estudada, ocorrem rochas sedimentares do Subgrupo ltararé, corpos de diabásio e

corpos restr¡tos de provável fìliaçäo alcalina.
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Para o Estado de São Paulo, WASHBURNE (1930), atribuiu à unidade ltararé a

hierarquia de formação, para incluir as camadas glaciais do Grupo Tubarão, reservando

a antiga denominação Tatuí, como formaçäo, para as camadas pós-glaciais do

Tubarão. BARBOSA & ALMEIDA (1949 apud PETRI 1964), dividiram a "série ltararé-

Tubarão" em cinco formaçöes: ltu, Capivari, Gramadinho, Tietê e ltapetininga O

Taquaral, membro superior da Formação ltapetininga, foi considerado, posteriormente,

por MEZZALIRA (1957 e 1959) e por BARBOSA & GOMES (1958) como pertencente à

Formaçäo lrati. PETRI (1964), considerou mais apropriado designar o referido complexo

glacial de Subqrupo ltararé, devido à dificuldade de se estender para o Estado de Sâo

Paulo, a subdivisão proposta por Barbosa e Almeida. NORTHFLEET eú a/ (1969)'

retomaram a denominaçäo "Formaçäo" ltararé para a parte basal do Grupo Tubarão.

Várias tentativas de subdivisåo foram realizadas para a unidade ltararé, em diversas

áreas, destacando-se os trabalhos de ANDRADE & SOARES (1971), na Zona do Médio

Tietê; SOARES (1972); LANDIM (1973); SCHNEIDER ef at (1974); SAAD (1e77);

soARES et al. (1s77), DAEE/UNESP (1979) e LANDIM ef at (1980). FÚLFARO ef a/.

(1980) e GAMA JR. et al. (1982), rebaixaram o ltararé à categoria de formação,

considerando-o uma unidade estratigraficamente indivisível. No Mapa Geológico do

Estado de São Paulo, na escala 1:500.000, do IPT (1981), adotou-se a designação do

Grupo Tubaräo subdividido nas formaçöes ltararé, Aquidauana e Tatuí. Na década de

80, as tentativas de subdivisão estratigráfica tiveram prosseguimento com: GAMA JR.

ef a/, (1980); COTTAS et a/. (1981); CAETANO-CHANG (1984); MANIAKAS (1e86 ,n

memoriam); SOUZA FILHO (19s6); PERINOTTO (1987); SANTOS (1987); FRANÇA

(1987); FRANÇA & POTTER (1988) STEVAUX et al. (1987) reconheceram 4

associaçöes faciológicas representativas dos seguintes ambientes: marinho de águas

rasas, de leques deposicionais, pró-deltáico a frente deltáica e de planície deltáica. No

mapeamento geológico da Folha de Salto de Pirapora, 1:50.000 (IG/SMA 1990a)'

portanto abrangendo a ârea enfocada no presente estudo, foram definidas três

unidades aqui apresentadas resumidamente, e que da base para o topo correspondem:

unidade 1- constituída de lamitos, argilitos e ritmitos, com espessura máxima de 200 m

(poço da Fazenda Geomater perfurado pelo lG/sMA); unidade 2- composta de arenitos,

transgredindo rumo ao Embasamento Cristalino sobre a unidade 1 (IG/SMA op cit.); e

unidade 3- constituída predominantemente por siltitos com acamamento plano-paralelo,

ocorrentes na porção sul da Folha, e ocupando cotas mais altas.
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No mapeamento geológico do Município de Sorocaba (|G/SMA' 1990c)' a

unidade ltararé foi novamente subdividida em três unidades, com predominância dos

seguintes termos litológicos: arenitos, lamitos e ritmitos. A primeira, de maior

importância para as correlações hidrogeológicas, predomina sobre as demais unidades

e ocorre em camadas métricas a submétricas com intercalações de camadas

decimétricas de lamitos e argilitos. MASSOLI (1991), efetuando trabalhos na Folha de

Salto de Pirapora (1:50.000) e parcialmente na Folha de Boítuva (1:50.000)' definiu 4

conjuntos litológicos, apresentados aqui resumidamente da base para o topo em: 'l-

diamictitos maciços de matriz arenosa; 2- sedimentos clásticos essencialmente fìnos; 3-

arenitos amplamente distribuídos em área; 4- siltitos. Os aren¡tos do conjunto litológico

3, correspondem à unidade 2 de IG/SMA (1990a). FU-TAI ef a/. (1991) e PIRES &

PETRI (1991), realizaram estudos sobre a proveniência dos sedimentos do ltararé, e

sugeriram uma deposiçåo por fluxos gravitacionais em taludes pronunciados, em

contexto de águas profundas. PELLOGIA & BERGMANN (1992), em Pilar do Sul,

assinalaram fácies características de leques costeiros (deltáicos), identificando arenitos

com geometria sigmoidal e estruturas de deslizamentos sin-sedimentares ("s/unps").

GAMA JR. et al. (1992a, b), analisando o Subgrupo ltararé na região de Porto Feliz

(SP), salientaram que fácies de ressedimentação representam a maior parte dos

sedimentos do Subgrupo, ao lado das fácies periglaciais costeiras e marinhas. PETRI &

PIRES (1992), analisando afloramentos e testemunhos de sondagens de poços para

explotação de água subterrânea na regiäo do Médio Tietê, dividiram o ltararé em

apenas duas formaçöes: ltu e Capivari, colocando o arenito Tietê na Formação ltu.

Segundo este modelo proposto, as formaçöes ltu, Capivari e Tatuí teriam sido

depositados num episódio transgressivo.

Os sedimentos do Subgrupo ltararé são intrudidos, na região, por soleiras e

diques de diabásío, provavelmente, de idade contemporânea aos derrames da

Formação Serra Geral. Os sl//s ocorrem em significativa quantidade em meio às rochas

paleozóicas da Depressão Periférica (ALMEIDA & MELO 1981 apud FERNANDES

1e97).

COUTINHO & COIMBRA (1983) descreveram a ocorrência de rochas de filiaçâo

alcalina próximo a Cidade de Salto de Pirapora. Em IG/SMA (1990c) são descritos

corpos tabulares, com espessuras decimétricas, de rocha alcalina, situadas a norOeste

e nordeste da Cidade de Sorocaba.



Quanto à Geologia Estrutural, é reconhecido por diversos autores um quadro

tectônico regional que compreende três fases de deformaçâo dúctil sucessivas e

progressivas, responsável pela geração de dobras de diferentes estilos e dimensões,

foliações tectono-metamórficas e lineaçöes minerais (IG/SMA 1990a; IG/SMA 1991;

OLIVEIRA et al. 1992; HACKSPACHER ef a/. 1993).

Associado a este modelo deformacional, tem-se o desenvolvimento, em escala

regional, de falhas ou zonas de cisalhamento transcorrentes, dentre as quais destacam-

se no Mapa Geológico simplificado (Figura 3), de norte para sul: Falha de ltaguá, Falha

do Piraí, Falha de ltu, Falha de Doninhas, Falha de Pirapora e Falha de Taxaquara.

Segundo HACKSPACHER et al. (1993) estas extensas e contínuas feições regionais,

teriam caráter dúctil-rúptil, marcadas pela foliaçäo milonítica (de direçäo

predominantemente NE-SW) de mergulhos altos a sub-verticais.

FERNANDES DA SILVA (1997) estudando populaçöes de dados referentes a

falhas e juntas, na reg¡äo entre Pilar do Sul e Votorantim reconheceu seis eventos de

deformaçåo rúptil, assim descritos sucessivamente:

- Evento C1, correspondendo a um regime de esforços com compressäo orientada

segundo a direção N-S, compreendendo predominantemente falhas transcorrentes

sinistrais de direçåo ENE a NE;

- Evento E1, com esforços de extensâo orientados na direção NNW-SSE, representado

por falhas normais de direçåo ENE a E-W, e também NE;

- Evento C2, com esforços de compressâo orientados na direçäo NE-SW, consistindo

pr¡ncipalmente de falhas transcorrentes sinistrais com direção WNW, E-W e ENE;

- Evento C3, com esforços de compressão orientados na direçäo NW-SE, caracter¡zado

por falhas transcorrentes destrais nas direçöes ENE, NE e E-W, e também por

falhas de caráter reverso de direção NE, conjugados de falhas apresentando

orientaçöes NNE-NNW e WNW-NW e juntas conjugadas de cisalhamento com

orientaçäo E-W e NW;

- Evento E2, apresentando esforços de extensäo orientados na direção WNW-ESE,

compreendendo falhas normais de direçöes N-S e NNE principalmente, e juntas

de extensåo com direção N-S;

o Contexto tectônico-estrutural

22
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- Evento C4, caracterizado por esforços de compressão orientados na direçäo E-W'

representado por falhas transcorrentes destrais e direcionais orientadas

predominantemente na direçäo NNE, e também por juntas de extensão com

direçâo E-W e juntas conjugadas de cisalhamento com direçöes ENE a NE e

WNW a NW,

4.2. Geologia Local

Abordando mais específicamente a área de estudo e a distribuição dos conjuntos

litológicos mencionados no item 3.2 tem-se o seguinte quadro descrito a seguir.

O Grupo São Roque é a unidade geológica do Pré-Cambriano de maior

ocorrência na área estudada. A unidade limita-se a nordeste com as rochas do

Complexo ltapira através da Falha de ltu, e a sudeste com as rochas do Maciço

Granitóide Piedade, através da Falha de Taxaquara. A litologia desta unidade,

corresponde a filitos, metassiltitos, metarritmitos, metarenitos, cálcio-xistos, metargilitos,

metacalcários calcíticos e dolomíticos, metamargas e quartz¡tos. Apresenta estruturas

geralmente com orientação ENE na parte sul, que infletem para NW ao norte, nas

proximidades da Falha de ltu.

As rochas cristalinas da porçâo nordeste da área estudada, ao norte da Falha

de ltu, foram atribuídas ao Complexo ltapira por HACKSPACKER ef al (1988 apud

IG/SMA 1991). Såo as rochas mais antigas da região, de idade proterozóica inferior,

correspondendo a uma faixa estreita de gnaisses com restritas intercalaçöes de

quartzitos de direçäo NW. As rochas do Complexo ltapira são intrudidas pelos

granitóides pós-tectonicos ou anorogênicos dos maciços de ltu e Salto (PASCHOLATI

et al. 1987 apød IG/SMA 1991), com idades referidas ao Proterozóico Superior.

Na porção sul da área estudada, ao sul da Falha de Taxaquara, ocorrem rochas

do Grupo Açungüi (MARINl et al. 1967), de forma restrita. A unidade é constituida por

xistos e gnaisses xistosos (IG/SMA 19904) que ocorrem na forma de pequenas lentes

dentro do Maciço de Piedade.

os metassedimentos do Grupo são Roque, foram intrudidos por granitóides tardi

a pós-tectônicos dos maciços Sorocaba e São Francisco (GODOY 1989)'

provavelmente no final do Proterozóico Superior.
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O Maciço Sorocaba estende-se desde o sul e sudeste do Municipio de ltu, até a

Cidade de Salto de Pirapora. De acordo com IG/SMA (1990c), a fácies dominante,

biotita granito grosso porfirítico, possui matriz de granulaçäo média a fina, constituída

de quartzo, plagioclásio e biotita. A rocha é desprovida de foliação, com estrutura

maciça e homogênea e a coloraçäo é cinza médio.

O Maciço São Francisco, na área estudada, limita-se à porçäo sudeste do

Município de Sorocaba. Corresponde a um granitóide leucocrático, rosa-salmão

acinzentado, com teltura fanerítica inequigranular grossa, sendo comum a ocorrência

de termos pofiríticos (IG/SMA 1990c; FERNANDES DA SILVA 1997). Segundo estes

autores, a foliação presente nas bordas do corpo é cortada por falhas rúpteis com

direçôes N35-40E, e NS.

O granitóide referente ao Maciço Piedade aflora num amplo domínio situado no

sudeste da área estudada, e corresponde a rochas leucocráticas, de coloraçäo rósea a

acinzentada, com textura porfiritica predominante, possuindo matriz e megacristais

orientados. De acordo com STEIN (1984 apud FERNANDES DA SILVA 1997); e

IG/SMA (1990c), o Maciço Piedade, corresponde a uma rocha formada por megacr¡stais

idiomórficos a subidiomórficos de microclina orientados ou näo segundo a foliaçäo da

matriz mais fina, constituída por quartzo em agregados alongados, plagioclásio e biotita

fina (dispersa ou intersticial). O contato do corpo com os micaxistos e gnáisses a oeste

é brusco e discordante, sem evidências de falhamentos ou metamorfismo termal. A

norte o corpo é limitado pela Zona de Cisalhamento de Taxaquara, onde passa

gradativamente a tipos protomiloníticos miloníticos (FERNANDES DA SILVA 1997).

A denominação Maciço Salto foi utilizado por PASCHOLAII et al. (1987) para

designar um anfibólio granito porfirítico com matriz de granulaçåo fina a média ou média

a grossa, que na área de estudo intrude a rochas gnáissicas do Complexo liapira no

extremo nordeste do Município de ltu.

Em relação ao Subgrupo ltararé de PETRI (1964), de acordo com mapeamentos

geológicos realizados, por IG/SMA (1990ac, 1991); MASSOLI (1991); e FERNANDES

DA SILVA (1997), na área estudada, predominam arenitos sobre as demais litologias.

Estes são texturalmente imaturos, mal selecionados, com granulaçäo

predom¡nantemente fina, podendo ser muito fina a grossa, com cores bege claro,

rosadas, amareladas, esbranquiçadas e marrom avermelhados. Ocorrem em camadas

submétricas a métricas, com intercalaçöes de camadas decimétricas de lamitos, siltitos,

ritmitos, argilitos e diamictitos.
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A estrutura maciça é a mais comum podendo ocorrer também estratificações

plano-paralelas, marcas onduladas simétricas e laminaçöes cruzadas. Os sedimentos

finos ou pelitos aflorantes na área de estudo, foram agrupados numa unidade única

constituída basicamente por lamitos e ritmitos e, subordinadamente, por argilitos, siltitos

e diamictitos.

5. HIDROGEOLOGIA
A partir de 1935, incrementaram-se os estudos das águas subterrâneas através

da abertura de poços tubulares profundos, que contribuiram para ampliar os

conhecimentos geológicos, implementando-se a hidrogeologia no Estado de Säo Paulo.

O comportamento hidrogeológico das diferentes formaçöes geológicas do Estado

de Säo Paulo, passou a ser melhor estudado com LEINZ & CARVALHO (1957)'

DURANTE ef a¿ (1e65), LEINZ & SALLENTIEN (1962) e MEZZALIRA (1958' 1967'

1969). MEZZALIRA & TORRES (1977) analisando os poços do Estado de São Paulo,

obtiveram os seguintes resultados: para o Sistema Aqüífero Tubarão, 50% dos poços

apresentaram vazões acima de 1O m3/h (em 132 poços analisados); e para o Sistema

Aqüífero Cristalino, 20o/o dos poços apresentaram vazöes entre I e 10 m3/h, e 80%

apresentaram vazões de 0 a 1 m3/h (em 119 poços pesquisados).

Na década de 70, o DAEE executou uma avaliação dos recursos hídricos

subterrâneos, considerando as regiöes administrativas do Estado de Säo Paulo,

denominado "Estudo de Águas Subterrâneas", com a finalidade de levantar o potencial

de explotação de água subterrânea, suas condi@es de ocorrência e seu

aproveitamento. O referido trabalho, constitui-se até a presente data, numa referência

em hidrogeologia, por ser o único levantamento existente para o Estado de Såo Paulo.

Os "Estudos de Agua Subterrânea", executados na Regiáo Administrativa de Sorocaba

(DAEE, 1982) perm¡tiram estabelecer para o Sistema Aqüífero Cristalino, capacidade

específica de 0,018 a 0,50 m¡/h/m (para70Vo dos poços analisados), com mediana de

0,1 m¡/h/m. Para o Sistema Aqüífero Tubarão valores de capacidade específica de 0'02

a 0,50 m3/h/m (para 7Oo/o dos poços analisados), com mediana de 0,1 m3/h/m. Foram

determinados valores indicativos para o coeficiente de transmissividade (T) de 0,3 a

196 m2ld¡a para o Sistema Aqüífero Cristalino; e de 1 a 10 m2ldia para o Sistema

Aqüífero Tubaräo (com existência de locais com valores bem superiores, da ordem de

150 m2ld¡a).
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LOPES (1984), em sua síntese global para os sistemas.aqüíferos do Estado de

São Paulo, apresentou os seguintes valores de capacidade específica: 0,001 a 7

mt/h/m para o Sistema Aqüífero Cristalino; 0,005 a 8,5 m3/h/m para o Sistema AqÙífero

Tubarão; e 0,01 a 10 m3/h/m para o Sistema Aqüífero Diabásio. DIOGO et at. (1984)

numa análise regional para todo o Estado de São Paulo, apresentaram os seguintes

valores para o Sistema Aqüifero Tubarão: 0,002 a 7,5 m3lhlm para capacidade

específica; e 0,03 a 153 m2ldia para o coeficiente de Transmissividade.

BERTACHINI (1987) avaliou terrenos cristalinos da região de Jundiaí (SP), e

utilizou modelos de fraturamentos regionais para explicar a produtividade dos poços

tubulares e a hidrogeoquímica para identificar os principais fenômenos modificadores e

o tempo de residência de águas subterrâneas. STEVAUX et al. (1987) analisaram o

Subgrupo ltararé na Bacia do Rio Capivari, e sugeriram um modelo para prospecçåo de

água subtenânea determinando três tipos de aqüíferos: (l) arenitos conglomeráticos e

arenitos grosseiros de leque aluviais, com vazöes entre 1 e 5 m3/h; (ll) sedimentos

arenosos de frente deltáica com vazöes que chegam até 35 m3/h; (lll) sedimentos

arenosos de geometria tabular e de grande extensâo, com vazôes que chegam até 100

mt/h. MENEGASSE & DUARTE (1990) analisaram a influência dos condicionantes lito-

estruturais na produtividade dos poços tubulares em terrenos metamórficos na Folha de

Santana do Parnaíba, onde determinaram dois me¡os de circulação de água nas zonas

fraturadas: os condutos de dissoluçäo interconectados das rochas carbonáticas e as

fraturas abertas. DINIZ (1990) avaliou a regiäo de Tietê (SP), onde caracterizou a

dinâmica e a produtividade dos poços, estudou a recarga do aqüífero ("Formação

Tietê"), e analisou parâmetros hidroquímicos, hidrodinâmicos e isotópicos das águas

subterrâneas. CAVALCANTE (1990) na região de Atibaia (SP), caracterizou as

condições de ocorrência das águas subterrâneas no manto de alteração em terrenos

cristalinos, e apresentou proposta metodológica de estudo hidrogeológico para este

meio.

Em IG/SMA (1990b), na Folha de Salto de Pirapora (1:50.000), foram

determinados os seguintes valores de capacidade específica média: 0,60 mt/h/m 110

poços) para o Sistema Aqüífero Cristalino; 0,13 m3/h/m (17 poços) para o Sistema

Aqüífero Tubaräo; e 0,41 m3/h/m (32 poços) para os Poços Mistos. No estudo das

vazões frente ao posicionamento geomorfológico dos poços (topo, vertente e vale), os

melhores resultados foram obtidos nos vales.
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IG/SMA (1990c) determinou, os seguintes valores de capacidade específica

média no Município de Sorocaba: 0,48 m3/h/m para o Sistema Aqüífero Cristalino; 0,32

mt/h/m para os Poços Mistos; e 0,14 m3/h/m para o Sistema Aqúífero Tubaräo.

Para o coeficiente de transmissividade foram determinados os seguintes valores:

4,1 a32,7 m'ldia para o Cristalino; 0,8 a 18 m'ldia para os Poços Mistos; e 0,8 a 10

m2ldia para o Tubaräo.

Em IG/SMA (1991), o Município de ltu foi pioneiramente compartimentado em

"Zonas de Produtividade Similar'', segundo método criado no desenvolvimento do

projeto. Este método inclui criteriosa seleçäo de dados existentes numa análise poço a

poço, e é apoiado por tratamento estatístico tradicional dos valores de vazão e

capacidade específica. Posteriormente, esta proposta metodológica foi reapresentada

em HASSUDA et al. (1992) com o intuito de padronizá-la operacionalmente em

levantamentos hidrogeológicos.

Na avaliaçäo hidrogeológica do Município de Campinas (IG/SMA 1993), a análise

da produtividade permitiu a compartimentação dos sistemas aqüíferos em nove Zonas

de Produtividade Similar, segundo critérios estabelecidos e utilizados pioneiramente por

IG/SMA (1991) no Município de ltu. Dessa forma, as quatro zonâs delimitadas no

Sistema Aqr¡ífero Tubarão apresentaiam os segu¡ntes valores médios de capacidade

específica: 0,08; 0,08; 0,10; e 0,30 m3/h/m. As quâtro zonas estabelecidas para o

Sistema Aqüífero Tubaräo apresentaram os seguintes valores médios de capacidade

específica: 0,09; 0,25; o,29; e 1,32 m3/h/m. Na única zona estabelecida para o Sistema

Aqüífero Diabásio a capac¡dade específica média encontrada foi de 0,79 m3/h/m.

LOPES (1994), na bacia dos rios Piracicaba e Capivari, apresentou os seguintes

resultados para a capacidade específica: 0,01 a 7 m3lhtm para o Sistema Aqüífero

Cristalino; 0,03 a 6 mt/h/m para o Sistema Aqüífero Tubarão; e 0,01 a 4 m3/h/m para o

Sistema Aqüífero Diabásio; avaliando condiçöes de ocorrência, uso, disponibilidade e

balanço hídrico.

Em IG/SMA (1995), numa região anexa ao Município de Campinas envolvendo 8

municípios (Hortolândia, Sumaré, Nova Odessa, Paulínia, Americana, Cosmópolis,

Holambra e Jaguariúna), foram obtidos os seguintes valores de capacidade específica

média: 0,56 mt/h/m para o Sistema Aqüífero Cristalino; 0,21 m3/h/m para o Sistema

Aqüífero Tubarão; 0,28 m3/h/m para o Sistema Aqüífero Diabásio. Na análise dos poços

mistos foram obtidos os seguintes valores de capacidade específica média: 0,1 I m3/h/m

para o Tubarão/Cristalino; 0,46 m3/h/m o Tubaräo/Diabásio; 0,16 m3/h/m para o

Diabás¡o/Cristalino.
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YOSHINAGA-PEREIRA (1996) efetuando estudos na Região Metropolitana de

Campinas, elaborou cartas temáticas relativas à hidrogeologia e integrou-as em carta

síntese (Carta Orientativa ao Usuário de Água Subterrânea) para aplicação ao

planejamento da ocupação do solo. Também realizou analise comparativa da literatura

nacional e internacional existente, sobre metodologia de avaliaçäo hidrogeológica e sua

cartografia. A referida autora, determinou dentre os muitos parâmetros avaliados, os

seguintes valores de capacidade específica média e mediana: 0,28 m3/h/m (mediana de

0,1) para o Sistema Aqüífero Cristalino, com valores mais altos nos lineamentos de

drenagem; 0,21 m3/h/m (mediana de o,1l) para o Sistema Aqüífero Tubarão, com

valores mais altos nos lineamentos de drenagem, mas com diferenças menores; 0,78

m3/h/m lmediana de 0,06) para o Sistema Aqüífero Diabásio, também apresentando

valores maiores nos lineamentos de drenagem. Ainda no trabalho de YOSHINAGA-

PEREIRA (op. cit.), para poços que explotam mais de um aqtiífero, foram obtidos os

seguintes valores de capacidade específica: 0,23 m3/h/m e mediana de 0,01 m3/h/m.

FERNANDES (1997) realizou na região de Campinas, um profundo estudo sobre

a tectônica cenozóica e sua aplicaçäo à hidrogeologia, subsidiando o entendimento dos

condicionantes hidrogeológicos em meios fraturados. O trabalho estabeleceu a

evolução da tectônica rúptil a partir da análise da deformação, principalmente, de

depósitos sedimentares cenozóicos, e demais rochas presentes na área, analisando

também aspectos da geomorfologia. O referido trabalho avaliou a influência da

tectônica cenozóica sobre a produçäo de água de poços tubulares.

Dentre os estudos geofísicos efetuados com vista a avaliação de características

e condicionantes hidrogeológicos, destacam-se os trabalhos relacionados a seguir:

ELLERT (1973) demonstrou por meio de sondagem elétrica que é "relativamente fác¡l

verificar a continuidade lateral das camadas sedimentares" do Grupo Tubarão, sendo

possível "prever a vazão de um poço, em função da resistividade da camada aqti ffera".

MANIAKAS (1986 /n memoriam) na Bacia do Baixo Rio Capivari, apresentou resultados

de estudos geofísicos e geológicos, de superfície e subsuperfície, realizados em

sedimentos da unidade ltararé, caracterizando litologias e estimando coeficiente de

transmissividade a partir de valores de resistividade transversal.



6. RESULTADOS OBTIDOS

6.1. Características Gerais dos Sistemas Aqüíferos

Do total de 576 poços cadastrados na área estudada, foram obtidos os seguintes

valores médios gerais, independentemente do s¡stema aqüífero explotado: capacidade

específica média de 0,29 m3/h/m para2SO poços; vazão média de 7,91 m3/h paîa457

poços; profundidade média de 131,38 m para 493 poços; nível estático médio de 15,63

m para 299 poços; e nível dinâmico de 79,33 m para 271 poços.

Na área estudada as águas subterrâneas circulam essencialmente através dos

sistemas aqüíferos Cristalino e Tubarão com porosidade dos tipos fissural e granular,

respectivamente. Os corpos de diabásio säo raros na área e foram atravessados em

subsuperfície por apenas 10 poços (9 no Município de Sorocaba e 1 no Município de

Itu). Em aproximadamente dois terços da área predomina o Sistema Aqüífero Tubaråo e

o restante, cerca de um terço, é ocupado pelo Sistema Aqüífero Cristalino.

O Sistema Aqtì ífero Cristalino é constituído por metassedimentos, granitos,

gnaisses e quartzitos do Embasamento Cristalino. É de extensão regional, fissurado,

livre a semi-confinado, heterogêneo, descontínuo e anisotrópico. O Sistema Aqüífero

Tubaråo compreende arenitos, siltitos, lamitos, ritmitos e diamictitos do Subgrupo

Itararé. É de extensão regional, granular, localmente fissurado, livre a semi-confinado,

heterogêneo, descontínuo e anisotrópico, localmente contínuo e isotrópico, como já

mencionado em LOPES (1984). De forma geral, foram determinados os seguintes

valores de capacidade específica média: 0,44 m'/h/m 191 poços) para o Sistema

Aqüífero Cristalino; o,3o m3/h/m (79 poços) para os Poços Mistos- ; e 0,14 m3/h/m 184

poços) para o Sistema Aqü ífero Tubaräo. Os valores de capacidade específica mediana

para estes mesmos poços correspondem a: 0,14 msthtm;0,12 mithtm e o,o7 msthlm,

respectivamente. Estes dados, numa análise mais setorizada (Zonas de Produtividade

Similar) apresentaram valores bastante diferenciados, refletindo as características com

relação à descontinuidade, heterogeneidade e anisotrop¡a destes sistemas aqüíferos.

Com relação à profundidade dos poços, foram encontrados os seguintes valores

médios: 117 m paîa o Sistema Aqüífero Cristalino, 136 m para o Sistema Aqüífero

Tubarão e 145 m para os Poços Mistos.

A maior espessura do Sistema Aqü ífero Tubaräo (300 m) ocorre a oeste de ltu e

noroeste de Sorocaba.
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Poços que explotám água dos sistemas aqüífero Tubaråo e Cristalino.
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Na área correspondente à Folha de Salto de Pirapora, e em geral na porçåo sul

do Município de Sorocaba, as espessuras do Sistema Aqüífero Tubarão são menores,

ao redor de 100 a 150 m. Em Araçoiaba da Serra, a espessura é da ordem de 50 m,

possivelmente por influência da estrutura dômica de Araçoiaba da Serra.

6.2. Distribuição Geográfica, Classificação e Profundidade dos Poçog

De um total de 576 poços utilizados neste trabalho, 489 deles puderam ser

classificados quanto ao sistema aqüífero explotado. Nesta classificaçäo, foram

contabilizados 195 poços no Sistema Aqüífero Tubarão, 168 no Sistema Aqüífero

Cristalino e 126 poços mistos que explotavam água dos dois sistemas aqüíferos

principais, incluindo-se também neste último grupo, um pequeno número de poços que

atravessaram o Sistema Aqüífero Diabásio, em subsuperfície. A Figura 4, além de

mostrar a distribuiçåo geográfica dos poços, fornece também, um panorama das

porções mais explotadas dos dois principais sistemas aqüíferos que ocorrem na área.

Ainda na Figura 4, a largura da faixa de Poços Mistos. é muito irregular, refexo

da irregularidade da superfície do topo do Embasamento Cristalino. A ocorrência de

Poços Mistos reflete áreas onde a superfíc¡e do topo do Embasamento Cristalino é mais

ou menos inclinada, já que a grande maioria destes poços é constituída de rochas

sedimentares do Subgrupo ltararé (no topo) e rochas cristalinas (na base), e que os

poços apresentam profundidades semelhantes, em termos médios. Em ltu, a largura da

faixa de Poços Mistos é bem menor, o que indica que a inclinação do embasamento é

maior, e em Sorocaba, Salto de Pirapora e Araçoiaba da Serra, esta faixa é maior,

indicando inclinaçäo menor do embasamento.

Os Poços Mistos, que envolvem o Sistema Aqüífero Diabásio, concentram-se,

basicamente, em Somcaba e em número reduzido (10 poços em Sorocaba e '1 em ltu).

A Tabela 1 quantifica a classificaçäo dos poços por sistema aqüífero (Cristalino'

Tubaräo e Poços Mistos), parcialmente nos municípios de Araçoiaba da Serra' e Salto

de Pirapora* , e totalmente nos de Sorocaba e ltu.

Na Tabela 2, observa-se a distribuição da profundidade média dos poços por

sistemas aqúÍferos e por municípios.

. poços que explotam dois ou mais s¡stemas aqüíferos;
' em 75o/o do município;
* em praticamente 100% do município.
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Tabela 1. Número de poços por município e por sistema aqüífero

Sistema
Aqiiifër0

Çristälino

Tuþârão/Cristal

AraçÖiaþ€
da Serra

Tubarão

Nr'rmern de Pocr:c oor Municíaio

Tub-ar,/Þiaþ

utaD./unsr.

Túber,ì/Disb./cri$t,

10

Salto de
Pirapora

öêm ¡nform,. soþrÞ o

. tipÒ,dg âqiifferõ

26

26

23

TÖtais. pÖr

Municlpio

SorÕcãba

0

16

0

Obs: (+) dados correspondentes a 75% da porção territorial do Mun¡cíp¡o de Araçoiabâ da Serra

Tabela 2. Profundidade média dos poços por município e por sistema aqüífero

I

0

61

2

0

Itu

40

0

64

0utros

20

Sistema
Aquífero

64

0

N9'de Poçog
por

Aqr.¡lfëro

26

22

2

32

10

136

1

unstältno

69

6

I

Alaçoiaba
da Serra

Tubaräo/
Cristatino

26

5

168

0

Prôfr ¡n.l¡rtárlê Mérl¡ä nor MrrnlciDld f mÌ

Tubaråo

156

0

116

0

25

0

128

195

I uþaräÖ¡
DiabáBfo

$alto de
Pirapora

0

145

252

utapaslol
Crist.

3

't2

125

1

upluta9,t
Crist. ,

120

35

6

. Sern
informaeåo

Sorocaba

158

87

l,rolunq.
mqdia

þor
municínio

576

90

116

Obs.:
( ) número de poços utilizados para o cálculo da profundidade médiâ;
(*,) dados corrêspondentès a 75olo da porçåo territorial do Município de Araçoiaþa da Serra

145

Itu

(52)

119
t5aì\

146

136
trÀ\

Outrog

17\

128

115

.þ't10rund;

Média por
Aqiiífero

(m)

139
/4 nR\

'l

(63)

250

125

(e)
121

144

(71

143

,|

117
"i snl

121

131
(147)

(5)
158

145
(107\

141
/.1o\

136
(1ÂA\

134
(2021

119

107

250

129
(2s)

144

124

131
(4e3)
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Na análise dos poços, observou-se um mesmo padräo de distribuição das

profundidades médias, apesar de terem sido construídos ao longo de quatro décadas

(50, 60, 70 e 80), em maior número a partir do início da década de 70, por várias

empresas de perfuração e para os mais diferentes tipos de usuários das águas

subterrâneas.

As médias obtidas para o Sistema Aqüífero Cristalino foi de 117 m (para 150

poços), para o Sistema Aqüífero Tubarão 136 m (para 164 poços) e Poços Mistos 145

m (para 107 poços). Na análise, constatou-se que a profundidade média é muito

semelhante em todos os municíplos, variando de 125 a 134 m. A Figura 5 mostra a

distribuiçäo de freqüência de intervalos de profundidade dos poços, por sistemas

aqüíferos e por municípios. Numa análise geral dos poços, a grande maioria deles

possuem profundidades que variam entre 75 e 150 m. Entretanto, numa análise mais

aprofundada, observam-se pequenas diferenças. Por exemplo, na análise por sistemas

aqüiferos, os intervalos de maior freqüência säo os segu¡ntes: 75 a 100 m para o

Sistema Aqüífero Cristalino; 100 a 125 m para o Sistema Aqüífero Tubarão; e 125 a 150

para os Poços Mistos.

6,3. Geometria dos Sistemas Aqüíferos

Gontorno Estrutural do Topo do Embasamento Cristalino

O contato geológico entre as rochas do Embasamento Cristalino e os sedimentos

do Subgrupo ltararé descreve, na superfície do terreno, uma linha irregular que passa

pelas cidades de Salto de Pirapora, Sorocaba e ltu, numa altitude aproximada de 600 m

(Figuras 1 e 3).

Na porçåo s¡tuada a oeste dessa linha, em subsuperfície o contato entre estes

do¡s tipos litológicos descreve um plano irregular, que a noroeste da cidade de ltu,

mergulha fortemente para oeste-noroeste, descendo da cota 550 até 250 m, em cerca

de 4.OOO m na horizontal ou aproximadamente 7,5% (75 m/km). Este mergulho é atípico

e difere bastante do mergulho regional das camadas da Bacia do Paraná, avaliado por

ALMEIDA (1964, pg. 171) que obteve de "25 a 15 m/km nos sedimentos carboníferos a

cerca de 3 m/km ao nlvel dos derrames basálticos". Na porção sul, da Folha de Salto de

Pirapora, o mergulho é menos acentuado e a parte mais rebaixada atinge a cota 400

m, cerca de 100 a 150 m mais alto que a noroeste de ltu (Figuras 6 e 7).

Entre estas duas partes mais baixas, existe uma porçäo mais elevada do

Embasamento Gristalino situada no norte da Folha de Salto de Pirapora, que pode estar

associada à presença da estrutura dômica de Araçoiaba da Serra, que ocorre âo norte

da Folha de Salto de Pirapora, fora da área estudada.
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Espessura do Sistema Aqtiífero Tubarão - Subgrupo ltararé

O Sistema Aqüifero Tubaräo na área estudada, constitui uma cünha irregular de

rochas sedimentares do Subgrupo ltararé, disposta sobre o Embasamento Cristalino,

com o seu lado mais espesso voltado para a parte ocidental. A porçåo mais espéssa da

cunha (do pacote sedimentar), situa-se a oeste da cidade de ltu e noroeste de

Sorocaba (Figura s), onde as espessuras aumentam rapidamente de 0 a 300 m, de

leste para oeste.

Na área correspondente à Folha de Salto de Pirapora, as espessuras såo

menores, em geral de 100 a 150 m, com pequenas porçöes onde as espessuras

ultrapassam 200 m. Nos arredores de Araçoiaba da Serra, a espessura.do Sistema

Aqüífero Tubaråo é da ordem de 50 m.

Perfis Geológicos (orientados na direção EW)

Neste item são apresentados seis perfis geológicos orientados na direçäo leste-

oeste, igualmente distanciados de 10 km entre si, com o objetivo de fornecer uma visão

tridimensional dos sistemas aqüíferos (Figura 9). No sul da área, o contato entre as

rochas sedimentares e o Embasamento Cristalino é raso, possui uma inclinação suave

e retilínea (perfil K-L), elevando-se bastante em Sorocaba (perfil G-H), para depois

aprofundar-se novamente no norte (perfil A-B). Portanto, a conformaçäo do Topo do

Embasamento Cristalino é muito irregular, apresentando variaçöes regionais e

variações mais localizadas observadas entre um poço e outro, que colocam rochas

sedimentares justapostas às rochas cristalinas (Figura I perfil E-F), no Município de

Sorocaba. As espessuras de sedimento observadas através destes perfis são em geral

maiores no norte da área, no Município de ltu.

6,4. Porcentagem e Espessura de Arenito da Seçäo Geológica dos Poços

Dois mapas foram confeccionados para representar as porções arenosas do

Subgrupo ltararé, em subsuperfície: Mapa de isoporcentagem de arenito da seção

geológica dos poços (Figura 10) e Mapa de isoespessura de arenito da seçäo geológica

dos poços (Figura 11). Como as porcentagens de aren¡to foram calculadas em funçâo

da seção geológica dos poços, näo existe uma relação proporcional entre a

porcentagem e a espessura de sedimento, isto é, nem sempre a maior porcentagem

corresponde à maior espessura. Assim sendo, podem ocorrer altas porcentagens em

poços rasos. Partindo-se do princípio que, em média nos municípios, os poços

apresentaram profundidades médias muito próximas, entre 125 e 134 m (Tabela 2), o

mapa de isoporcentagem de aren¡to pode ser utilizado, porém, com reservas.
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Em razão disso, estes dois mapas såo semelhantes. As maiores porcentagens

de arenito (superiores a 60%) foram encontradas a oeste da cidade de ltu, a oeste de

Sorocaba e em Salto de Pirapora. As porcentagens médias (30 a 60%) a baixas

(inferiores a 3oo/o) são predominantes, tendo sido encontradas de maneira geral por

toda a área de ocorrência do Subgrupo ltararé.

6.5. Produtividade dos Poços Tubulares

6.5.1. Capacidade Específica dos Poços

Após uma análise geral da capacidade específica (Q/s) dos poços dos principais

sistemas aqüíferos da ârea estudada, foram obtidos os seguintes valores méd¡os: 0,44

m3/h/m para o Sistema Aqüífero Cristalino (91 poços), o,3O m3/h/m para os Poços

Mistos (79 poços); e 0,14 m3thlm para o Sistema Aqüífero Tubarão (84 poços), cujos

valores podem ser observados na Tabela 3.

Tabela 3. Capacidade específica média dos poços por município e por sistema
aqüífero.

Sistema
Aqûífero

Cristalino

Salto de
Pirapora

lx)

Tubar./Crist.

Q/s média por Municípios (mot¡rlm)

Araçoiaba
da Sèrrä

/ r¡l

Tubaráo

0,44

Tubar./Diab.

0,22

D¡äb./Cr¡s.

lub/Diab/Cris

0,07

Sorocâba

0,18

Sem inform.
de Aqúífero

0,18

(4

(l/s Meora
por

Municipio

(r

0,53

lc

0,08

Obs.:
( ) número de poços envolvidos no cálculo da capacidade específica;
(*) na área do município abrangida por este estudo (75%).

Itu

0,41

outros
Muhic.

(0

0

(11

0,37

J/S MeOta
(m31him)

Þor
Aqrjífero

(0

0,18

0,25

(5

0,18

rE

0.50 12'

0,10
ï

0,32 (1

(31

0,14

0,11
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0,18
tÁ

(c

0,44
(91

0,01 (1

0,07

0,11

0,30
t7ç

0,42
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(4
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0,09

l(

0,14
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Numa análise mais setorizada desse mesmo parâmetro, foram encontrados

grupos de poços com valores bastante diferenciados, refletindo a irregularidade própria

dos sistemas aqüíferos, frente à produtividade.

O Sistema Aqüífero Cristalino, foi o que apresentou a melhor produtividade

média global, também apresentando a maior diferenciação setor¡al, considerando que

no Município de Sorocaba, a produtividade do referido Sistema Aqüífero é muito alta

(Q/s" média de 0,53 mt/h/m¡ em relaçâo ao Município de Araçoiaba da Serra (Q/s

média de o,o7 m3/h/m), onde ela é baixa. Os poços que explotam o Sistema Aqüífero

Tubarão (aqüífero do tipo granular), apresentaram uma diferenciaçäo menor, isto é,

uma produtividade mals homogênea ao longo de toda a área estudada (variando entre

0,08 e 0,18 m3/h/m). Os poços que explotam ambos os sistemas aqüíferos

apresentaram uma diferenciaçäo média e intermediária.

No Município de Sorocaba os poços que atravessaram o diabásio apresentaram

bons resultados médios (0,32 a 0,50 mt/h/m¡, apesar do reduzido número de poços com

esta característica.

Os valores de capacidade específica aqui obtidos, concordam com valores

regionais obtidos pelo DAEE (1982), na Regiâo Administrativa de Sorocaba, onde foram

estabelecidos para o Sistema Aqüífero Cristalino, valores de capacidade específica de

0,018 a 0,50 m3/h/m (para70o/o dos poços analisados), com mediana de 0,1 ms/h/m; e

para o Sistema Aqüífero Tubarão, valores de capacidade específica de 0,02 a 0,50

m3/h/m lpara 70% dos poços analisados), também com mediana de 0,1 m3/h/m.

Na Figura 12, a produtividade dos poços da área estudada, é apresentada na

forma de gráficos ätravés de paråmetros muito utilizados nas avaliaçöes

hidrogeológicas: a Capacidade Específica 1m3/h/m¡ e a Yazäo 1mln¡. O primeiro

gráfico, apresenta a distribuição de freqüência dos valores de capacidade específica

dos sistemas aqüíferos Cristalino, Tubarão e Poços Mistos; no segundo gráfico, pode

ser analisada a distribuiçäo de freqüência dos valores de vazâo desses mesmos

sistemas aqüíferos. Nesses dois gráficos, observa-se o acentuado deslocamento das

maiores freqriências para o setor de produtividade baixa. No caso da capacidade

específica, que corresponde ao parâmetro de maior confiabilidade, a maioria dos poços

apresentam capacidade específica abaixo de 0,1 m3/h/m. No caso da vazâo, o referido

deslocamento das Ìreqüências para o lado das vazões mais baixas, é um pouco menos

âcentuado.

" capacidade específica (m3/h/m).
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Este deslocamento das maiores freqüências para o setor de produtividade baixa

é característico para a reg¡äo analisada, já observados em vários trabalhos de

avaliaçöes regionais e de semi-detalhe como DAEE, (1981 e 1982), IG/SMA (1990b,

1991, 1993, 1995), YOSHINAGA-PEREIRA (r996) e FERNANDES (1997), e outros. Na

Figura 13, observa-se a distribuiçäo em área, dos poços do Sistema Aqüífero Cristalino

e poços mistos classificados em 5 categorias de produtividade (Q/s). Uma vez que

estes poços säo supridos (total ou parcialmente), por aqüífero do tipo fissural, optou-se

pela representação pontual de cada poço.

Assim sendo, observa-se que os poços mais produtivos, com capacidades

específìcas entre 0,45 e 6,0 m3/h/m, situam-se preferencialmente no Município de

Sorocaba e secundariamente em ltu.

Na Figura 14, observa-se em área, o predomínio da baixa produtividade (Q/s) do

Sistema Aqüífero Tubarão, pois, na ma¡or parte da área, os valores de capacidade

específica s¡tuam-se abaixo de 0,2 mslhtm. As produtìvidades maiores foram

observadas em porções restritas da área de estudo, destacando-se uma região com

capacidade específica ac¡ma de 0,8 m3/h/m, situada ao norte da Cidade de Sorocâba.

6.5.2. Condicionantes Hidrogeológicos

No presente estudo, esta abordagem foi realizada por setores de área, ou seja,

por municípios e/ou Folha de Salto de Pirapora e por sistemas aqüíferos.

- Condicionantes Estruturais

Na análise da produtividade dos poços em relação ao lineamentos de drenagem,

observou-se que em cada município, os poços localizados junto" aos lineamentos de

drenagem, apresentaram capacidade específica média superior àqueles localizados

longe dos lineamentos (Tabela 4).

Com relaçåo à direçåo destes lineamentos, os maiores valores de capacidade

específica média foram observados nas seguintes direções: EW Município de

Araçoiaba da Serra (porção territorial representada na área estudada); NE no Município

de Salto de Pirapora; NW no Município de Sorocaba; NNW No Município de ltu (Tabela

s).

poços d¡stånciados, perpondicularmentê aos lineamêntos, de até um máximo dê 50 m.
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Tabela 4. Capacidade específica média dos poços dos municípios, localizados dentro e

fora da influência dos lineamentos de drenagem.

1. 0,24 capacidade específica médiâ (rn3/h/m);

2, 1z poços ) número de poços utilizados para o cálculo da capacidade específ¡ca média;

3. (.) parcialmente abrangido nestê trabalho (75%).

Tabela 5. Capacidade específica média dos poços localizados junto aos lineamentos de

drenagem, por municíPio.

Munic.
Todos

Araçor9Da
da Sorra

ËW

Salto dë
Piraoora

o,24
ts\

Sorocaba

u."+t',
,(ã),

WNW
0,09

Direcão de Ìineâmento$ de drenagem

ftu

.NW
;õffi'i /îâ\l l

1. EW...ENE: direçåo dos lineamentos de dronagem;
2. 0,24 capacidade específica média (ms/h/m);

3. ( ) número de poços utilizados para o cálculo da capac¡dade especlf¡ca;
4. (.) Parcialmêntê abrangìdo neste trabalho (75%).

0,02

0,07
(2)

NNW

0,1 I

0,36

0,1 1
(7)

0,05

Segundo IG/SMA (1990b), em toda extensão da Folha de Salto de Pirapora'

observou-se o melhor desempenho dos poços localizados nas proximidades dos

lineamentos em relação àqueles locados a certa distância' deles. As médias dos

valores de capacidade específica (Q/s) para o grupo de poços próximos aos

lineamentos foi 1,41 m3/h/m, e para os poços distanc¡ados de lineamentos 0,17 m3/h/m.

'i.iT

NS
0,38

/?nì

.D-.F+',:r:ii

trìi'i-t'iil

0,09

U,U3
(3)

0,uó
(1)

NNE

u,36

u,16

0,08
(2t

,Jifr.V:
i¡fñ,\ l.l

U,U1
(1)

NE

0,44

0,26
()4\

0,43

0,22
(2')

0,12
(3)

ENE

poços distånciados, perpèndicularmentê eos linêamentos, de até um máximo de 50 m

0,24

0,17

. Q;69:(t) i

0,03

0,10
(1)

0,05

0,09

o,25

0,07
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Na análise, por sistemas aqúíferos (Cristalino, Poços Mistos- e Tubaråo), os

poços localizados junto aos lineamentos de drenagem, apresentaram capacidade

específica média mais elevada do que aqueles localizados numa posição mais afastada

dos mesmos (Tabela 6).

Tabela 6. Capacidade específica média dos poços dos s¡stema aqüíferos, localizados

dentro e fora da influência dos lineamentos de drenagem.

1.
2.

0,24 capacidade êspecff¡ca média (m3/h/m);
(3poços) número de poços utilizados para o cálculo da capacidado esp€cífic€ média.

Com relaçäo à direçäo destes lineamentos de drenagem, os melhores valores de

capacidade específ¡ca média foram obtidos junto às segu¡ntes direçöes: NE, NS' NNW

e NW para o Sistema Aqüífero Cristalino; NW, EW, NS e NNE para os "Poços Mistos';

NNW, EW e NW para Sistema Aqüífero Tubaräo (Figura 7).

Tabela 7. Capacidade específica média dos poços localizados junto aos lineamentos de

drenagem, por sistema aqüífero.

Sistemas

Aqriíferos

Cr¡stal¡no

Poços

Mistos

ËW

0,10
(2)

Tubarão

WNW

Direção de lineamentos de drenagem

0,37
(2\

1, EW.,.ENE: direçåo dos lineamentos dâ drenâgem;

2. 0,24 capacidade específica média (m3/h/m);
3. O número de poços utilizados para o cálculo da cepacidade êspecffica

0,05
(1)

o,21
(1)

NW

0,15
(1)

0,38
(14)

NNW

* Pogos que explotam água dos sistemas aqüifero Tubaråo e Cristalino

0,05
(1)

riliffi

9,4í
(7)

NS

0,20
(e)

o,22
(4)

0,69
(6)

NNE

. .uro? rt,r,$) {

0,31

(6)

NE

u,uv
(7)

0,26
(4)

iiir¡ffi

ENE

0,14
(3)

0,1 1

(6)

0,24
(7)

0,13
(l r)

0,09
(2)

0,07
(5)
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Segundo IG/SMA (1990c), os poços do Sistema Aqüífero Cristalino do Município

de Sorocaba, localizados junto e fora dos lineamentos de drenagem, apresentaram os

seguintes valores médios de capacidade específica: 0,55 e o,2o m3/h/m,

respectivamente.

Com relação à direçåo destas estruturas, os melhores resultados foram

observados nos lineamentos de drenagem com direção NW, transversais à xistosidade

local (IG/SMA op. cit.). Esta direção NW está associada ao evento rúptil mais

proeminente (C3) definido por FERNANDES DA SILVA (1997), entre Pilar do Sul e

Votorantim, cuja descrição é a seguinte: Evento C3, com esforços de compressáo

orientados na direçäo NW-SE, caracterizado por falhas transcorrentes destrais nas

direções ENE, NE e E-W, e também por falhas de caráter reverso de direçåo NE,

conjugados de falhas apresentando orientaçöes NNE-NNW e WNW-NW e juntas

conjugadas de cisalhamento com orientaçäo E-W e NW.

No Município de Salto de Pirapora, a maior produtividade (Q/s média) foi obtida

junto aos lineamentos de drenagem de direção NE que esta associado ao evento C2 de

FERNANDES DA SILVA (op. cit). Este evento C2 foi caracterizado por esforços

compressivos de direçäo NE-SW, consistindo principalmente de falhas transcorrentes

sinistrais com direçåo WNW, EW e ENE.

Para o Sistema Aqüífero Tubarão (Tabela 6), foi encontrado prat¡camente, o

mesmo valor médio (0,15 e 0,13 m3/h/m), para os dois grupos de poços (associados ou

não aos lineamentos). Apesar disso, os poços localizados na direçäo de lineamento de

drenagem NNW e NW, apresentaram melhores valores de capacidade específica

média (Tabela 7). No caso particular do Sistema Aqüífero Tubarão, de pouco destaque

de produção dos poços localizados em lineamentos de drenagem, a razäo para esta

"similaridade" entre os valores pode ser explicada pelo fato da porosidade ser

significativamente mais importante que o caráter fissural. Por outro lado, no caso do

Sistema Aqü ífero Cristalino, onde predomina o relevo de morrotes e vales mais

fechados, o lineamento, representa melhor uma zona de fraqueza da rocha, e portanto,

os poços aí perfurados tendem a apresentar melhores resultados, onde a probabilidade

dos mesmos interceptarem zonas fraturadas, é maior. Para os poços que explotam

ambos os aqüíferos, no Município de Sorocaba, foram encontrados os seguintes

valores de capacidade especifica média: 0,60 m3/h/m para os poços próximos aos

lineamentos e 0,12 m3/h/m para os poços afastados dos lineamentos (|G/SMA, 1990c)
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No Município de ltu, para o Sistema Aqüífero Cristalino, foram encontrados

valores médios de capacidade específica de 0,34 e 0,15 m3/h/m, para poços situados

próximos e distantes dos lineamentos, respectivamente (|G/SMA, 1991)'

- Gondicionantes Geomorfológicos (formas locais de relevo - vale, vertente e
toPo)

As Tabelas I e 9 foram confeccionadas para ilustrar a produtividade (Q/s média)

dos poços frente aos condicionantes geomorfológicos, separadamente para os sistemas

aqüíferos e para os municípios. Para o Sistema Aqüífero Gristalino e Poços Mistos

(Tabela 8), observou-se que a capacidade específica média dos poços, aumenta do

topo para o vale. Para o Sistema Aqüífero Tubaräo, esta tendência nåo foi observada.

Para os municípios de Sorocaba e Salto de Pirapora (Tabela 9), a capacidade

específica média aumenta do topo para o vale. Para os municípios de Araçoiaba da

Serra e ltu, a maior produtividade dos poços foi observada nas vertentes.

Tabela 8. Capacidade específica média dos poços localizados junto às feições

geomorfológicas (vale, vertente e topo), por sistema aqúífero'

SistemaAqirífero

Cristating

Poços,Mislos

Tubarão

Obs:
1 , (*) inclusive l0 poços qu€ atingira o diabásio;

2, ( ) númêro de poços utilizados para o cálculo da capacidadê específics média.

Todos'1*¡

Vale

0,62 (31)

Capacidade específica 1m3/hlm¡

0,43 (38)

Segundo IG/SMA (1990b), para o Sistema Aqüífero Cristalino da Folha de Salto

de Pirapora, a vazäo média de poços localizados em vales (9,7S m3/h) é maior que os

poços das vertentes (7,s5 m3/h). Nos Poços Mistos desta mesma Folha, o melhor

desempenho da vazäo nos vales (vazåo média = 24,02 m3/h¡ é significativamente maior

que nas vertentes (6,22 m3/h) e topos de morro (6,41m3/h). No Município de Sorocaba

(IG/SMA 1990c), os poços mistos, apresentaram os seguintes valores médios de

capacidade específica para o vale, vertente e topo: 0,51; 0,32; e 0,17 m3/h/m.

o,12 (2e)

0,42 (104)

Verlente

0.41 (31)

0,21 (24)

0,20 (32)

0,27 (8e)

Ìopo

0,27 (28)

0,17 (15)

0,08 (22)

0,18 (67)
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Tabela 9. Capacidade específica média dos poços localizados junto às feições

geomorfológicas (vale, vertente e topo), por município.

[Vlunicípios

Sorocåbä

Salto de Piräporá

Arâço¡abå da Serrâ (t)

ttu

TÖdoB (+r)

Vale

Capacidade especlfica (r,nt¡tllm)

Obs:
1. (r) na área do municfpio abrangide por este estudo (750lo);

2. (,',*) inclusive 15 poços localizados em municfpios visinhos;
3. ( ).número de poços utilizados para o cálculo da capac¡dade êspêcifica média.

- Condicionantes Litológicoe

Para todos os poços que explotam água somente do Sistema Aqüífero Tubaräo

na área estudada, verificou-Se, gráficamente através da Figura 15, a inexistência de

uma correlaçäo boa entre produtividade (Q/s) e a porcentagem de arenito da seçåo

geológica dos poços. A comparação do mapa de isoporcentagem de arenito da seção

geológica dos poços (Figura 10), com o mapa de capacidade específica do sistema

Aqüífero Tubaräo (Figura 14), também näo mostra uma boa correlaçäo. Este fato

indicou que nåo basta o poço atravessar somente grande quântidade de corpos

arenosos do Sistema Aqü ífero Tubarão para a obtenção de um bom resultado na área

estudada. Para as litologias do Sistema Aqüífero Cristalino, a correlaçäo entre a

produtividade e os principais tipos litológicos presentes na área estudada (granitos,

gna¡Sses, e metassedimentos), pode ser observada através das zonas de produtividade

similar, definidas neste estudo.

0,61 (51)

0,36 (18)

0,16 (25\

0,13 (7)

Vertentê

0,41 (106)

0,29 (45)

0,11 Í\
0,27 (36)

0,16 (5)

Topo

0,28 (2s\

0,26 (e6)

0,06 (6)

0, 10 (23)

0,08 (e)

0,17 (74\

L,.*.._...._.
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Figura 15. Relação entre a capacidade específ¡ca e a porcentagem do arenito
da sêçäo geológica dos poços do Sistema Aqüífêro Tubarão.
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6.5.3. Zonas de Produtividade Similar

Foram delimitadas 12 zonas de produtividade similar (a maior¡a delas

subdivididas em 2 subzonas e alguma em 3 subzonas), numeradas em ordem

decrescente de capacidade específica, cujos resultados podem ser observados na

(Figura 16), enquanto que as características hidrogeológicas de cada zona podem ser

observadas nas Tabelas 10, 11 e 12.

O mapa de Zonas de Produtividade Similar foi elaborado através do cruzamento

de informações provenientes dos seguintes mapas básicos e temáticos: Mapa

Geológico, Mapa Hidrogeológico, Mapa de Contorno Estrutural do Topo de

Embasamento Cristalino, Mapa de lsoespessura do Sistema Aqü ífero Tubaräo (de

Sedimento), Mapa de porcentagem de Arenito da Seção Geológica dos Poços

(porcentagem da soma dos estratos arenosos em relação à profundidade total dos

poços), Mapa de lsocapacidade Específica do Sistema Aqüífero Tubaräo, Mapa de

Capacidade Específica dos Poços do Sistema AqüÍfero Cristalino e Poços Mistos.

O método para execução deste tipo de mapa, foi desenvolvido pela equ¡pe de

hidrogeologia do INSTITUTO GEOLÓGICO, utilizado pioneiramente na avaliação

hidrogeológica realizada no Município de ltu (IG/SMA, 1991), e cujos conceitos teóricos

foram enunciados em HASSUDA et al. (1992). No referido trabalho, a elaboração do

mapa de produtividade similar fundamentou-se numa correlaçäo de dados entre a

produtividade (capacidade específica e vazâo) e os condicionantes geológicos (Mapa

Geológico do Município de ltu) e hidráulicos (Mapa Hidrogeológico e dados construtivos

dos poços), numa análise efetuada poço a poço. Na presente dissertação, a mesma

metodologia foi aplicada, porém, utilizando dispositivos mais avançados para o

tratamento de dados, principalmente com relaçäo aos recursos de informática.

Anies da descrição detalhada de cada zona, vale ressaltar algumas observações

de caráter geral em relação às zonas e subzonas delimitadas. O Sistema Aqüífero

Tubarão, representado na área estudada pelo Subgrupo ltararé, exibe características

geométricas diferenciadas ao longo de sua faixa de ocorrência dentro da área

estudada. Na metade norte, o Subgrupo ltararé é mais espesso, podendo alcançar, ou

até mesmo ultrapassar os 300 m de espessura, como pode ser observado nos perfis

geológicos (Figura 9).
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Tabela 10. Produção dos poços das zonas e subzonas de produtividade similar

åona
Q/s

média
(m3/hi rh)

I

N" dè
PoçoB

¿lt

2

0.77

3

0,68

Vazão
Íiédla
(m3/h)

18

0,43

4

N" qe

PoçoB

29

12.52

5

0,30

14

11,77

Sub
zona

6

o2a

8,41

Litolog¡a

(3)

58

7

34

o.26

2A

7

I

8,78

o.24

26

28

sêd/cris

Q'3
média
(m3/h/m)

6

ô

3A

0. 18

6.72

gra/gn

3B

10

71

granito

28

3C

Poços

0.1

8.36

meta6s

4A

56

23

0,28

24

Vazão
ñédia

(m31h)

metass

0,09

9.17

48

11

metáss

0,78

seo/merass

6

46

o.26

5.91

12

sed/metass/

No de
Poços

I

6

ooa

0,04

Obs.:
(1) número de poços utilizados para o cálculo da capacidade êspecífica méd¡a das zonas;
(2) número de poços utilizados para o cálculo da vazäo média das zonas;

iSi seO=sedimeñto do Subgrupo ltararé; mêtass=mêtassedimentoì gra=granito; gn=gnaisse;

cris=Embasamento Cristalino ¡ndifêrenciadoì
(4) número de poços utilizados para o cálculo da câpacidade específica das subzonas;
(5) número de poços ut¡lizados para o cálculo da vazäo média das subzonas.

35

25

7.25

1,00

sed¡mento

5,1 1

0,00

0,36

7A

51

14,54

6,69

7B

0,27

sed/cris

9,02

8A

72

lu

17

2.40

8B

granfto

24

10.01

4.03

9A

gfanrto

41

58

sed/cr¡s

7,43

9B

ô65

104

sect/cns

9,51

o26

108

ôed/cr¡s

o.24

10c

sed/cfls

25

030

114

sed/cris

4

4b

0.16

l1B

sed/cfls

0.08

sed/cris

't0.11

0. 15

sed/cns

010

8.74

0.09

?tt

6.43

0.o2

5,79

sed/cr¡s

0.07

6.26

24

0.11

1

9,81

41

392
8,54
2,93

20

ó,tz
4,60

36

o
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Tabela 11. Características geométricas médias das zonas e subzonas de produtividade

Zona

similar

Sub-
zona

1

2

Litologia
(1)

2A

3

28
3A

sed/cris

3B

Prof. Média
dos Poços

(m)

4

gra/gn

3C

gran¡to

4A

5

mêtâss

48

metass

6

metass

138,1

N" de
Poços

Q\

sed/metass

sed/metass/gra

103.6

7

96.8

Espes5.
Média d6
Sed¡m.

(m)

117.1

7A

sedimento

I

109.7

7B

143.0

8A

11

9

sed/cris

115.8

8B

24

granito

Poços

(3)

32.1

9A

143

10

23

gran¡to

9B

6,0

o

olo

méd¡a dê
Arênito

(4)

sed/cris

155,0

104

2,0

4

sed/cris

108

1 1.5

11

22

sed/cr¡s

126,3

10c

7.7

50

sed/cris

5

1 15,1

114

12

0,0

23

Poços

(5)

sed/cris

117,5

27,5

118

2A

32,9

Obs.:
if li"o = sedimento do Subgrupo ltararé; metass = mêtassed¡mento; gra = gran¡to; gn = gnaisse; cris =

Embasamento Cristalino indiforenciado;
(2) número de poços ut¡l¡zados pâra o cálculo da profundidade média das zonas o subzonas;

iãÍ n,i*àro Je påços utilizadoà para o cálculo da espessura média de sedimento (S¡stema Aqüífero

Tubarão), das zonas ê subzonas;
(4) porcentagem média dos êstratos de arenito da seção geológica dos poços das zonas ê subzonas,

êm relação a profundidade total dos mesmos;
(S) número äe poços utilizados para o cálculo da porcentagem méd¡a dos estratos de arenito das zonas

e subzonas.

sed/cris

6

107,5

47,9

0.0

sed/cris

3

117,2

4.O

7

4

sed/cris

135.6

10

4,6

sêd/metass

11

13

164,4

Þ

24

32

128.4

150

1

sed/cris

10

142.2

3,8

47

5

0

112,3

18.6

18.9

61

130.2

57,0

20

1

32,5

177.1

29,9

15

17

5

157,5

29

34

23

135,7

40.0

104,6

b

4

41 0

4

22

0
32,5

89,9

14

2

42.O

40,0

2

Þ

21,1

60,9

A

26.7

37,7

6

14

43,0

4

2'11 0

21.0

E

309

)9

3

I 1.0

20

9,3

2

1

15.2

9

1

4,0

10

4

1
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Tabela 12. lntervalos de variaçåo das características geométricas das zonas e

subzonas de produtividade similar, obtidas através dos mapas Geológico, de

lsoespessura de sedimento (Sistema Aqù ífero Tubaräo), lsoporcentagem de

arenito e Contorno Estrutural do Topo do Embasamento Cristalino.

Zofiâ Srrhtôn¡

1

2

Litologia
(1)

2A

3

28
3A
3B

4

sod/cr¡s

3C

5

gra/gn

Vâr¡açãô dä
Espeôs. do
Sedimênto

(m)

4A

6

granito

48

metass

7

metass

metass

sèd/metass

7A

sed/metass/gra

8

0-100

7B

sedimênto

8A

9

% Areñito
(2t

8B

sed/cris

9A

10

grânito

9B

gran¡to

104

väriação dè cota do
Contor. Ëstrut, do

ïopo do Emb.
Cristalino '

lml
30-50

sed/cris

0-150

108

11

sed/cris

0-150

10c

12

sed/cris

114

Obs:
('1) sed=sed¡mento do Subgrupo ltararé; metass=metassedimento; gra=granito; gn=gnaisse;

cris=Embadamento Cristalino indifêrenciado;
(2) porcentagem da soma dos estratos de arenito da seçäo geológ¡ca dos poços das zonas e subzonas,

em relaçåo a profundidade total dos poços;

300

sed/cris

150-300

118

sêd/cris

sed/cris

500-600

20-40

sêd/cris

50-150

20-30

sêd/cr¡s

sed/metass

0-150

50-90

'150-300

No extremo noroeste da área, este pacote situa-se, aproximadamente, entre as

cotas 200 e 500m (Figura 9, Perfil A-B; e Figura 14, Zona 5). Nesta parte mais espessa

do S¡stema Aqüífero Tubarão (Figura 9, Perfis A-8, C-D e E-F), a maioria dos poços,

por serem em geral rasos, podem estar explotando, teóricamente, água

exclusivamente de porçöes sedimentares (Figura 16, Zonas 5, 6 e Subzona 9A), ao que

tudo indica sem contribuição direta de falhas e/ou fraturas do Embasamento Cristalino.

30-40

sed/cris

50-250
50-100
50-100

400-600

20-40

0-150

450-550

0-150

30-70

250

0-150

300-450

30-80

100-200

20
30-80

500-600
450-650

20-30

250-450

20-40

350-500

30-50

500-600
450-600
550-650
400-550
450-600
400-500
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Por outro lado, com exceção destas três zonas, em todo o restante da área estudada,

de maneira geral, os poços explotam também o Sistema Aqüífero Cristalino.

A seguir säo descritas as características das '12 zonas de produtividade similar,

as quais foram numeradas em ordem decrescente de produtividade (somente pela

capacidade específica).

ZONA 1

A zona I apresentou-se como a melhor zona em termos de produtividade

(capacidade específica média de 0,77 m3tym e de vazão média de 12,52 m3/h) Os

valores encontrados permitiram Sua delimitação entre as cidades de Sorocaba e

Araçoiaba da serra, englobando o canto nordeste da Folha de salto de Pirapora e a

porçäo sudoeste do Município de Sorocaba. Pela análise das características

geológicas, em relaçäo às vazões apresentadas por seus poços, â obtenção de um

bom resultado na zona I (vazäosuperior àvazâo média geral de 7,91 m3/h, obtida para

toda a área estudada) na abertura de um poço tubular, está relacionada diretamente às

fraturas do Embasamento cristalino, visto que, o sistema Aqüífero Tubarão, sobre a

zona 1, apresenta uma capacidade específica entre 0 e 0,2 msthlm (Figura 14). Nesta

mesma zona 1 a espessura média de sedimento 'ê de 32,1 m e a porcentagem de

arenito de 27,5o/o (Tabela 11). os lineamentos de drenagem mais promissores, são os

de direçåo NW e NNW.

ZONA2(2Ae28)
A zona 2 apresenta valores de capacidade específica (Q/s) média de 0'68

m./h/m e de vazão (e) média de 11,77 mu/h. É composta de duas subzonas, sendo que

a subzona 2A situa-se a nordeste da Cidade de ltu e a subzona 28 a leste de Sorocaba.

A subzona 24, com menor quantidade de poços apresentou uma produtividade menor,

com capacidade específica média de 0,28 m3/h/m e a subzona 28, com maior

quantidade de poços, apresentou capacidade específica média de 0,78 m3/h/m. As

vazões médias obtidas para as subzonas 2A e 28 foram: 5,11 e 14,54 m3/h,

respectivamente, A Subzona 2A situa-se a nordeste da cidade de ltu e seus poços

explotam água do Granito de salto e de gnáisses do complexo ltapira. o melhor poço

desta subzona situa-se em um lineamento de drenagem com direção NW. A subzona

28 situa-se a leste de Sorocaba e seus poços explotam água do granito de Sorocaba.

Os melhores poços desta subzona situam-se em lineamentos de drenagem de direção

NS e NW,
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ZONA 3 (34, 38 e 3C)

A zona 3, classificada em terceiro lugar em termos de produtividade (Q/s)'

apresenta capacidade específica média de 0,43 m3/h/m e vazão de 8,41 m3/h. A

referida zona representa a produtividade dos metassedimentos do Grupo Säo Roque.

As subzonas 34,38 e 3C apresentaram as seguintes capacidades específicas: 0,26;

0,04; e 1,0 m3/h/m, respectivamente. Apesar da pequena quantidade de poços

construídos nesta zona, os mesmos foram suficientes para comprovâr a

heterogeneidade geológico-estrutural e hidrogeológica desta zona, pois, obteve-se

como reflexo deste fato, variados valores de capacidade específica dos poços A

subzona 3A cobre toda a porção centro-leste do Município de ltu e seus melhores

poços foram locados junto a lineamentos de drenagem NNW; a subzona 38 ocorre na

porção sudeste do Município de Sorocaba; e a 3C ocorre no leste da Cidade de Salto

de Pirapora. Os melhores poços da subzona 3C, foram locados junto aos lineamentos

de drenagem de direçäo NE.

ZONAS4(4Ae48)
A zona 4 apresentou capacidade específica média de 0,30 m3/h/m. As duas

subzonas apresentaram produtividades semelhantes. A Subzona 4A com Q/s=0,36

mt/h/m, e a 48 com Q/s=0,27 mt/h/m. As subzonas 4A e 48 localizam-se na parte

central dos municípios de ltu e Sorocaba. A Subzona 4A situa-se imediatamente ao sul

da zona urbana de ltu e a subzona 48 a nordeste de Sorocaba, com disposição

alongada na direçåo NE-SW. Os poços situados na parte leste explotam água do

Embasamento Cristalino (metassedimentos ou granitos), e os situados mais a oeste

explotam água dos sistemas aqüíferos Tubarão e Cristalino (poços mistos) Em geral,

para ambas as subzonas a espessura de sedimento aumenta de leste para oeste, entre

0 e 150 m, podendo chegar a 200 m. As isolinhas do contorno estrutural do topo do

Embasamento Cristalino apresentam uma variação entre 400 e 600 m. As melhores

direções de lineamentos de drenagem para a subzona 4A'foram (NS e NNW) e para a

subzona 48, (NS e NW).

ZONA 5

A quinta zona de produtividade similar situa-se no extremo noroeste do Município

de ltu, onde os poços apresentaram capacidade específica média (Q/s) de 0,28 m3/h/m

evazäo média de 6]2m3th. Estes poços, com profundidade média de 155 m, explotam

água exclusivamente do Sistema Aqü ífero Tubarão. Esta zona 5, correspondeu à zona

mais produtiva deste sistema aqüífero. A espessura do pacote sedimentar atinge

cerca de 300 m, situando-se entre as cotas 200 a 500 m, do Mapa de Contorno
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Estrutural do Topo do Embasamento Cr¡Stalino. Topograficamente, corresponde a

região mais rebaixada da ârea estudada.

ZONA 6

A zona 6 localiza-se na porção oeste do Município de Sorocaba, e seus poços

apresentaram capacidade específica média de 0,26 m3/h/m e vazão de 8,36 mt/h. Esta

zona 6, foi classificada em segundo lugar dentre as zonas que explotam água do

Sistema Aqüífero Tubarão. Para a profundidade média dos poços foi encontrado uma

valor de 126,3 m. Em geral, de acordo com os mapas de lsoespessura do sistema

Aquífero Tubaräo e de Contorno Estrutural do Topo do Embasamento Cristalino, a

espessura do pacote sedimentar varia de 150 a 300 m, onde as maiores espessuras

foram encontradas na porção oeste desta zona (Figura 16). Os poços mais produt¡vos,

foram encontrados junto aos lineamentos de drenagem NW e NNE.

ZONAT(7Ae78)
Cobrindo grande porçäo do Maciço de Sorocaba que ocorre na área estudada, a

Zona 7 divide-se em duas subzonas: a Subzona 74, ocorre na porçåo leste do

Município de Sorocaba, e a subzona 78 ocorre na parte sul da cidade de Sorocaba' A

produtividade de ambas é muito semelhante com Q/s média de 0,24 m3/h/m e vazão

média de g,fi m3th, com ligeira vantagem para a Subzona 7A' A profundidade dos

poços varia entre 110 a 120 rn. No caso da subzona 74, os poços mais produtivos,

foram encontrados junto aos lineamentos de drenagem NW; e na subzona 78, nos

lineamentos ENE, NNW.

ZONAS(8Ae8B)
A Subzona 8A ocorre ao sul da Cidade de Araçoiaba da Serra, e a subzona 88

cobre a porçåo centro-leste da Folha de Salto de Pirapora, sendo que esta última

subzona, possui uma forma alongada na direção NE-sw. A produtividade média geral

da zona I é baixa (Q/s=0,18 m3/h/m¡, sendo que na subzona 8A a capacidade

específica é 0,30 m3/h/m (4 poços) e na subzona 88 a capacidade é 0,16 m'thtm 120

poços). Para as vazões da suzonas 8A e 88 foram encontrados os seguintes valores:

6,43 e 5,79 m3/h, respectivamente. Em geral a profundidade média dos poços é baixa

(107,5 a 117,2 m), com espessura média de sedimento, também baixa, de 57 m para a

subzona 8A e 29,9 m para a subzona 88. A espessura de sedimentos, na subzonas 84,

aumenta de norte para sul de poucas dezenas de metros até cerca de 150 m. Na

Subzona 88 a espessura varia de 0 a 50 m, sendo que, no extremo sudoeste a

espessura pode alcançar cerca de 150 m (Figuras I e 16). A porcentagem média de

arenito é 420/o þa"a a subzona 8A e 21 ,20/o para a subzona 88. Os melhOres
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lineamentos de drenagem encontrados para as subzonas 8A e 88 foram: EW e NNE,

respectivamente.

ZONA9(9AesB)
A subzona 9A foi delimitada na porção oeste do Municipio de ltu, e a subzona

98, a noroeste da Cidade de Sorocaba. Com relação à capacidade específica, foi obtido

um valor médio de 0,0g m3/h/m para a subzona 9A e um valor médio de 0,15 m3/h/m

para a subzona 98. Para a porcentagem de arenito da seção geológica dos poços'

foram obtidos os seguintes valores: 26,70/o para a subzona 9A e 43% para a subzona

98. Os poços säo em geral fundos, com profundidades médias de 135,6 m e 164,4 m,

respectivamente para as subzonas 9A e 98. Em geral a espessura do pacote

sed¡mentar na subzona 9A, aumenta de leste para oeste de 150 a 300 m, e na subzona

98 a espessura aumenta de sudeste para noroeste, de 50 a 250 m, aproximadamente

(Figura 16). Para as subzonas 9A e 98, oS melhores lineamentos de drenagem

encontrados foram: (NS e NE) e (NW), respectivamente.

ZONA 10 (104, 108 e 10C)

Esta zona cobre 3 porções da Folha de salto de Pirapora, respectivamente no

canto noroeste, na parte central e sul. A produtividade geral da zona 10 é muito baixa

(e/s=0,09 mu/h/m¡ e pior na Subzona 10C. A profundidade média dos poços da zona 10

varia de 112,3 a 142,2 m, com a maior profundidade na subzona 108. Nesta subzona

1OB, a espessura média de sedimento é maior (89,9m) e onde a porcentagem média de

arenito da seção geológica dos poços, também é maior (30'9%).

Para as subzonas 1OA, 1 OB e 10C, os lineamentos de drenagem, mais

produtivos para obtenção de água subterrânea através de poços tubulares, foram: EW,

NW e NW, respectivamente.

ZONA 11 (114 e 118)

A zona 11 localiza-se na parte central do Município de ltu, com a subzona 114

ocorrendo a sudoeste da cidade de ltu e a subzona 118 um pouco mais ao sul,

separada da subzona 114, pela subzona 44. A produtividade geral da zona 11 é muito

baixa (e/s=0,08 m3/h/m¡. Os poços são bastante profundos, e é na subzona 118 onde

ocorre a maior profundidade média ('177,1 m). A espessura média de sedimento variou

de 60,9 m na subzona 114, até de 37,7 m, na subzona 1lB. Em geral em ambas as

subzonas, a espessura de sedimentos aumenta de leste para oeste, de 0 a 150m. A

porcentagem média de arenito da seçäo geológica dos poços, variou de 9'3% na

subzona 1 1A até 15,2yo na subzona 1 18. Com estas características, nota-se que em
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geral, os poços de ambas as subzonas atravessam porçöes lamíticas do subgrupo

Itararé e adentram profundamente numa porçäo "seca" do Embasamento Cristalino,

cOm baixo aproveitamento dos meSmos. Para aS Subzonas 114 e 118, os lineamentos

de drenagem, onde os poços apresentaram maior produtividade, foram: NE e NS,

respectivamente.

zoNA 12

A zona l2localiza-se na parte centro norte da Folha de salto de Pirapora, ao sul

da cidade de Araçoiaba da serra, e, de acordo com os poços que nela existiam a

mesma foi caracterízada como uma porçäo típicamente sedimentar (Sistema Aqüífero

Tubaråo). Apesar dos poucos poços existentes nesta zona, a mesma apresentou-se

como uma zona praticamente "seca", pois, os quatro poços cadastradôs nesta zona

forneceram uma vazão média de 0,65 m3/h, sendo que três deles apresentaram

capacidades específicas, praticamente, nulas. Dos quatro poços existentes nesta zona,

foi obtida uma profundidade média de 135,7 m. Um desses quatro poços, foi perfurado

pelo lG, o qual ating¡u o Embasamento cristalino aos 211 m. Este poço apresenta boa

descrição da seçäo geológica e a porcentagem de estratos arenosos, em relaçäo à

produndidade total do poço, foi de 4ol0.

6.6. Mapa Potenciométrico

o Mapa Potenciométrico, foi construÍdo com base na cota do nível estático dos

poços que explotam água do sistema Aqüífero Tubaräo e poços mistos. Para o traçado

das curvas isopotenciais, foi utilizado o programa SURFER (Figura 17).

A análise do traçado da superfície potenciométrica, indicou a ocorrência de

fluxos preferenciais de água subterrânea, das partes mais elevadas da área (zonas de

recarga), para as drenagens principais da área (zonas de descarga do aqtiífero). Na

porção sul da Folha de salto de Pirapora, as águas subterrâneas fluem para os rios

sarapuÍ e Pirapora, os quais fluem de leste para oeste, aproximadamente. A porçåo

noroeste da Folha de Salto de Pirapora constitui uma grande área de recarga de água

subterrânea. Já na porçäo nordeste da Folha, o Sentido de fluxo da água subterrânea é

de sul para norte. Na parte central do Município de Sorocaba, as águas subterrâneas

fluem para o Rio Sorocaba o qual flui de sul para norte/noroeste. Na porção norte desse

mesmo município, os fluxos se direcionam para o Rio Pirajibu (afluente da margem

direita do Rio Sorocaba), o qual flui de leste para oeste
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No Município de liu, de acordo com as curyas isopotenciométricas, as águas

subterrâneas fluem êm dois sentidos principais (noroeste e sudoeste), a partir da parte

central do mesmo (zona de recarga de água subterrânea).

6.7. Aspectos Construtivos dos Poços

Com um total de 576 poços tubulares profundos cadastrados na área, foram

executadas análises envolvendo as seguintes características: empresas de perfuraçäo

mais atuantes, diâmetros de perfuração, tubo de boca, filtro, pré-filtro, cimentaçäo, laje

de proteção sanitária, equipamento de bombeamento, estado de conservação dos

poços e a evolução da construção de poços ao longo dos anos. A distribuição

geográfica dos poços e a profundidade dos mesmos, já foram discutidos anter¡ormente.

Os resultados destas análises permitiram caracteriza¡ o perfil construtivo dos poços

tubulares profundos da área estudada.

6.7.1. Empresas de Perfuração

De acordo com os dados existentes (até 1990), foram classificadas as 19

empresas que mais atuaram na área de estudo, com os respectivos números de poços

construidos (Tabela 1 3).

Tabela 13. Empresas de perfuraçäo mais atuantes na área

Companh¡a Perfuradora

SAAE Sorocaba
HTDROMINAS

JUNDSONDAS
JANËR

TODESCO
RODAGUA

No Poços

IRINGTL
HIDRÖGESP
SONDAMAR
JR POCOS

92
76

6.7.2. Diâmetros de Perfuração

Através da Tabela 14, observa-se o padräo operacional mais utilizado para

abertura de poços na área estudada. Este padräo corresponde a um poço que: inicia a

perfuração com broca de 12 polegadas de diâmetro e avança de 0 a 27 m; reduz para

10 polegadas e perfura de 27 a 73 m; reduz para I polegadas avança de 73 a 117 m;

reduz para 6 polegadas e termina com 140 m de profundidade.

POLITÍ

Companhiâ Perfuradora

36
34
31
22
17

INSTITUTO GEOLOGICO

CORNER

15

GARCA

14

AIR-LIFT

12

HIDRQTECNICA

9

SONDAGUA

No Poços

HIDROGEO
GEOPLAN

SEM INFORMAÇAO

OUTRAS

I
I

TOTAL

I
7

5

4
3
.f

114

576



Tabela 14- Diâmetros de perfuraçäo mais utilizados nä área

Diâmetros de
perfuração

/ññlêôâ.1âsì

12"
10"

Quantidade pêrfurada
em cada diåmetro

lmì

8',

6"

6.7.3. Tubo de Boca

O tubo de boca corresponde a uma tubulação lisa (sem aberturas ranhuradas)

colocada no início da perfuraçäo, geralmente de aço, servindo para prevenir o

desmoronamento das paredes do poço, e evitar a infiltração das águas das porções

superficiais do solo para dentro do poço. Na Tabela 15 observam-se os diâmetros de

perfuração, e os respect¡vos comprimentos médios a partir da superfície. o diâmetro

mais freqüente encontrado para o tubo de boca, foi o de 6 polegadas e um comprimento

médio de 28,8 m.

27
46
44
23

lntervâlo
perfurado

lml

Tabela 15. Tubo de boca: diâmetro e profundidade.

Diåmetro do
Tubo de Boca

/nòlê.1â.1â<\

a- 27
?7-73
73 - 117

117 - 140

66

14"
1z',
1CI"

8u

Som lnformacåo
6"

Nú¡mero
de Poços

Totåis

6.7.4. Filtro

A maior parte das informaçöes referentes ao filtro provém do Município de

Sorocaba, por ser praticamente o único município a se utilizar amplamente deste

dispositivo.

O filtro é uma tubulaçäo ranhurada, com abertura dimensionada em funçäo da

granulometria da formaçäo aqüifera, e serve para impedir a passagem de mater¡al

proveniente da mesma para dentro do poço.

22
41
101

Profundidade
Média do Tubo de Boca

/ml

83
222
107
576

9,3
11,5
18.s
24,4
28.8
232
576
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Do total de 576 poços cadastrados na área estudada, 102 poços apresentaram

informaçôes a respeito de filtro. O filtro mais utilizado foi o do tipo NOLD e o diåmetro

mais freqüente, foi o de 6 polegadas (Tabela 16)

Tabela 16. Filtro: diâmetro e distribuição por tipo

D¡åmetro
do Filtro

10"

8',

No de poços

6'

Totais

24

De acordo com a Tabela 17 as aberturas mais utilizadas foram as de 5; 3; 1 e 0'5

mm.

Tabela 17. Abertura do filtro e número de poços

31

47

NOLD

102

1

Abertura
do Filtro

7

JANOLD

16

0,25

24

0

HIDROSOLO

1.0
1.5a2

7

2

No de
P0ç06

3

7

4

1

5

1

10

sem informacão

2

'15

I

20

I

2

ïotal

3
5

6.7.5. Pré-filtro

o pré-filtro é um material granulado inerte (gråos de quartzo), colocado entre as

paredes do poço e tubulaçäo interna. seu diâmetro é dimensionado em funçäo da

granulometria da formação aqüífera e Serve para evitar O desmoronamento das paredes

do poço e o carreamento de partículas da formaçäo para dentro do mesmo.

11

MunicÍpio de
Sorocaba

1

19
1

1

1

1

5

7

65

ó
5

1

1

17
I
1

1

1

49
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A utilização de pré-filtro na área estudada também se restringe ao Município de

Sorocaba (Tabela 1B), pois, dos 75 poços com informação sobre o pré-filtro, 50 provém

dos poços deste município. Os diâmetro mais utilizados foram: Smm, 5 a 10 mm' 20' 25

mm e Bidim.

Tabela 18. Diâmetro do pré-filtro

Diâmetro do pré-filtro
fmmì
õ5-2
2-6

Ã

I
5-10

10
15

No de Poços

20
25
30

Bidim

7

Brita

sem pré-filtro
outros

2
6
1

6.7.6. Cimentação

A cimentação do tubo de boca é um isolamento preventivo, praticâmente

obrigatório, realizado com calda de cimento, para selar a parte superficial externa do

mesmo. A Tabela 19 ilustra de maneira s¡mples as informaçöes obtidas

Total

7

Município de Sorocaba

2
4
8
I
1

I

3

2

2

14

6

5

75

Tabela 19. Cimentaçäo

6
2
3

Cimentação

slM'

I
I
I
I
I
2

No de Poeos

50

NÃO

124

Sem lnform,

oþs:
* em 7 5o/o do município

Sorocaba = 59
lfir = 53

84

Mr rnicíoios

Salto de Pirapora =
*Aracoiaba da Serra = 3

sorocåba = 1u
Itu = 40

368

Salto de Pirapora = 31

xAracoiaba da Serra = 2

Sorocaba = 87
Itu
Sâltô rlê P¡râôôrâ = 32
,r,Aracoiaba da Serra = 59

159
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6.7.7. Laje de Proteção Sanitária

Este dispositivo corresponde a uma calçada ao redor do poço com inclinaçäo

radial (divergente), para impedir o acúmulo de água ao redor do mesmo. Dos 143

poços com laje (Tabela 20), apenas 50 possuem medida do raio desta laje de proteção,

sendo que a medida mais utilizada foi a de 0,5 m, correspondente a uma laje de 1 x 1 m

(Tabela 21). Para o estudo da laje de proteção sanitária, as melhores informaçöes são

provenientes do Município de ltu, (Tabela 21) onde existe maior número de poços com

informação a respeito da laje. Neste município, os poços com laje (122) e sem laje (68)

somam 190 poços, cuja proporção pode ser utilizada em termos de porcentagem para

toda a área estudada, isto é, 64% de poços são providos de uma laje e em 36% este

dispositivo näo foi utilizado.

Tabela 20. Laje de proteção sanitária

Laje

Com laie
Sem la¡e

Sem infÖrm.

No de
poços

Total

143

Araçoiaba da
Serrâ *

76

Tabela2l. Comprimento do raio da laje de proteçåo sanitária

* em7 5o/o do municípìo

357
576

Raio da lâjê
lrñ\

2

62

Salto de
Pirapora

0.1

64

0.2

MunicÍpios

0,3
4.4

1

0,5

1

67

o.7

No de Poços

69

0.8

Sorocaba

1.0
1.2

12

1.5

1

2.0

1

7

Total

143

I

156

4
15

Itu

122

2

Município de ltu

68

1

62

7

252

3
1

1

1

50

þ
I
4
11

1

5
3

1

42
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6.7.8. Estado de Conservação dos Poços

Durante os trabalhos de campo foram encontradas várias situaçôes relativas ao

estado de conservaçäo dos poços. Dos 386 poços com informação a respe¡to, 291

estavam ativos e 95 inativos (Tabela 22). Destes poços inat¡vos, nenhum deles foi

devidamente tamponado com calda de cimento, de maneira a devolver as condições

iniciais ou pelo menos ideais ao aqüífero.

Foram encontrados 31 poços abandonados (sem perspectiva de uso futuro), dos

quais comprovadamente 5 abertos e 4 com tampa metálica na boca; 35 poços

desativados (com perspectiva remota de uso futuro), dos quais l3 tampados; 18 poços

parados (com perspectiva de uso futuro, muitos deles ainda equipados); 5 poços

soterrados; e 6 ainda näo instalados.

Tabela22. Estado de conservaçäo dos poços

Estado de
Conservaçäo

Abandonado
Aband. Aberto

Aband, Tampado

N" Oe
Poços

Desativado
Desat. Tämpado

Parado

22

Soterrado

Araçoiaba
da Serra *

Não lnstalado

5
4

Suþtotâl
Sem lnform,

22

1

13

2

Salto de
Pirapora

oþsl
* em 7 5o/o do mun¡cíp¡o.

Atlvo

18

Totais

5

4

Mun¡cíDios

6

4

2

95

6.7.9. Equipamento de Bombeamento.

Foram observados 229 poços com bomba submersa; 38 compressores, 17

bombas ejetoras; 5 poços com cata-vento; 4 bombas centrífugas; e 16 poços com

equipamento não especificado (Tabela 23).

2

Sorocaba

190

1

291

2

576

4

13

3

34

1

Itu

17

1

64

2

3

14

12

4

outros
muntc.

2

2'l

2

1

36

1

I

69

2

2

5

16

12

121

4

3

19

2

156

48

1

2

202
252

6
12

17

35



Tabela 23, Equipamento de bombeamento

Ëquipamento de
tsomþeamento

Bomba Submersa
CornpressÖr

Bómba Eietora

Bomba Öentrífuoa
Catâ-Vento

No

de Poços

Nåo Especificado

Sem lnformacão
$uþ-total

oþs:
*, em75o/o do município.

229

TOTAL

38

Araçoiaba
da Serra *

6.7.'10. Evolução do Número de Poços Construídos ao Longo do Tempo

Os poços mais antigos cadastrados na área datam do início da década de 50'

sendo que até 1970 foram construidos menos de 5 poços por ano (Figura l8). A partir

de 1970 o número de poços construídos aumentou para cerca de 20 poços por ano em

média, apresentando um pico de 50 poços em 1980, e um outro de 49 poços em 1987.

6.8. Uso das Águas Subterrâneas

Neste capítulo é apresentado, de maneira sucinta, um quadro sobre o uso de

água subterrânea, referente ao início da década de 90, ocasião em que foram

concluídas as avaliações hidrogeológicas do INSTITUTO GEOLÓGICO, que cobrem a

área abrangida pelo presente estudo (IG/SMA 1990b; IG/SMA 1990c; IG/SMA 1991).

Considerando as características e peculiaridades sócio-econômicas de cada um

dos municípios abordados, optou-se pela apresentação individualizada dos dados

referentes ao perfil do usuário de água subterrânea.

.Uso da Água Subterrânea no Município de Araçoiaba da Serra (75% da área)

Dos 61 poços cadastrados no Município de Araçoiaba da Serra (em 75% de seu

território dentro da área estudada), destacam-se os usos: rural (59% dos poços) e

loteamento (23%).

.Uso da Água Subterrânea no Município de Salto de Pirapora

Dos 72 poços de Salto de Pirapora, destacam-se: o uso rural com 53%, industrial

(11%) e o loteamento (8%). Estes dados podem ser observados na Tabela 24.

17
5
4

13

16
309

.f

Salto de
Pirapora

)67

2

576

1

Munícíoios

22

1

Soroeaba

20

4
6

44
64

1

13

6

7

39

Itu

4

30
69

'171

outro$
munic.

19

I

5

32
124

3

l0

1s6

4

5

202
49
252

16
20
35
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Tabela24. Uso da água subterrânea nos municípios de Araçoiaba da Serra e Salto de

Tipo de Uso

Pirapora

Rural

Loteamento

Aracoiaba da Serra *

lndustria

np poÇos

Urbano

36

Públ¡c0

14

Mun

Outros

lo

0

cípios

59o/o

Totais

2

Fonte: (lG/SMA 1990b), modificado;
* øm 75o/o do município, abrangido por estes estudo.

5
(SABESP)

23o/o

no ÞoQoS

Salto de PiraÞora

0%

4

38

30/

Na avaliaçäo realizada no Município de Sorocaba (IG/SMA 1990c), o cadastro de

poços restring¡u-se a 156 poços com dados de excelente qualidade, levantados junto ao

DAEE e SAAE-Sorocaba, o que não comprometeu o estudo realizado na época.

No presente estudo realizou-se uma estimativa do número total de poços que

deveria existir em 1990 (Tabela 25), para estimar consumo e perfil do usuário de água

subterrânea no Município de Sorocaba. Pelos estudos realizados na Folha de Salto de

Pirapora (IG/SMA 1990b), ltu (IG/SMA 1991) e Campinas (IG/SMA 1993), observou-se

um aumento de cerca de 20o% (3 vezes) no número de poços em cada região, num

período de 10 anos. Supondo-se o mesmo para Sorocaba, o município teria

aproximadamente 460 poços em 1990, um número próximo ao que teria o Município de

Campinas, em 1990 (IG/SMA 1993). Observando-se a¡nda, o perfil do usuário de água

subterrânea do Município de Campinas (IG/SMA op. cit.), nota-se uma proporção

diferente nas porcentagens nos principais tipos de usuários de água subterrânea, em

relação ao Município de Sorocaba em 1980.

.Uso da Água Subterrânea no MunicÍpio de Sorocaba

61

6

8o/o

Yo

I

7%

537o

6
( Pref. Mun¡c. 4;

0

100o/o

8o/o

11o/o

14

0o/o

72

9o/o

19o/o

1O0o/o



Tabela 25. Uso da água subterrånea no Município Sorocaba

Tioos de Uso

lndústria

Público

t1)
Sorocaba em 1982

no þocos

Urbåno

Rural

69

Loteamento

34
ISAAE\

%

44,80/o

Outros

17

(2)
Sorocaba ém 1990

22,10/o

no Docós

Fonte:
(1 ) Cadastro do DAEE até 1982 apud IG/SMA (1990c);
(2) Est¡mado neste trabalho.

Totâl

12

11o/o

115

4

Em suma, proporcionalmente, teria ocorrido uma diminuiçäo dos poços públicos,

o setor industrial teria mantida a mesma freqüência de abertura de poços, enquanio

outros Setores apresentariam Crescimento, tais cOmo: agropecuário, comêrcial (hoiel,

transporte, supermercado etc.) e para fins de saneamento (loteamentos, residências,

chácaras, escolas, sít¡os, hospitais etc.).

.Uso da Água Subterrânea no Município de ltu

Apesar da baixa produtividade geral dos poços tubulares do Município de ltu e da

baixa porcentagem de uso dos mesmos para o abastecimento público, a água

subterfânea constitui uma ¡mportante fonte no abastecimento de locais não atingidos

pela rede de água encanada.

No Município de ltu destaca-se o uso doméstico-sanilário (123 poços) voltado

para pequenas propriedades como chácaras e sítios (Tabela 26). os loteamentos por

não serem atendidos pela rede pública, lançam mäo da água subterrânea para o

abastecimento, o que foi comprovado pelos 18 poços cadastrados, construídos com

esse objetivo.

69
ISAAFI

7 ,80/o

18

74

ô/o

2,60/o

250/

154

81

11,7%

15%

67

100o/o

17,70/o

43

14,50/o

85

9,30/o

460

'18,50/o

100%



Tabela 26. Uso da água subterrânea no Município de ltu

Tipo

Doméstico
Sânitário

No de Poços

123 (560/")

Agropecuário

Tipo No Poços

Doméstico 88
Loteamento 18

Granja

Recreação 12

55 (25%)

Sânit./lndustr.
Sanitário

Posto de Comb. 1

lndustrial

6 (2,5%)

Tipo

Hotel

Pecuária
Aqropecuário 13

Públ¡co

Fonte: (lG/SMA, 1991) adaptado

Camnino 7

34 (1s,5%\

Aqrícola

2

No
Pocos

Motel

Avícola

Clube 2

O uso agropecuário contabilizou 61 poços, sendo que mais da metade destes,

eram empregados no consumo an¡mal (destacando-se a criação de cavalos em muitos

haras encontrados no Município de ltu).

6.9. Consideraçöes Sobre a Água Superficial Tratada

.Áqua Superficial Tratada na Cidade de Aracoiaba da Serra

A Cidade de Araçoiaba da Serra, em meados da década de 80 (Tabela 27), en
totalmente abastecida por poços tubulares da SABESP, com uma vazão média de

29.oOO m3/mês, para o atendimento a 4.100 habitantes em 1986 (SEADE '1987 apud

tG/sMA 1990b).

Coelho

Outros

1

Outros
Ceråmica

Eletro-ceråm. 2

2 f o/"\

34

Tecelaoem 2

2

Metalúrgica 2

I

Haras

1

Alimento

I

Outros 15

Borracha

1

Outros I

1

16

19

2
2



76

Segundo uma análise da demanda, produção e déficit teórico, em Araçoiaba da

Serra haveria um déficit de 6.500 m3/mês (IG/SMA 1990b).

o Áqua Superficial Tratada na Cidade de Salto de Pirapora

Salto de Pirapora era servida por água tratada pela SABESP com uma vazão

média de 80.OOO m3/mês, abastecendo 11.200 habitantes em 1986, ou72o/o do total da

população urbana (Tabela 27). Esta cidade contava ainda, com 6 poços (2

abandonados) pertencentes à Prefeitura, para o atendimento a bairros/distritos fora do

perímetro urbano (IG/SMAop cit.). A análise crítica da demanda, produção e déficit

teórico, constatou que Salto de Pirapora teria um provimento satisfatório (IG/SMA op.

cit.).

labela 27. Análise da produtividade e déficit de água das cidades.

Cidade

Araçoiaba
da

Serra

Populaçao
urbana

atendida
(no hâb.l

Salto de
Pirapora

Captaçõps Públicas
(rn'/mês)

suoerficiais subtefråneas

4.100

Sorocaba

11.200
(72Yo)

31 1.950
(92,2o/o)

80.000
(SABESP) (4 poços)

Itu

Fonte: IG/SMA (1990bi

29.000
(5 POCOS)

3.280.000

2.800.000 480.000
(85,4o/o) (14,60/0)
lsAAFl 134 oocos)

92.605
(s8%)

Déficit

(m3/mês)

No final da década de 80, a Cidade de Sorocaba era servida por água do SAAE

com uma vazâo total média de 3.280.000 mt/mês. Desse total, 2.80o.ooo mt/mês

(85,4yo), era produzido através de captaçöes superficiais, e o restante, 480.000 mt/mês

(14,6o/o), por captaçöes subterrâneas, näo ocorrendo déficit de produção.

.Áoua Superficial Tratada na Cidade de Sorocaba

(1

936.000
934.690 1 .310
(99,860/0) (o,14 %)
lSAAtr\ 12 ôocosl

6.500

Observaçôes

Totalmente abaste_
c¡da por 5 poços da
SABESP

0

- 62.174

4 poços atendam a
bairros/distritos fora
do perímetro urbano

56.000 habitantes
ou 14,6 o/o da popu_
lação urbana säo
abastecidos por 34
poeos do SAAE

40.000
zuu naÞrtanles sao
abastecidos por 2
poços do SAAE



A faixa da populaçåo atendida por captações subterrâneas foi calculada em

56.000 habitantes para os anos de 1986/1987.

Esta estimativa foi baseada na produção média mensal dos poços, perdas no

sistema de distribuição, e consumo médio de 200 l/dia /habitante

oÁoua Sunerficial Tratada na Cidade de ltu

Na Cidade de ltu, 99,86% da água é obtida através de captações superficiais,

sendo o restante complementado através de 2 poços profundos (Tabela 27).

Cerca de 98% da populaçäo é abastecida por água encanada. A produção total é

de 936.000 ms/mês e apresenta um déflcrT de apenas 40.000 ms/mês.

6.10. Disponibilidade e Consumo de Água Subterrânea

- Disponibilidade de Água Subterrânea

Com o objetivo específico de avaliar a disponibilidade de água subterrânea da

área estudada, inicialmente, foi necessário calcular-se a reserva ativa ou o potencial

renovável de água subterrânea, e, posteriormente, calcular uma porcentagem desta

reserva ativa, possível de ser explotada através de poços tubulares, que corresponde à

disponibilidade, Para tanto, foram consultados dados relativos ao balanço hídrico

realizado na Bacia do Rio Sorocaba (DAEE 1982), que foi utilizada por técnicos do

DAEE, para aplicaçåo de um modelo matemático determinístico de simulação

hidrológica a nível diário denominado modelo Mero (DAEE, 1981). Dentre os resultados

obtidos por esse modelo, o de maior ¡nteresse para o presente estudo, foi o parâmetro

denominado "vazäo" específica mínima intermediária (Qz,ro) e sua área de validade.

A "vazáo" específica mínima intermediária de cada sub-bacia, multiplicada pela

sua área, fornece um volume de água que corresponde ao total de água que infiltra no

aqüífero a partir da precipitaçäo, que ocorre na sub-bacia considerada.

Esse volume, pode também ser considerado como reserva ativa ou reserya

reguladora da sub-bacia. Este mesmo raciocínio pode ser aplicado sobre uma porção

desta sub-bacia. As "vazöes" específicas mínimas (Qz,ro) intermediárias das sub-bacias,

de interesse para o presente estudo, foram extraídas da ilustração ll.2.f (p9 68' v 1'

DAEE 1932) e as divisões das sub-bacias, foram extraídas do mapa ll. 3 (v. 2, DAEE

op. cit.).
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Para o cálculo da reserva ativa ou o potencial renovável de cada um dos oito

municípios (total ou parcialmente representados na área estudada), calculou-se

inicialmente, a reserya ativa de cada uma destas áreas, multiplicando-se suas áreas em

(km2), pelo parâmetro Qz,ro (l/s/km2), devidamente ponderado por seus valores (Figura

'19 e Tabela 28.

Reserva Ativa = ,Area 1km2) x ez,ro (l/s/km2)

Tabela 28 Cálculo da reserva ativa de água subterrânea

Município

Total Na área
Ëstudada

lLll,ì2\ tLr-lz\

Araçoiaba da
Serra
283

Salto de
Pirapora

255
l'0rocaþa

475

Sub.Área

sìola / lkm2)

212.7

Itu

630

as'l

254

(r)

Qg,tol

(l/s./km'?)

as2

I

Sarapuí
342

spl

475

101

Pilar do Sul
685

I

sô2 I 73

I
112

(2)
Reserva
Ativa da

Sub-Área
(l/s)

so1 / 353

181

630

Piedade
729

1,04

so2 I 122

Capela do Alto
143

it1

1.07

it2 I 243

95.3

I

1,O7

Votorantim
177

it3 / 45.6

317

(3)

Reserva Ativa
da Área

tm3/h)

105,04

39.3

i14 I 24.4

1.56
104

Totais

Obs: (1)"vazäo" específica mín¡ma intermêdiária de sete dias ê período de recorrência de
doz anos (DAEE, 1982);

(2) reserva at¡va, da sub-área;
(3) reserva ativa da superfície do município, dêntro da área estudada;
(*) ¡nfer¡do neste estudo, por semelhança geológlca do árêas viz¡nhas.

1'19 84

46

0.90

193,67

0.90*

17,8

1.O4¿,

113.88

0.90

367.12

2.7
1 771.8

1.04

109 AO

2ö5,óU

Segundo LOPES (1994), a disponibilidade potenc¡al de água subterrânea

corresponde a uma fração da reserva ativa ou reguladora, cujo índice percentual, varia

em função das características hidrogeológicas do sistema aqüífero considerado.

809.6

1,07

252,72
41 ,04

1.07

1.107.2

25,38

1,07

1.716,9

101.97

1.06x

42.05

2.176,0

1.04

48,15

18,87

367.1

2.81

151,4

1.827.6

173.3

67,9

10,1

6.579.5
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indice que corresponde à
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possivel de ser explotada
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transitória média multianual.
Segundo LOPES (1994).

Sistemas Aqüíferos

l.Cristalino f =0,20

2.Tubarão f=0,25

Figura 1g. Mapas utilizados para o cálculo da disponibilidade de água subterrânea

"Vazåo" Específica Mínima

e g,ro¡
(litros/segundo/km2)

1 ,O4 índice segundo DAEE (1982)

índice inferido neste estudo,

10,90. por semelhança geológica
de áreas vizinhas.

I
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No presente trabalho, foram adotados os mesmos índices utilizados por LOPES

(op. cit.) nas bacias dos rios Piracicaba e Capivari, para os aqüíferos ltararé (25%) e

Cristalino (20).

Para o cálculo da disponibilidade de água subterrânea, nas áreas dos oito

municípios abrangidos no presente estudo, o índice percentual de LOPES (1994) foi

aplicado sobre as respectivas Reservas Ativas, o que corresponde à parcela máxima de

água possível de ser explotada do aqüífero por poços tubulares, levando em

consideração fatores técnicos construtivos e dos aqüíferos, devido às características

hidrogeológicas de cada unidade aqüífera, ou pela fórmula abaixo (Figura 19 e Tabela

29). Este índice percentual, no presente trabalho foi, chamado de " f ".

Disponibilidade de Água Subterrânea = Reserva Ativa x f

Em resumo, para uma área de aproximada de 1 .772 km2, calculou-se os

seguintes valores: 1.827,6 l/s ou 6.579,8 mt/h para a Reserva Ativa ou Potencial

Renovável de ,Âgua Subterrânea; e 424,28 lls ou 1.527,4 m3/h para a Disponibilidade

Potencial da ,Área. Considerando-se para a capacidade específica mediana de 0,1

mt/h/m, e um rebaixamento médio teórico de 50 m, obtém-se uma vazão média de 5

mt/h para todos os poços da área. Dividindo-se a disponibilidade potencial pela vazão

deste poço teórico, seriam necessários, 305 poços para explotar a disponibilidade da

área estudada.

- Consumo de Água Subterrânea

Com relaçâo ao consumo de água subterrânea, foram realizados cálculos

estimativos, separadamente para os 4 principais municípios da área estudada

(Araçoiaba da Serra, Salto de Pirapora, Sorocaba e ltu), com o objetivo de minimizar os

efeitos das generalizaçöes, uma vez que os municípios possuem características

particulares diferentes, incluindo o uso da água subterrânea. Os consumos foram

calculados valendo-se dos mesmos princíp¡os e métodos utilizados na avaliação

hidrogeológica realizada no Município de Campinas (lG/SMA 1993).

A fórmula utilizada para o cálculo do consumo de água subterrânea dos 4

municípios foi:

CONS = Qz. Npoços. Tbomb/24

Onde:

CONS = vazåo total explotada pelos poços ativos de cada município;
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Qz= vazâo média dos poços de cada município, ponderada pela zona de produtividade

similar;

Npoços = número de poços em funcionamento em cada município;

lbombl2f = tempo de bombeamento médio por dia, ponderado pelo tipo de uso de

água subterrânea.

Tabela 29. Cálculo da disponibilidade da água subterrânea

Superfíc¡c do
Municfpio
Dentro dã

Área Estudada
lkm2)

A. da Serra
212.7

t1)
Rêsorva Ativa

lm"/hl

S. de
Pirapora

2254

(2)
Parcel6meñto d¡
Resêrva Ativa For

Aqt¡lfero

809.5

Sorocaba
475

1.107,2

Itu
630

tubaräo

(3)

f

tuþarao
786,7

1.716,9

Sarapu¡
95.3

Disp0nib¡1idádè
Potencial dag

Parcêlãs

/m3/ht

Pilar do Sul
39,3

cristalino
320,5

0,25

2.176,0

f,reoaoe
45

luDarao
1.092.6

0,25

Capela do
Alto
17.8

cristalino
642,3

367.1

(4)
Disponib¡l¡dade

Potenclal
lotal

. tm3/hì

tubaräo
884.0

0,20

Votorantim
2.7

15't,4

196,7

cristalino
1.292,0

o.25

173.3

o.20

1.771 8

64.1

Obs: (1) reserva ativa da superfície do município, dentro da área estudada;
(2) parcêlamento da reserva ativa por aqüifero, para aplicação do fator geológico (f);
(3) fator (f) que corresponde ao volume de água possível de sêr explotada por poços,

€ depende do aqüífero (LOPES, 1994);
(4) dispon¡bil¡dade total da superfície do município, dentro da área estudâda.

tubarão

67,3

202.4

0.25

273,1

tubarão

0.20

128.5

101

cristalino

6.578.8

260,8

o25

221 ,0

tubarão

0.25

258,4

cristalino

401,6

0,20

0,25

479,4

0.20

91.8

37,9

34.7

16,8

2.O2

1.527.4



A vazáo média dos poços foi calculada levando-se em consideração as zonas e

subzonas de produtividade similar que ocorrem em cada município, pois, considerou-se

a expectativa produtiva de cada zona, determinada no presente estudo. Assim, para

cada município, foi calculada uma nova vazäo média, ponderada pelas vazöes médias

das zonas ou subzonas de produtividade similar e pelas respectivas áreas de

ocorrência dentro de cada município.

Na Tabela 30 apresenta-se a planilha utilizada para o cálculo das vazões médias

dos poços nos 4 municípios mencionados anteriormente.

.Temoo médio de bombeamento dos pocos dos municípios

O tempo médio de bombeamenio dos poços de cada município, foi calculado

levando-se em consideração os diferentes tipos de uso de água subterrânea (Tabela

31). Para cada tipo de usuário foi estipulado um tempo teórico de bombeamento por

dia, os mesmos utilizados no Município de Campinas: agropecuário e saneamento = 6

horas/dia; comercial = I horas/dia; recreaçäo = 12 horas/dia; industrial = 16 horas/dia

(rG/sMA 1ee3).

.Número de pocos em funcionamento

Devido a existência de muitos poços sem informação a respeito do seu estado

de conservaçäo, foi estimado que 80% dos mesmos estariam em atividade. Este

percentual foi arbitrado a partir da taxa encontrada no Município de ltu, onde foi

realizado um levantamento completo sobre o estado de conservaçäo dos poços. Para o

MunicÍpio de Sorocaba, estimou-se uma quantidade maior de poços desativados,

porque a operaçåo de poços com vazöes baixas são anti-econômicos em relação à

água encanada.

Valendo-se deste percentual inferido, foram calculados os números de poços

ativos em cada município:

Araçoiaba da Serra

Poços ativoslu" maoo¡ = 17 poços ativos + 34 sem informação x 0,80 = 17 + 27 = 44

Salto de Pirapora

Poços ativoslesrimado¡= 36 poços ativos + 21 sem informação x 0,80 = 36 + 17 = 53

Sorocaba

Poços ativosl""trmaao¡= 460 total de poços x 0'80 = 368 x o,80 = 294

Itu

Poços ativoslrear¡= 252 total de poços x 0,80 = 202

rVazão média dos poços de cada município

82



Tabela 30 Cálculo davazâo média dos poços dos municípios

Zonal
Sub
zona

Yazâo
média

1m%)

1

No de
Poços

2A
2B

12.52

Araçoiaba dâ
Serra *

3A

5,1 1

3B

14,54

Atea
(km'?)

3C

9.02

37

4A

2,40

10

4B

10.01

vazâo

8.3

5

7.43

1

6

9.51

X

3

Salto de
Pirapora

7A

o tz

103

Areã
1km2)

7B

8,36

25

8A

10.11

40

8B

8.74

23

vazao
X

Área

9A

6.43

6

9B

5,79

104

24

6.26

SÒrocâba

108

Arêå
(km')

9,81

10

10c

29.1

41

3.92

llA

39.9

8,54

118

25

vazao
X

20

2,93

12

291.3

359

3,72

l6

160,8

4,60

36

19,6

500

Vazåo média dos
poços do

mr rnicinios

Area
ßrn1

83

43.9

0,65

ti

50

Totâ¡s

Itu

24

522

50

176.8

Obs.: (1) número de poços utiltzados para o cálculo da vazäo média das zonas ou subzonas;
* em 75o/o do município,

V?izâo

'105.4

63.9

4

129

'f 96

29.3

427

x

123,7

29,2

'146.5

607.7

162,5

746.9

19,6

Finalmente, tendo calculado a disponibilidade de água subterrânea dos

municípios, que corresponde a cerca de 20 a 25% (LOPES, 1994) da reserva ativa de

água subterrânea da área; e o consumo de água subterrânea dos municípios, através

da vazâo média, do número de poço ativos e dos tempos médios de bombeamento

diário destes poços, elaborou-se um quadro comparativo da disponibilidade versus

consumo de água subterrânea (Tabela 32).

Neste quadro, que se refere ao iníc¡o da década de 90, observa-se que nos

municípios de Araçoiaba da Serra e Salto de Pirapora, a disponibilidade ainda era ma¡or

que o consumo. No Município de Sorocaba, o consumo de água subterrânea, já havia

ultrapassado em mais de 100% a disponibilidade.

150

58.3

27,9

1034

1321.4

'18.3

19
906,7

198,2

19,6

25,6

497.9

243,8

58.6

4

5,56

63,9

136

216.4

243,4

13,5

22

393.4

25
626,9

1536. 1

222,4

117,2

8,09

46't.9

733.7

4153,3

293
14.65

8,99

461.5

109
67.4

3376.7

7,32
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No Município de ltu havia um equilíbrio entre a disponibilidade e o consumo de

água subterrânea. Com relaçåo à reserva ativa (escoamento básico da área estudada

ou o seu potencial renovável de água subterrânea), disponibilidade (20 a 25% da

reserva ativa), e consumo de água subterrânea, as situaçöes dos 4 municípios

principais (válidas para o início da década de 90) encontram-se resumidos na Tabela

33.

Tabela 31, Cálculo do tempo méd¡o de bombeamento dos poços dos municípios

Tipo de
us0

de água
subterrån.

no de
horas
por dia

(1)

Rural
AörôDec.

Domést¡co

Araço¡aba
da Serra *,

Grania
Loteam.
Urbanó

6

o/o

Público

o

lndustrial

6

Comércio

59

hx%

b

RecreaÕäo

Salto de
Pirapora

6

Saneam.

6

354

outros (2)

6

23

o/o

16

Totãis
I empo

Médio de
Bombeam.

J

I

53

hxó/o

I

12

13E

b

Sorocaba

18

9,6

Obs.:
(1 ) número teórico de horas de bombeamento por dia por tipo de uso (IG/SMA, 1993)i
(2) tempo médio estimado (média aritmética dÒs pr¡ncipais tipos de uso);
* em 75o/o do município.

318

48

%

I

7

14.5

100

hxTo

b

48

11

67,2
625,2

36

87

93

176

17.7

Itu

o/o

6,25

14

15

100

55.8

25

134,4

106,2

25

hxo/o

712 4

40

90

2.7

400

8.18

7,12

18.5

150

100

240

0.91
15.41

16.2

117 .6

49 1

856,6

5,45

545

23

8,57

247.2

100

65,4
13.8

787 15

7,87



Tabela 32. Quadro comparativo da disponibilidade e consumo de água subterrânea

MunicÍpio

Potencial
Dispon ível
de Agua
Subterr.

Araçoiaba
da Serra *

Salto de
Pirannra

vazao
Média
dos

Poços
(az)

(m

Sorocaba

1n)

202.4

Número
de Poços

Ativos

(Npoços)

260.8

Itu

Subtotal

401.6

outras
áreas

5,56

Tempo
Médio de

Bombeam.
por Dia

(Tbomb)
th\

479.4

8,09

Total

1.344.2

* em 75o/o do mun¡cíp¡o,

8,99

44

183.2

7,32

vazao
Total

dos Poços

(m3/dia)

53

Tabela 33. Quadro interpretativo da disponibilidade e uso da água subterrânea

1.527.4

294

6,25

202

7,12

vazao
Total
dos

Poços

/m3/h\

593

85

8,57

1.526,55

Reserva Ativa
lm3/h)

7,87

3.O52,84

DisÞonifìlìdade

Saldo

/m3/h\

22.651,02

Consumo de Agua
Subterrânea

I m3,/h\

63,6

11.636,89

127.2

Araçoiaba da
Serrâ x

38.867,30

+138.8

943.8

Saldo 1

rmlnl
infiltraçöes *

(m"/h)

+133,6

484,9

809,6

Obs.:
* na área abrangida por este estudo (75% do município);

+* estimando-so que 30% corrêspondam às perdas totais da rede dê distribuição, e que cerca de 400/o

desta água consiga infiltrar-sé no aquífero, a s¡tuaçäo em Sorocaba ficaria êquiliþrada

-542,2

1.619,5

Saldo 2
(m3/h¡

202,4

Salto de
Piraoora

-5,5

-275,3

63,6

1.107.2

+ 138,8

Sorocaba

260,8

+ 4,8

127,2

+ 143,6

1 .7 16.9

+ 133,6

401 ,6

Itu

+ r9,9

943,8

2.176,0

+ 146.9

- 542,2

479,4

+546.4

484,9

+4.2

- 5,5

+ 156,0

+ 150,5



7. CONSTDERAçÖES FTNAIS

.Produtividade e características gerais dos poços

Para a capacidade específica de toda a área estudada, foi determinado um valor

médio de 0,29 m3/h/m, para 280 poços providos deste parâmetro. Paca a vazâo, 457

poços contribuiram para se determinar uma vazâo média geral de 7,91 mt/h. Para a

profundidade, nível estático e nível dinâmico foram obtidos os seguintes valores: 141,38

m, 15,63 m e 79,33 m, respectivamente (Tabela 34).

Tabela 34. Valores gerais dos poços da área estudada

Unidade

1m3lh/m¡

(moltr)

0ls

(m)

nq de poços

0,29

Vazäo

Para a capacidade específica, 91 poços abertos no Sistema Aqü ífero Cristalino

forneceram um valor médio de 0,44 m3lhlm; para 84 poços construídos no Sistema

Aqü ífero Tubaråo obteve-se um valor de 0,14 m3/h/m; e para aqueles que explotam

água dos dois sistemas aqüíferos (79 Poços Mistos), chegou-se a um valor médio de

0,30 ms/h/m (Tabela 35). Estes valores, determinados neste estudo, são coerentes com

valores regionais observados na bibliografia.

Tabela 35. Capacidade específica dos poços da área estudada

280

Profund

7,91

86

457

N, E.

131 ,38

493

Sistema

Aqùífero

N. D.

15,63

Cristalino

299

Poços Mistos

Média

79,33

Tubarão

Moda

0,44

271

Os valores de produtividade, em análises regionais ou até mesmo em escala de

semi-detalhe (em avaliações municipal), tendem a apresentar valores próximos da

capacidade específica média entre uma regiäo e outra, e valores de mediana às vezes

até idênticos.

0,30

Mediana

0,14

0

0,1

0,14

Valor

Mínimo

0

0,12

0,07

Valor

Máximo

0

0

0

b

Desvio

Padráo

3,92

1,0

0,86

0,58

0,19
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Entretanto, em análises mais detalhadas, como a que fo¡ aqui realizada, podem

ser observadas grandes d¡ferenças de produtividade, consideradas como respostas

mais individualizadas dos d¡ferentes condicionamentos locais de ocorrência de águas

subterrâneas.

.Zonas de Produtividade Similar

Na área estudada foram definidas 12 zonas de produtividade similar, numeradas

em ordem decrescente de capacidade específica, sendo que a maioria delas foi

subdividida em 2 ou 3 subzonas, lolalizando 22 compartimentos, reunindo

caracteristicas hidrogeológicas distintas.

A zona 1 , com a maior capacidade específica média (0,77 mt/h/m¡ para 18

poços, localiza-se na região sudoeste do Município de Sorocaba, e a zona 12, com a

menor capacidade específica (o m3/h/m), situa-se numa região muito próxima, um

pouco mais a sudoeste da primeira, na região centro norte da Folha de Salto de

Pirapora. Na primeira zona, apesar de ser uma zona com alguns "poços mistos"

observa-se que a maior influência da produtìvidade provém do Sistema Aqüífero

Cristalino, em razâo da pequena espessura de sedimentos ali observada.

Na segunda zona em produtividade (Q/s=0,68 mt/h/m¡, predominam granitos e

gnáisses, e foi subdividida em duas subzonas: subzona 2A (Q/s=0,28 mt/h/m¡ situa-se

a leste da Cidade de ltu e a subzona 28 (Q/s=0,78 m3/h/m¡ a leste da Cidade de

Sorocaba, sendo esta última, a mais produtiva das duas.

Em terceiro lugar class¡fícam-se, as rochas metassedimentares do Grupo São

Roque com capacidade específica média de 0,43 m3/h/m subdividida em 3 subzonas

com as seguintes capacidades específicas médias: 3A com 0,26 m3/h/m em ltu; 38 com

0,04 m3/h/m em Sorocaba; e 3C com 1,00 m3/h/m em Salto de Pirapora.

A quarta zona (Q/s=0,30 m3/h/m¡ reúne poços mistos, ao longo do contato entre

o Subgrupo ltararé e o Embasamento Cristalino: ao sul de ltu, a pequena subzona 4A

apresentou valores de 0,36 mt/h/m; e a nordeste de Sorocaba uma subzona alongada

(NE) apresento u 0,27 m3thtm para a capacidade específica.

Através da caacletização das zonas de produtividade similar, notou-se que as

regiöes mais produtivas estão relacionadas com o Sistema AqL¡ifero Cristalino, como

pode ser verificado pelas 4 zonas com maiores valores. Nessas 4 zonas, em geral os

maiores valores de capacidade específica média, foram observados nos poços

localizados junto aos lineamentos de drenagem com as seguintes direçôes: NW' NNW

e NS.



88

As zonas com maior abrangência no Sistema Aqü ífero Tubarão, situam-se na

porção noroeste da área estudada, e aparecem na quinta posição com 0,28 m3/h/m

(zona 5); sexta posiçåo com 0,26 m3/h/m lzona 6); e nona posiçåo (zona 9) com 0,11

m3/h/m lsubzonas 9A e 9B). A produtividade das demais zonas vai diminuindo

gradativamente, até chegar a uma capacidade específica, praticamente nula, obtida na

zona 12.

.Potenciometria

A análise do Mapa Potenciométrico indicou fluxos preferenciais rumo às

drenagens principais da área estudada, definindo um modelo de aqüífero de circulação

rápida. Estas drenagens säo: rios Sarapuí/Pirapora que correm de leste para oeste na

Folha de Salto de Pirapora; Rio Sorocaba que atravessam o Município de Sorocaba de

sul para norte/noroeste; e rios da margem direita do Rio Tietê, que correm de sudeste

para noroeste. Em linhas gerais, nas áreas de descarga do mapa potenciométrico,

foram encontradas as porções mais produtivas do mapa de capacidade específica do

Sistema Aqü ífero Tubarão.

rCondicionantes Hidrogeológicos

Em relaçäo aos condicionantes hidrogeológicos, as maiores produtividades

foram obtidas em poços locados junto aos "lineamentos de drenagem" e nas feições

geomorfológicas do tipo vales. Estas análises foram realizadas separadamente para a

Folha de Salto de Pirapora e municípios de Sorocaba e de ltu.

Assim sendo, na Folha de Salto de Pirapora, independeniemente do sistema

aqtiífero explotado, as capacidades específicas (Q/s) médias dos poços localizados

dentro da influência dos lineamentos de drenagem e fora dela foram de 1,41 m3lhtm e

0,1 7 m3 lhl m, respectivamente.

No Município de Sorocaba, os poços do Sistema Aqüífero Cristalino, locados

junto e fora dos lineamentos, apresentaram os seguintes valores médios de Q/s: 0,55 e

o,20 m3/h/m, respectivamente. Os melhores resultados foram observados nos

lineamentos de drenagem com direçäo NW, transversais à xistosidade. Para o Sistema

Aqüífero Tubaräo, foram encontrados valores praticamente idênticos de 0,15 e 0,13

m3/h/m, portanio, quase não havendo diferença, para poços localizados junto ou fora

dos lineamentos de drenagem. Talvez a justificativa mais correta para este caso, seja a

característica granular porém descontínua do Sistema Aqüífero Tubarão. A maior

influência na produtividade de seus poços, é possivelmente exercida pela maior

quantidade de corpos arenosos atravessados, e pelas interconexöes entre os mesmos'
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No caso do Sistema Aqü ífero Cr¡stalino, onde os vales são mais fechados, o lineamento

representa melhor uma zona de fraqueza da rocha, e portanto, os poços aí perfurados

tendem a apresentar melhores resultados. Para os Poços Mistos foram encontrados os

seguintes valores: o,60 m3/h/m para os poços próximos aos lineamentos e 0,12 m3/h/m

para os poços afasiados dos lineamentos.

No Município de ltu, para o Sistema Aqüífero Cristalino, foram encontrados

valores médios de capacidade específica de 0,34 e 0,15 m3/h/m, para poços situados

dentro e fora dos lineamentos.

Para as feiçöes geomorfológicas do Sistema Aqüífero Cristalino da Folha de

Salto de Pirapora, foram encontrados os seguintes valores de vazão: 9,78 m3/h nos

vales e para as vertentes 7,85 m3/h. Nos Poços Mistos, o melhor desempenho da vazão

ocorre nos vales (24,02 mt/h¡, é bem superior ao das vertentes (6,22 m3/h¡, e dos topos

(6,41m3/h).

No Município de Sorocaba, os Poços Mistos, apresentaram, respectivamente, os

seguintes valores médios de capacidade específica para o vale, vertente e topo: 0,51;

0,32: e 0,17 m'/h/m.

Conclui-se portanto que, independentemente do sistema aqüífero explotado, os

poços locados nos vales são melhores que aqueles locados nas fe¡çöes vertente e

topo.

.Geometria e Quantificaçäo

De um total de 576 poços cadastrados na área estudada, 168 foram construídos

no Sistema Aqüífero Cristalino, 195 no Sistema AqüÍfero Tubarão, e 116 poços

explotavam água de ambos os aqüíferos (Poços Mistos). Para esses grupos de poços,

foram obtidas as seguintes profundidades médias: 117 , 136 e 145 metros,

respectivamente.

Para o Sistema Aqüífero Tubarâo foram encontradas as seguintes espessuras:

cerca de 300 m (máxima) a oeste de ltu e noroeste de Sorocaba; 100 a 150 m na Folha

de Salto de Pirapora e em geral na porçäo sul do Município de Sorocaba; e cerca de 50

m em Araçoiaba da Serra, provavelmente por influência da estrutura dômica de

Araçoiaba da Serra.

Os totais de poços encontrados nos municípios foram: 64 em Araçoiaba da

Serra; 69 em Salto de Pirapora, 252em ltu; e 156 em Sorocaba. Cabe aqui ressaltar

que, a quantidade de poços existentes no Município de Sorocaba em 1990, era muito

maior-
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Para o cálculo do consumo de água subterrânea, foi realizada uma estimativa do

número teórico de poços existentes naquele ano. Este número seria de 460 poços, dos

quais 294 em atividade.

Na porção noroeste da cidade de ltu, foi observado através do Mapa de

Contorno Estrutural do Topo do Embasamento Cristalino, que o contato

Itararé/Cristalino mergulha fortemente no rumo oeste-noroeste, descendo

aproximadamente 75 m/km (7,5%), apresentando gradientes menores no restante da

ârea.

Porcentagens de arenito maiores que 60% foram encontradas a oeste da Cidade

de ltu, a oesie de Sorocaba e em Salto de Pirapora. As porcentagens médias (30 a

607o) a baixas (menores que 30%) foram encontradas de maneira geral por toda a área

de ocorrência do Subgrupo ltararé.

oDisponibilidade de Água Subterrânea

Após a análise da reserva ativa, disponibilidade e do consumo de água

subtenânea, chegou-se aos seguintes resultados (válidos para o início da década de

9O): nos municípios de Araçoiaba da Serra (em75o/o de sua área) e Salto de Pirapora,

ainda existia um disponibilidade positiva dê 143,6 e 146,9 m3/h, respectivamente; em ltu

havia uma disponibilidade de 150,5 mt/h; e no Município de Sorocaba verificou-se um

desequilíbrio bastante acentuado, que estaria sendo compensado pelas perdas de água

tratada proveniente da rede de distribuição da água e/ou de outras fontes

desconhecidas de infiltração de água para os aqüíferos, aqui estimada em 546,4 m3/h

(Tabela 34).

.,Agua Tratada

No final da década de 80, a cidade de Araçoiaba da Serra era totalmente

abastecida por 5 poços da SABESP. Os 4 poços públicos de Salto de Pirapora, serviam

para o abastecimento de populaçöes fora do perímetro urbano. Na cidade de Sorocaba,

14,60/o da água de abastecimento público era fornecida por captaçöes subterrâneas

através de poços tubulares profundos SAAE-Sorocaba. Em ltu, a contribuição das

captações subterrâneas no abastecimento urbano era quase nula, sendo feita por

apenas 2 poços do SAAE-ltu.

.Aspectos Construtivos dos Poços

No presente estudo não foi detectada a existência de um consenso construtivo

de poço, com relaçäo aos parâmetros: tubo de boca, revestimenio interno (liso e filtro),

pré-filtro, cimentação e laje de proteçäo sanitária.



91

Este fato refletiu a inexistência de uma legislaçâo que garantisse um controle

mínimo sobre a abertura de poços tubulares profundos, que geralmente ficou a critério

da empresa perfuradora. Dependendo da condução da obra, observou-se que nem

Sempre as empresas confeccionaram para Si ou para o cliente, um relatório técnico

detalhado.

Por este mot¡vo, as informações foram de difícil obtençäo, impedindo uma

análise mais aprofundada. Entretanto, apesar de poucas informações existentes, foi

realizado um estudo destes parâmetros.

De acordo com os dados existentes (até 1990), as empresas que mais atuaram

na área, foram: SAAE-sorocaba; Hidrominas; Janer; Jundsondas; Todesco.

Apesar da inexistência de um padräo bem definido para a construçäo de poços,

os diâmetros mais utilizados para abertura dos poços na área estudada correspondem

a: 12 polegadasde O a 27 m:10 polegadas de27 a 73 m; I polegadasdeT3 a 117 m;6

polegadas de 117 a140 m.



8. CONCLUSÖES
A análise final dos dados permitiu concluir que o Sistema Aqüífero Cristalino

correspondeu à unidade aqüífera mais produtiva da área estudada, tanto numa análise

geral da capacidade especifica média dos poços, como numa análise compartimentada

de zonas de produtividade similar. Em relação ao Sistema Aqü ífero Tubaräo, a melhor

zona de produtividade similar que envolve somente poços deste sistema, aparece em

quinto lugar na classificaçäo geral das zonas de produtividade similar. A capacidade

específica média dos poços do Sistema Aqijífero Cristalino, mostrou-se cerca de três

vezes superior à capacidade específica média dos poços do Sistema Aqüífero Tubaräo.

A aplicação do método de zonas de produtividade similar, mostrou-se útil, para o

melhor entendimento da hidrogeologia da ârea estudada e para a melhor visualizar a

distribuiçäo da produtividade, tanto de maneira geral para a área como um todo, como

de forma particular dentro de cada sistema aqüífero, servindo também, para auxiliar a

previsåo do comportamento de novos poços a serem construídos na ârea. Além disso,

o Mapa de Zonas de Produtividade Similar, quando analisado em conjunto com outros

produtos aqui gerados como: (mapas de capacidade específica; isoespessura do

Sistema Aqüífero Tubaräo; isoespessura e isoporcentagem de arenito da seçäo

geológica dos poços; contorno estrutural do topo do Embasamento Cristalino;

potenciométrico; e perfis geológicos de direção leste-oeste), pode-se apontar as

soluçöes para vários problemas relacionados com o meio físico-geológico, ou servir de

documento básico para a soluçäo de problemas mais específicos. Dentre estes, citam-

se, por exemplo, os problemas de seleçäo de áreas para disposiçäo de resíduos,

implantação de áreas industriais, problemas de contaminaçåo de aqüíferos, delimitaçäo

de áreas de proteção etc.

Na análise da produtividade dos poços em função dos condicionantes

hidrogeológicos, os melhores resultados obtidos foram os seguintes: L Em relaçäo aos

lineamentos de drenagem, os poços localizados junto à esses lineamentos

apresentaram melhores resultados em relação àqueles encontrados mais afastados

dessas estruturas. Na análise da produtividade dos poços em relaçäo à direçâo destes

lineamentos de drenagem, observou-se que os melhores resultados concentram-se nas

direçöes NE, NS, NW e NNW para o Sistema Aqüífero Cristalino, NW para os poços

mistos e NNW para o Sistema Aqüífero Tubaräo; 2. Em relação aos condicionantes

geomorfológicos, para o Sistema Aqü ífero Cristalino e poços mistos, em geral, os

melhores resultados foram obtidos na feiçäo geomorfológica "vale" e para o Sistema

Aqüífero Tubaräo, na feiçäo geomorfológica "vertente"; 3. Para os condicionantes

litológicos, observou-se que não existe uma relação direta entre a porcentagem de
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arenito e a capacidade específica do Sistema Aqüífero Tubarão; e através do Mapa de

Zonas de Produtividade Similar observou-se que as litologias correspondentes aos

granitos e gnaisses foram as que apresentaram poços com as melhores produtividades,

seguidas dos poços localizados nos metassedimentos e, em terceiro lugar, classificara-

se as rochas sedimentares do Subgrupo ltararé.

Na análise de disponibilidade e consumo de água subterrânea, válida para o

inÍcio da década de 90, verificou-se que no Município de Sorocaba já ocorria um

desequilíbrio acentuado entre essas duas quantidades.

Dos municípios analisados, todos se utilizaram de poços tubulares profundos

para o abastecimento público em maior ou menor escala, com destaque para Araçoiaba

da Serra, que era totalmente abastecida por água subterrânea através de 6 poços

tubulares.

A Lei Estadual no 6.134 de 02106/1988, regulamentada em o710211991 (Decreto

no 32.955) que "dispöe sobre a preservação dos depósitos naturais subterrâneos do

Estado de Säo Paulo", serve de suporte à locação, construçäo, fiscalização e/ou

administração de poços, principalmente por parte das prefeituras municipa¡s.

Recomenda-se o controle e a fiscalização das obras de captaçäo, por parte do

Estado. Para tanto, as instituições públicas devem ser suficientemente aparelhadas

para a administração dos recursos hídricos subterrâneos, Deve-se criar vários

dispositivos como programas educativos em vários níveis, incentivo à legalizaçäo das

obras e captaçåo de água subterrânea já existentes. Fomentar o intercâmbio dos dados

cadastrais de poços tubulares. Deve-se também criar campanhas para condenar o mau

uso dos sistemas aqüíferos e a superexplotação das reserya de água subterrânea.

Recomenda-se a observância, por parte dos usuários de água subterrânea, das

normas e diretrizes legais, em relaçäo à manutenção das obras de captação e

principalmente das questöes gerais referentes aos aqüíferos (uso, proteção e

conservaçâo da águas subterrâneas).
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