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RESUMO 

 

Os sedimentos da Formação Tietê, do Subgrupo Itararé, do Grupo Tubarão, tem uma 

primordial importância nos locais onde afIoram porque nos mesmos ocorre a captação de 

água subterrânea para o abastecimento das populações locais. As captações de superfície, 

nestes locais, atualmente estão em desuso, face à intensa poluição dos mananciais, muitas 

vezes proveniente de outros municípios situados a montante. Esta poluição é causada pelo 

lançamento de efIuentes domésticos e industriais nos rios, sem qualquer tratamento, 

principalmente nas áreas urbanas das cidades ribeirinhas. Em conseqüência, é grande a 

procura de água subterrânea, tanto para abastecimento das populações urbanas, quanto para o 

suprimento da demanda agrícola e industrial.  

A variação faciológica dos sedimentos glaciais do Subgrupo Itararé produz uma ampla 

faixa de vazões nas captações de água subterrânea e, frente às dificuldades para a prospecção 

da água subterrânea nestes sedimentos, deve-se empregar métodos avançados de pesquisa 

para avaliação do potencial hidríco subterrâneo e localizar melhor as futuras captações.  

O Instituto Geológico, graças a muitos anos de trabalho na área do Município de Tietê 

e regiões circunvizinhas, acumulou dados que permitem um estudo científico amplo sobre a 

geologia e hidrogeologia local.  

Este trabalho enfoca os aspectos geológicos regionais e locais, possibilitando uma 

ampla discussão sobre a faciologia dos sedimentos do Subgrupo Itararé na região do Médio 

Rio Tietê, no Município de Tietê. É dedicada atenção especial aos sedimentos da Formação 

Tietê, o aqüífero local por excelência, e quanto aos aspectos qualitativos e quantitativos das 

águas subterrâneas.  

Neste trabalho foram empregados métodos apropriados de pesquisa para a 

caracterização hidrogeológica dos sedimentos e para o conhecimento do potencial de uso da 

água subterrânea. Estes métodos envolveram levantamentos geológicos, geral e de detalhe, 

estudos e interpretações de dados hidrológicos, interpretação de dados de ensaios de 

bombeamento em poços tubulares profundos e, estudos hidroquímicos e isotópicos visando 

caracterizar e definir a origem das águas subterrâneas.  
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ABSTRACT 

 

The present paper is a contribution to the hydrogeology of Tietê Municipality, State of 

São Paulo, Brazil. The main subject of this research is the Permocarboniferous Itararé 

Subgroup of the Tubarão Group, specially the Tietê Formation due to its groundwater 

potential. Surface water sources, including the most of the rivers, are not fitted for 

consumption because of the high pollution degree. As a consequence, the search for 

groundwater became of utmost importance.  

The State of São Paulo "Instituto Geológico" supports a Itararé field work program 

covering the Middle Tiete Valley region for a long time. Extensive boreholes data allowed an 

evaluation of the local Itararé facies relationships.  

The present paper intends to study the Tietê Municipality hydrogeology in order to 

open an extensive discussion of the Itararé Subgroup facies whit especial reference to the 

Tietê Formation.  

This paper intends to fix the most suitable searching methods to characterize the best 

hydrogeologic potential of these sediments, so important to get potable water for the Tietê 

Municipality.  

The field work includes the interpretation of pumping data from deep wells and 

characterization of isotopic and chemical attributes of the groundwater in order to improve 

our knowledge of its origin and chemical composition including the salt contents. 
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CAPÍTULO 1 

 

1.INTRODUÇÃO. 

A subdivisão atualmente adotada para o Grupo Tubarão, no Estado de São Paulo, é: 

Formação Tatuí, Subgrupo Itararé e Formação Aquidauana (ALMEIDA et al.1981).  

A Formação Tatuí corresponde à fase pós-glacial do Grupo Tubarão, o Subgrupo Itararé 

corresponde à fase glacial, e a Formação Aquidauana se interdigita com o Subgrupo Itararé na 

parte nordeste do Estado de São Paulo, vindo a constituir o arcabouço basal dos sedimentos da 

Bacia do Paraná. Os sedimentos da Formação Aquidauana diferenciam-se dos sedimentos do 

Subgrupo Itararé por se constituirem, predominantemente, de arenitos avermelhados, de origem 

glácio-continental, enquanto o Subgrupo Itararé encerra uma ampla faixa de variação faciológica e 

de ambientes deposicionais, inclusive contendo sedimentos de origem glácio-marinha (ALMEIDA 

et al. op.cit).  

Na secção estratigráfica superior do Subgrupo Itararé ocorre a Formação Tietê, descrita por 

BARBOSA & ALMEIDA (1949), BARBOSA & GOMES (1958) e redefinida por FÚLFARO et al. 

(1984), correlacionável em idade à Formação Rio Bonito (GORDON, 1947; SCHNEIDER, 1974), 

definida nos estados do sul do país.  

A Formação Tietê, cuja origem é proglacial e glácio-fluvial, possui termos litológicos 

predominantemente arenosos. Devido às características hidraúlicas destes sedimentos, favoráveis 

ao escoamento e armazenamento subterrâneo, constitui-se em um bom aqüífero.  

Para o estudo hidrogeológico do Subgrupo Itararé no Médio Rio Tietê, foi escolhida uma 

área restrita da secção estratigráfica superior do Subgrupo. Nestes sedimentos existe um número 

razoável de poços tubulares profundos, com informações geológicas e hidrogeológicas adequadas 

ao objetivo do estudo.  

O Município de Tietê, onde se situa a área de estudo, por solicitação oficial do SAMAE-

Serviço Municipal de Água e Esgoto, tem sido uma das àreas de pesquisa hidrogeológica do 

Instituto Geológico há já algumas décadas.  

Os trabalhos do Instituto Geológico no Município constaram de:  
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a) estudos para fins de locação de poços, onde foram levantados os dados hidrogeológicos 

nos locais pretendidos para as perfurações;  

b) a realização e o acompanhamento das perfurações para captação de água subterrânea, 

geralmente executadas com sonda rotativa à aço granulado, com recuperação integral dos 

testemunhos das sondagens;  

c) a descrição geológica dos testemunhos das sondagens;  

e) a realização de ensaios de bombeamento nos poços para fins de cálculo da vazão de 

exploração e do correspondente nível dinâmico;  

f) o dimensionamento dos equipamentos para exploração de água dos poços.  

 

1.1. Razões para a escolha do Município de Tietê. 

A principal razão para a escolha de uma área no Município de Tietê para este estudo 

hidrogeológico se deve ao fato de que o Instituto Geológico, da Secretaria Estadual do Meio 

Ambiente, vem perfurando poços tubulares profundos no Município há já quatro décadas, 

possuindo dados fidedignos sobre as características geológicas e hidrogeológicas do Subgrupo 

Itararé, no local.  

Desde o começo dos trabalhos, iniciado pelo Instituto Geológico com a perfuração de um 

poço tubular profundo na Industria Schincariol & Irmãos, na rua Rafael de Campos, em Tietê-SP, 

que atingiu a profundidade de 170m e que forneceu uma vazão de 19,8 m3/h durante o teste de 

bombeamento. Os resultados alcançados foram quase sempre bastante satisfatórios, o que 

provocou um sucessivo aumento no número de captações, construídas tanto para suprir o 

abastecimento público como para atender a demanda das indústrias e atividades agro-pastoris dos 

produtores particulares.  

Em sua grande maioria, senão na totalidade, os poços captam água nos sedimentos do 

Subgrupo Itararé, do Grupo Tubarão, cuja complexa associação litológica proporciona uma grande 

diversidade na produtividade destes poços, justificando um estudo detalhado visando a me1horia 

do planejamento das futuras captações.  

 

1.2. Técnicas de perfuração de poços tubulares profundos. 

As sondas nacionais rotativas à aço granulado, utilizadas pelo Instituto Geológico para a 

perfuração de poços tubulares profundos, são de concepção robusta, eficientes em sedimentos 

consolidados, são bastante simples, apresentando limitações quanto à rapidez do avanço devido ao 

sistema de transmissões primitivo (por correias) e por prescindir de um sistema hidráulico para a 

elevação da carga (FOTOGRAFIAS 1 e 2).  
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FOTOGRAFIA 1. Sonda Rotativa a Aço Granulado, do Instituto Geológico, 

operando no Bairro Cancian, em Capivari. 
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FOTOGRAFIA 2. Sonda Rotativa a Aço Granulado, da Empresa Parp, 

operando na Granja São José, em Tietê. 
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As condições de diagênese da seqüência sedimentar do Subgrupo ltararé, em geral, 

permitiram uma consolidação muito boa aos sedimentos. Assim, de uma forma geral, os poços 

construidos somente são revestidos em sua porção superior, onde se encontram alterados pela ação 

do intemperismo. Os testes de vazão realizados nestes poços refletem um comportamento médio 

das camadas atravessadas e de suas características hidraúlicas, as quais não são afetadas por 

intervalos revestidos com filtros e com tubos lisos que podem mascarar o seu comportamento 

hidrodinâmico devido à impermeabilização dos intervalos aqüiferos ou à perda de carga nos filtros.  

Em alguns casos, porém, as sondagens atravessam materiais friáveis que exigem o uso de 

tubos lisos e tubos de filtro para a sustentação das paredes dos poços. Isto ocorre, mais comumente, 

quando as sondagens atravessam estratos de folhelhos argilosos que podem ser dissolvidos pela 

intensa circulação da água subterrânea nos poços bombeados, ou quando atingem zonas de falhas, 

ou ainda, quando as camadas aqüiferas são pouco profundas e os sedimentos se apresentam 

alterados pela ação do intemperismo.  

Nos casos em que se utilizam tubos lisos e tubos de filtros, a colocação destes deve 

obedecer a algumas regras práticas, que são essenciais para o perfeito aproveitamento da água do 

poço e que serão discutidas adiante. Tais procedimentos evitam que o material da formação penetre 

na câmara de bombeamento do poço, com conseqüências danosas ao equipamento de extração e à 

qualidade da água.  

 

1.3. Objetivos. 

  - O mapeamento geológico detalhado do Grupo Tubarão, intrusivas básicas associadas e 

sedimentos cenozóicos, na área do Médio Rio Tietê, Município de Tietê.  

 

- A caracterização da Formação Tietê, tendo em vista que esta é a principal unidade 

hidrogeológica da área de estudo, sob o aspecto da produtividade.  

 

- O balanço hídrico da área de estudo e de suas circunvizinhanças, tendo em vista que a 

recarga dos aqüíferos está relacionada com os totais precipitados, fazendo, portanto, parte do ciclo 

hidrológico.  

 

- A caracterização dos parâmetros hidrodinâmicos da Formação Tietê e a sua comparação 

com os da Formação Capivari, no intuito de explicar as diferenças de vazões encontradas em Tietê 

e nas circunvizinhanças do Município.  
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- A caracterização hidroquímica das águas subterrâneas na área do estudo e as relações 

isotópicas 18O e 2H encontradas. 

 

- O levantamento do potencial de água subterrânea renovável anualmente, na área de 

estudo, no Município de Tietê, para fins de planejamento futuro das captações.  
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CAPÍTULO 2 

 

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS DA ÁREA DE ESTUDO. 

 

2.1. A área de estudo. 

A área de estudo objeto do presente trabalho compreende o Médio Rio Tietê, no Município 

de Tietê, SP.  

A área de estudo (FIGURA 1) possui aproximadamente 250 km2 e está situada na 4a Região 

Administrativa do Estado de São Paulo. Compreende parte das folhas topográficas, na escala 

1:50.000, de Ibitiruna (IBGE, 1970a), Capivari (IBGE, 1970b), Laranjal Paulista (IBGE, 197Oc) e 

Porto Feliz (IBGE, 1984).  

A área de afloramento dos sedimentos do Grupo Tubarão no Estado de São Paulo, onde se 

localiza o Município de Tietê, compreende uma faixa de 20.000 km2 (DAEE,1972) margendo toda 

a borda leste da Bacia Sedimentar do Paraná (FIGURA 2).  

A exploração da água subterrânea nos sedimentos do Subgrupo Itararé vem sendo realizada, 

no Município de Tietê, nos locais de maior demanda. As primeiras captações, das quais o Instituto 

Geológico foi o precursor, tiveram início na década de 50. O grande incremento anual no número 

de captações existentes é decorrente da intensa poluição verificada nos mananciais de superfície e 

que, por esta razão, já não atendem as necessidades de abastecimento, tanto das populações da 

zona urbana como as da zona rural.  

O número de poços tubulares profundos na área é grande, acima de 130, o que 

dá uma média de 1 poço para cada 2km2 de área. Apesar da quantidade de poços, um estudo 

regional mais detalhado, que pudesse avaliar as reservas subterrâneas, a qualidade das águas e a 

explotabilidade dos aqüíferos, ainda não havia sido realizado.  

 

2.2. Aspectos geográficos e geomorfológicos. 

A área de estudo se situa na Província Geomorfológica da Depressão Periférica, na Zona do 

Médio Tietê (IPT, 1981a), entre os paralelos 23° 00' e 23° 15'S e os meridianos 47°30' e 47°45'W.  

Segundo ALMEIDA (1964), a Zona do Médio Tietê compreende a área da Depressão 

Periférica drenada para o rio Tietê, segundo os divisores d'água da bacia do rio Tietê, com relação 

aos rios Mogi-Guaçu e Paranapanema.  
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FIGURA 1. Mapa de localização da área de estudo. 
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FIGURA 2. Mapa de localização do Município de Tietê (modificado de SAAD,1977). 
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PONÇANO et al. (1981) descrevem relevos de morrotes alongados e espigões na área de 

estudo, sem orientação preferencial, declividade menor que 15°, topos angulosos e achatados, 

vertentes ravinadas e com perfis retilíneos, drenagem de média densidade, com padrão dendrltico, 

e vales fechados.  

ALMEIDA (1964) descreve na Zona do Médio Tietê relevos cuestiformes os quais 

relaciona à sucessão de camadas em que litologias pouco resistentes à erosão se alternam com 

outras, mais resistentes, imprimindo à zona feições distintas de relevos assimétricos e típicas 

cuestas. 

ALMEIDA (op.cit.) comenta que as camadas mais resistentes são as de tilitos, pelo que 

freqüentemente sustentam os altos topográficos. 

Infere-se, a partir da observação direta das fotos aéreas que, na área de estudo, nos locais de 

afloramento da Formação Tietê, do Subgrupo Itararé, a drenagem é de média densidade, com 

padrão subretangular, os morrotes são na forma de tabuleiro e com pouca declividade, os vales são 

abertos e os seus perfis retilíneos. Já, nos locais de afloramento da Formação Capivari, do 

Subgrupo Itararé, a drenagem é de média a alta densidade, o padrão é dendrítico, os morrotes são 

alongados e com grande declividade, os vales são fechados e os seus perfís retilíneos.  

O padrão morfológico, com nítido contraste entre a Formação Tietê, onde predominam 

facies arenosas, e a Formação Capivari, onde predominam facies lamíticas, é um guia seguro na 

fotointerpretação para definir os limites entre as duas formações, na secção superior do Subgrupo 

Itararé, na região do Médio Rio Tietê.  

O clima na região é classificado, segundo Kõppen, em Cwa, mesotérmico, com inverno 

seco e verão quente. A pluviosidade anual oscila entre 1.100 e 1.300mm. A temperatura média se 

situa entre 20 e 21°C (DAEE, 1982) .  

 

2.3. Aspectos sócio-econômicos, uso e demanda da água. 

As atividades econômicas, no Município de Tietê, estão divididas nos setores primário, 

secundário e terciário (CETESB,1984).  

No setor primário, durante o ano agrícola 82/83, o Município possuia 12.694 Ha de áreas de 

cultura, predominando a cana-de-açucar, com 7.900 Ha (62,23%), depois o feijão, com 3.100 Ha 

(24,42%), o milho com 1.000 Ha (7,87%) e o algodão com 500 Ha (4,55%). As pastagens 

perfaziam 22.000 Ha, com um rebanho bovino de 24.000 cabeças. As matas naturais perfaziam 300 

Ha e o reflorestamento 30 Ha. As atividades minerárias desenvolvidas no Município estão 

relacionadas com portos de areia, olarias, pedras para brita e, cálcarios e dolomitos para corretivos 

de solos.  
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A cultura canavieira, uma forte atividade económica no Município, se expandiu a partir 

do final da década de 70, incentivada pelo Programa Nacional do Álcool, instituido em 1975.  

No setor secundário as principais indústrias, segundo o censo industrial de 1980, são: as de 

vestuários, calçados e artefatos de tecidos, as de transformação de produtos minerais não metálicos 

e as de produtos alimentícios. No setor terciário se destaca um importante comércio local. 

O censo do IBGE, de 1980, mostrou que o Município de Tietê possuía uma população de 

20.028 habitantes, sendo que 15.536 residiam na zona urbana. Do total da população urbana, cerca 

de 90% das residências eram abastecidas por água subterrânea proveniente de 16 poços tubulares 

profundos distribuídos por todo o Município e pertencentes ao Serviço Autonômo Municipal de 

Água e Esgoto, o SAMAE. Em 1980, a demanda era calculada em 220 l/dia, por habitante 

(DAEE,1982). A previsão do DAEE (1982) para o ano 2.000 é de que a população atinja 25.100 

habitantes, dos quais 22.900 residirão na zona urbana. O índice de abastecimento previsto é de 

95%, com uma demanda estimada de 250 l/dia por habitante. 
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CAPÍTULO 3 

 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA. 

 

3.1. Geologia. 

Sob o âmbito regional, a seqüência estratigráfica das rochas que ocorrem na borda leste da 

Bacia Sedimentar do Paraná, em ordem cronológica, é: rochas do embasamento cristalino, 

sedimentos glaciais e pós-glaciais do Grupo Tubarão, rochas intrusivas básicas e sedimentos 

cenozóicos (IPT, 1981b).  

As rochas do embasamento cristalino são subdivididas, estratigráficamente, por ALMEIDA 

et al. (1981), em: granitos pós-tectônicos do Cambriano (Granito de Itu); granitos sintectônicos do 

Pré-Cambriano Superior; rochas metamórficas de facies xisto verde a anfibolito, do Pré-Cambriano 

Superior (Grupo São Roque); e rochas metamórficas de facies anfibolito a gnaisse, do Pré-

Cambriano Inferior (Complexo Amparo).  

Próximo da borda da Bacia Sedimentar do Paraná as rochas metamórficas do Grupo São 

Roque estão em contato com as rochas metamórficas do Complexo Amparo através de uma extensa 

zona de falha, de direção NW-SE, a chamada Falha de Itu. A oeste da cidade de Itu, as rochas do 

embasamento cristalino e a zona da falha estão cobertas pelos sedimentos glaciais do Subgrupo 

Itararé, do Grupo Tubarão. Nas imediações da cobertura paleozóica, nas rochas do embasamento 

cristalino, ocorrem pavimentos estriados - típicas rochas moutonnée, testemunhos registradores da 

intensa atividade glacial na borda leste da Bacia do Paraná durante o período Carbonifero 

(ALMEIDA,1948).  

Orville Adalbert Derby, geólogo americano vindo ao Brasil no século passado para prestar 

serviços ao Império, foi o fundador da Comissão Geográfica e Geológica do Estado de São Paulo, 

entidade da qual derivou o atual Instituto Geológico da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de 

São Paulo. Derby foi o primeiro a aventar a idade permocarbonífera e a origem glacial dos 

sedimentos pertencentes ao Grupo Tubarão (citado por ROCHA-CAMPOS,1967). Derby se referia 

aos sedimentos arenosos descritos por SILVA & ANDRADA (1846) entre Itu e Porto Feliz, que os 

denominara grés de Porto Feliz. 

 

 

 

 

 
 

 



 13
3.1.1 Evolução da definição estratigráfica do Grupo Tubarão. 

A evolução da definição estratigráfica do Grupo Tubarão se deu da seguinte forma: 

Em 1904, I.C.White, chefe do Serviço Geológico de West Virginia, E.U.A, foi encarregado 

pelo Governo Federal para realizar estudos científicos das jazidas carboníferas do sul do Brasil, à 

frente de uma, comissão de técnicos brasileiros. White introduziu o termo "Série" Tubarão para 

denominar a seqüência paleozóica que incluia sedimentos glaciais e camadas de carvão.  

OLIVEIRA (1916), modificando a denominação usada por White dividiu a Série Tubarão 

em: Grupo Palermo, para os folhelhos arenosos cinzentos e variegados da seqüência superior da 

Série; e Grupo Bonito, para os arenitos e folhelhos com flora glossopteris e carvão. Os depósitos 

basais da Série, com características de sedimentação glacial, foram denominados de Série Itararé.  

PACHECO (1927) denominou "Série Glacial" para os sedimentos com unidades glaciais na 

base da seqüência e Arenito Tatuí para os sedimentos pós-glaciais, da porção superior do Grupo 

Tubarão.  

GORDON (1947) divide a Série Tubarão de White, nos Estados do Paraná, Santa Catarina 

e Rio Grande do Sul, em Grupo Guatá, para a seqüência superior, e Grupo Itararé, para a espessa 

seqüência de depósitos glaciais basais. O Grupo Guatá é subdividido nas Formações Palermo e Rio 

Bonito, sendo separado do Grupo Itararé, indiviso, por uma discordância erosiva.  

BARBOSA & ALMEIDA (1949) propuseram a divisão da "Série Tubarão", de White, em 

seis formações geológicas, nos sedimentos que ocorrem na área da Bacia do Médio Rio Tietê, cujas 

denominações são as seguintes:  

-Formação Itapetininga, constituída pelos membros Tupi e Tatuí;  

-Formação Tietê;  

-Formação Gramadinho;  

-Formação Capivari;  

-Formação Elias Fausto e;  

-Formação Itu.  

A subdivisão do Subgrupo Itararé, como proposta por BARBOSA & ALMEIDA (op.cit.), 

apresenta problemas devido à ausência de continuidade lateral dos intelvalos sedimentares 

elevados à categoria de formação, segundo é mencionado por CAETANO-CHANG (1984).  

A existência de glaciação durante a deposição do Subgrupo Itararé e a complexidade dos 

ambientes deposicionais são fatos conhecidos. As evidências de atividade glacial (erosão, 

transporte e deposição pelo gelo) estão preservadas nestes sedimentos. Pode-se citar como exemplo 

as rochas moutonné em Salto (AMARAL, 1965), os eskers e crevasse fillings em Gramadinho 

(FRAKES et al. 1968), as depressões escavadas nas rochas do embasamento e tidas como vales 

glaciais em Jundiaí e Campinas (MELFI & BITTENCOURT, 1962).  
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CAETANO-CHANG & LANDIM (1987) atribuem, como consequência da ampla 

variabilidade litológica do Subgrupo ltararé, a fatores envolvendo a quantidade de suprimento 

detrítico, a complexidade do ambiente glacial e a intermitência dos eventos glaciais, isto é; a 

alternância com períodos interglaciais.  

Segundo CAETANO-CHANG & LANDIM (op.cit.) podem ser identificadas seis tipos de 

facies de ambiente glacial sensu latu no Subgrupo Itararé. Estes subambientes, a que se referem, 

são: planície de outwash, frente deltáica tipo Flysh, plataforma marinha rasa, planície deltáica, 

ambiente lacustre e planície de maré.  

Segundo DAVIS (1983), os sedimentos de outwash são de origem proglacial, ocorrendo em 

frente ao término do glacial e a sedimentação é controlada pela água de degelo. Apresentam 

arenitos, com estratificaçóes cruzadas contendo seixos interacamados.  

Os depósitos glácio-marinhos e glácio-Iacustres são proglaciais (DAVIS, op.cit.).  

SOARES et al. (1977) levam em conta as associações litológicas existentes em 

determinados intervalos estratigráficos para proporem uma nova subdivisão do Subgrupo Itararé, 

baseada em facies sedimentares, cada uma resultante de um diferente tipo de ambiente 

deposicional. Dividem, então, o Subgrupo Itararé em três pacotes, na porção nordeste da Bacia do 

Paraná, em que predominam diferentes tipos litológicos.  

O pacote inferior de SOARES et al. (op.cit.) apresenta folhelhos e ritmitos na parte basal, e 

secundariamente, diamictitos, conglomerados e arenitos conglomeráticos. No topo da seqüência 

predominam arenitos imaturos intercalados com corpos de diamictitos. O pacote médio é 

caracterizado por uma espessa seqüência, constituída predominantemente por siltitos, ritmitos e 

diamictitos. O pacote superior é constituído, predominantemente, por arenitos de finos a grosseiros, 

conglomerados e diamictitos .  

Segundo SOARES et al.. (op.cit), esta subdivisão, informal e sem limites bem definidos, 

caracteriza o Subgrupo Itararé no Estado de São Paulo. Ainda, comparando esta subdivisão com a 

proposta por BARBOSA & ALMEIDA (1949), os autores citados inferem a seguinte equivalência: 

o pacote inferior corresponde à Formação Itu, o médio corresponde às Formações Elias Fausto, 

Capivari e Gramadinho, e o superior à Formação Tietê.  

SOARES et al. (1977) estudaram os sedimentos da porção média e superior do Subgrupo 

Itararé, na região de Tietê,e definiram quatro conjuntos de associações litológicas que apresentam 

significado genético. Segue um resumo das características litológicas e dos ambientes 

deposicionais destas quatro associações:  
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-Associação I: arenitos imaturos e pelitos, formados por depósitos de canais fluviais e de 

transbordamento, portando raras camadas de carvão.  

-Associação II: diamictitos maciços, arenitos e ritmitos depositados em planícies aluviais 

periglaciais.  

-Associação III: siltitos e arenitos finos, bem selecionados, apresentando estruturas 

provocadas por correntes e movimentos gravitacionais, caracterizando depósitos de planície de 

maré, praia e de plataforma marinha rasa.  

-Associação IV: arenitos, lamitos e ritmitos depositados em águas calmas, porém com alto 

declive deposicional, resultando em freqüentes feições de escorregamento e correntes de turbidez 

(depósitos com estratificação convoluta e maciços).  

A laminação convoluta existente nos depósitos são, segundo POTTER & PEITIJOHN 

(1977), um indicador fóssil das forças que atuaram sobre um grupo de estratos ou de lâminas, sob a 

influência da corrente.  

CAETANO-CHANG (1984) admite que tentativas de subdivisão do Subgrupo Itararé nesse 

sentido, calcadas em predominâncias litológicas e de suas características ambientais, segundo os 

horizontes estratigráficos, são um meio seguro para a identificação das unidades mapeáveis.  

Quanto ao Grupo Tubarão, a divisão estratigráfica mais aceita para o centro sul do Estado 

de São Paulo, é: Subgrupo Itararé, para a seqüência glacial; e Formação Tatuí, para a seqüência 

pós-glacial (PETRI,1964; ROCHA-CAMPOS,1967).  

Segundo SOARES (1974) e SAAD (1977) as camadas do Subgrupo Itararé mergulham 

cerca de 1o para oeste. Localmente as camadas são afetadas por estruturas arqueadas (SOUZA-

FILHO, 1983).  

SAAD (1977) infere o contato erosivo entre o Subgrupo Itararé e a Formação Tatuí entre os 

km 169 e 170 da Rodovia Marechal Rondon, nos arredores da localidade de Jumirim. A espessura 

estimada para a Formação Tatuí é de 120m.  

As litologias da Formação Tatuí, na região, abrange uma seqüência de siltitos de cores 

arroxeadas na base, com estrutura maciça e laminação incipiente, passando para termos mais 

arenosos, por transição. Na parte superior da Formação predominam siltitos argilosos, maciços, de 

cor cinza claro, levemente esverdeados, e apresentando delgadas intercalações arenosas.  

A Formação Tatuí é correlacionável, em idade, com o Grupo Guatá de GORDON (1947), 

descrito e definido nos estados do sul do país. A origem da Formação Tatuí é marinha, de 

plataforma, e corresponde à seqüência pós-glacial do Grupo Tubarão (FULFARO  et al. 1984). 

Intrusivos nos sedimentos do Grupo Tubarão, ocorrem diques e soleiras de diabásios que 

estão associados ao magmatismo básico da Bacia do Paraná, ocorrido durante o Juro-Cretáceo.  
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3.2. Aspectos Hidrogeológicos Regionais. 

A bibliografia existente sobre a hidrogeologia do Aqüífero Tubarão é composta, 

principalmente, por trabalhos de cunho regional, sendo poucos os trabalhos publicados que se 

referem a áreas localizadas. Entre os trabalhos publicados, de cunho eminentemente regional, 

deve-se ressaltar o estudo hidrogeológico regional do DAEE (1981, 1982) e o estudo 

hidrogeológico estatístico de MEZZALIRA & TORRES (1977). Entre os trabalhos realizados em 

escala local destaca-se o estudo da Bacia do Rio Capivari, realizado pela UNESP (1986).  

A prospecção das águas subterrâneas do Subgrupo Itararé é uma tarefa difícil de ser 

realizada, face à ampla variação faciológica que os sedimentos apresentam e, conseqüentemente, 

de suas características hidraúlicas. Diferenças de vazões tem sido encontradas em poços 

construidos em locais relativamente próximos. Como exemplo pode-se citar os poços da cidade de 

Tietê, nos quais a vazão média é superior a 60m3/h, enquanto na vizinha cidade de Cerquilho, 

situada a 5km de distância, a vazão média é inferior a 10m3/h.  

O estudo realizado pelo DAEE (1982) na 4ª Região Administrativa do Estado de São Paulo, 

dá uma boa idéia da dificuldade de prospecção. No estudo foram utilizados dados de 28 ensaios de 

bombeamento e de 130 testes de vazão em poços que penetram somente o Aqüífero Tubarão. A 

capacidade específica destes poços variou no intervalo entre 0,005 e 8,5m3/h/m, com valor de 

0,1m3/h/m para a mediana da distribuição normal (FIGURA 3). A diversidade dos valores 

encontrados são reflexo do alto grau de heterogeneidade faciológica existente no Grupo Tubarão 

que, por sua vez, condiciona uma grande variação nas propriedades hidráulicas dos sedimentos.  

A permeabilidade aparente, obtida dividindo-se a transmissividade pela espessura saturada 

de cada poço, variou em torno de dois intervalos: o primeiro entre 0,001 e 0,005m/dia e o segundo 

entre 0,01 e 1m/dia. O intervalo que contém os menores valores de permeabilidade aparente se 

refere a poços construidos em áreas de afloramento do Subgrupo Itararé Médio e Inferior, 

enquanto o outro agrupamento se refere a poços construidos em áreas de afloramento do Subgrupo 

Itararé Superior e, algumas vezes, do Subgrupo Itararé Médio (DAEE,1982).  

O coeficiente de armazenamento (S) de um aqüífero é definido como sendo o volume de 

água que ele fornece por cada unidade de área do aqüífero multiplicada pela espessura unitária do 

aqüífero, tomada de uma componente normal à superfície (FERRIS et al. 1962). O estudo 

realizado pelo DAEE (1982) considera que o Grupo Tubarão constitue um sistema aqüífero 

heterogêneo e livre, divergindo localmente, onde predominam situações de semi-confinamento, 

com valores do coeficiente de armazenamento variando entre 10-4 e 10-5. 
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FIGURA 3. Distribuição da capacidade específica do Aqüífero Tubarão. 

      In: DAEE (1982). 
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Sob o aspecto hidroquímico, as águas subterrâneas do Aqüífero Tubarão são classificadas 

em: bicarbonatadas sódicas e bicarbonatadas cálcicas. Eventualmente, em áreas localizadas, 

ocorrem águas bicarbonatadas mistas, como pode ser visto no diagrama de Piper do Aqüífero 

Tubarão (FIGURA 4).  

No Aqüífero Tubarão a condutividade é quase sempre inferior a 790 µS/cm indicando águas 

medianamente salinizadas. Os teores de bicarbonato não excedem 6,1 meq/l (DAEE,op.cit.).  

O pH das águas do Aqüífero Tubarão se situa numa variação ampla, entre 4 e 9, dando um 

caráter distinto para estas águas, sendo ora ácidas, ora alcalinas.  
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FIGURA 4. Diagrama de Piper do Aqüífero Tubarão. In: DAEE (1982). 
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CAPÍTULO 4 

 

4. MÉTODOS. 

 

4.1.Mapeamento geológico. 

O Subgrupo Itararé tem sido alvo de tentativas de subdivisão há mais de 20 anos (FULF 

ARO, 1989). A Formação ou Facies Tietê é admitida como a unidade mais superior do Subgrupo 

Itararé. A superfície de discordância entre os depósitos inferiores (Formação Capivari) do 

Subgrupo Itararé e os depósitos superiores (Formação Tietê) é constituída por uma paleotopografia 

bem caracterizada, causada por movimentos tectônicos no final do ciclo glacial, a exemplo do que 

ocorre nos sedimentos do Grupo Tubarão no Rio Grande do Sul, outra área marginal da Bacia do 

Paraná (FULFARO, op.cit.). Esta discordância erosiva nem sempre pode ser vista no campo, 

devido à semelhança faciológica lateral das unidades do Subgrupo Itararé e, também, devido à 

repetição de litologias semelhantes nas várias unidades do Subgrupo.  

Assim, o controle litológico lateral e em profundidade é imprescindível para se obter a 

separação das unidades superiores do Subgrupo Itararé. Com o objetivo de se conseguir este 

intento, neste trabalho foram utilizados diversos perfís geológicos, obtidos a partir das sondagens 

realizadas pelo Instituto Geológico para fins de captação de água subterrânea.  

Outro auxiliar importante foi a identificação das unidades geológicas através da 

fotointerpretação e posterior checagem no campo. Na fotointerpretação foram utilizados padrões 

geomorfológicos bastante característicos. Entre eles se destacando os relevos cuestiformes, 

formados por litologias mais resistentes à erosão que, quando recobrem litologias menos 

resistentes, resultam em relevos de cuestas, como é o caso dos tilitos quando se superpõem a 

arenitos, siltitos ou folhelhos. Outro padrão bastante característico são os relevos alinhados, 

formados pelos diques de diabásio .  

Nas fotografias aéreas, os arenitos da Formação Tietê exibem padrões regulares e drenagem 

subretangular. Já, os sedimentos pelíticos da Formação Capivari apresentam mudanças de relevo 

abruptas e drenagem dendrítica.  

Nos trabalhos de campo e de fotointerpretação foram utilizadas as fotografias aéreas, na 

escala aproximada 1:60.000, da USAF, vôo de 1965 e, as fotografias aéreas na escala 1:25.000, do 

IBC, vôo de 1972.  

A base planialtimétrica para o mapeamento geológico foi obtida a partir das folhas 

topográficas, na escala 1:50.000, de Ibitiruna (IBGE,1970a), Capivari (IBGE,1970b), Laranjal 

Paulista (mGE,197Oc) e Porto Feliz (IBGE,1984), já que a área compreende parte destas quatro 

folhas. Para a obtenção das cotas do terreno nos locais das sondagens, foram utilizados mapas na 
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escala 1:10.000, executados pela Secretaria de Economia e Planejamento do Estado de São 

Paulo, em 1977.  

A descrição detalhada das unidades geológicas que compõem o Grupo Tubarão, na área de 

estudo, foi conseguida através dos testemunhos das sondagens realizadas para captação de água 

subterrânea (FOTOGRAFIA 3).  

 

4.1.Hidrogeologia. 

Para cálculo dos parâmetros hidrodinâmicos dos aqüíferos do Subgrupo Itararé no 

Município de Tietê, foram utilizados dados obtidos a partir dos testes de vazão realizados nos 

poços para determinação da produtividade dos mesmos.  

Os testes de vazão foram realizados com compressores a óleo diesel, de grande porte, com 

capacidade de 0,118 metros cúbicos de ar por segundo e pressão de trabalho de 7 kgf/cm2. Para 

testes de vazão com utilização de compressores, a vazão é função da submergência e, como a 

profundidade dos injetores é fixa, há uma queda na vazão à medida em que o nível d'água desce, 

em conseqüência do bombeamento. Devido a este fato, neste trabalho foram utilizados métodos 

desenvolvidos para determinação dos parâmetros hidrodinâmicos dos aqüíferos que utilizam dados 

de rebaixamento em função do tempo, como os métodos descritos por THEIS (1935), HANTUSH 

& JACOB (1954) e HANTUSH (1956). Todos estes métodos levam em conta a vazão do poço 

bombeado, supostamente admitida constante.  

Nos testes realizados pelo Instituto Geológico com compressores e que, na época em que 

foram feitos, tinham como objetivo a obtenção da produtividade dos poços, a vazão foi admitida 

constante durante todo o período de duração de cada teste. Para tanto, adotou-se uma vazão média, 

calculada com base nas vazões medidas durante a realização de cada teste de bombeamento. É 

calculada como uma média ponderada e não como uma simples média aritmética, sendo levado em 

conta o período de duração de cada vazão medida. Estas correções foram realizadas no intuito de 

se diminuir o erro no cálculo final dos parâmetros dos aqüíferos.  

Uma outra forma, preconizada por CUSTÓDIO & LLAMAS (1983) para diminuir o erro 

resultante do emprego das medidas brutas de campo nos modelos idealizados para cálculo dos 

parâmetros hidrodinâmicos dos aqüíferos, quando não há grandes variações nas vazões do ensaio 

de bombeamento, é a de se corrigir os valores de rebaixamento multiplicando-os pelo fator Qn/Qt, 

onde: Qt = vazão no momento da realização da medida e Qn = vazão nominal do ensaio. 
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FOTOGRAFIA 3. Testemunhos de sondagem com diâmetro de 6” obtidos no  

 Poço da Granja São José, em Tietê. 
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Nos ensaios de bombeamento realizados com bombas submersas pode-se cálcular os 

parâmetros hidrodinâmicos dos aqüíferos usando-se métodos de bombeamentos escalonados, que 

podem ser realizados através da instalação de um registro na boca do tubo de saída d'água. Através 

do fechamento deste registro obtem-se, sucessivamente, vazões menores de bombeamento, 

realizando-se o teste de forma escalonada.  

O método de bombeamento escalonado, descrito em detalhes por CUSTÓDIO & LLAMAS 

(1983), não pode ser utilizado neste trabalho devido à ausência de dados de testes de vazão 

realizados com bombas submersas. A inexistência destes dados é justificável pois, para conseguir 

cobrir toda a faixa de vazões dos poços construídos nos sedimentos do Subgrupo Itararé, o Instituto 

Geológico teria que dispor de uma suíte de bombas submersas, o que elevaria em muito o custo de 

realização de cada teste de vazão.  

Os dados construtivos dos poços tubulares profundos cadastrados durante a fase de campo, 

em número de 51, constituem um inventário básico, e constam da Tabela 1. As características 

geológicas e hidrogeológicas encontradas nestes poços se encontram na Tabela 2.  

Os espaços das tabelas que não foram preenchidos   (espaços em branco)           

denotam a ausência de informações seguras sobre os parâmetros especificados.  

 

4.1.Hidroquímica. 

A caracterização físico-química das águas subterrâneas, no Município de Tietê, foi 

realizada juntamente com o cadastramento dos poços tubulares profundos. Para este procedimento, 

no campo foram realizadas medidas, em amostras coletadas na boca dos poços, do pH, Eh, 

condutividade elétrica e temperatura. Os equipamentos utilizados nestas medidas foram: um 

termômetro, um pHmetro e um condutivímetro da marca Digimed.  

Nos poços destinados ao abastecimento público, pertencentes ao SAMAE de Tietê, e em 

alguns poços de particulares que apresentam características distintas, representativas das formações 

geológicas que ocorrem na área, foram coletadas amostras de água. Estas amostras foram enviadas 

à CETESB, regional de Campinas e de São Paulo, para análises que permitissem a caracterização 

química das águas utilizadas e para verificação se são apropriadas aos diversos usos a que se 

destinam.  

Os resultados obtidos nas análises foram interpretados e plotados nos diversos diagramas 

utilizados para a classificação química e destinação destas águas. Os diagramas utilizados foram: 

diagramas de Piper para classificação química das águas; diagramas de Schoeller-Berkaloff para a 

caracterização da agressividade das águas; diagramas de Stiff para representação quantitativa dos  
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íons dissolvidos; diagramas de análises da água, para a classficação quanto à potabilidade; e 

diagramas de risco de sódio e salinização, para caracterização quanto ao uso em irrigação. 
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CAPÍTULO 5 

 

5. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS. 

 

5.1.Mapeamento geológico. 

Localmente, na área de estudo, afloram sedimentos do Grupo Tubarão, de idade permo-

carbonífera, rochas intrusivas básicas, do Juro-Cretáceo, e sedimentos associados às planícies de 

inundação do Rio Tietê e antigos canais do mesmo rio, de idade cenozóica.  

Em toda a área de estudo predominam sedimentos do Subgrupo Itararé, do Grupo Tubarão. 

Na área, os sedimentos do Subgrupo Itararé são representados, em sua seqüência superior, pelos 

sedimentos glácio-fluviais da Formação Tietê e, em sua secção média, pelos sedimentos 

proglaciais da Formação Capivari.  

PERINOTTO (1987) abordando a estratigrafia da área de Cerquilho, nas proximidades da 

área de estudo, situa a Formação Tietê subjacente à Formação Tatuí. Na parte norte do Município 

de Cerquilho, PERINOTTO (op.cit) estima a espessura da Formação Tietê em cerca de 30m. É 

composta, predominantemente, por arenitos de finos a conglomeráticos, com marcas de ondas, 

estratificaçóes cruzadas acanaladas de médio porte e secundáriamente, por lamitos carbonosos 

contendo restos vegetais.  

PERINOTTO (op.cit) associa à Formação Tietê os seguintes ambientes deposicionais, todos 

costeiros: planície de maré, praias transgressivas, planície deltáica, canais fluviais distributários e 

frente deltáica.  

Na secção descrita por CAETANO-CHANG (1984) no sul do Estado de São Paulo, 

compreendendo a região entre Itararé e Itaporanga, a Formação Tietê corresponde à Unidade V e, 

ao membro Tietê de SOARES et aI. (1977), descrito ao longo do Rio Tietê.  

Na bacia do rio Tietê, GAMA JR. et al. (1980) caracterizaram a unidade superior do 

Subgrupo Itararé por arenitos grosseiros, que variam de finos a conglomeráticos, mal selecionados, 

apresentando estratificações cruzadas plano-paralelas e acanaladas, diamictitos polinúticos 

maciços, siltitos e arenitos muito finos.  

A Formação Tietê corresponde ao sistema costeiro de COTTAS et al. (1981), onde o 

ambiente deposicional é caracterizado por depósitos de praias e de planícies deltáicas.  

A Formação Capivari é, aparentemente, de origem marinha, ou mesmo continental, 

possuindo níveis marinhos, em vista dos fósseis encontrados próximo da cidade homÔnima 

(BARBOSA & ALMEIDA,1949; MENDES, 1952) e em Hortolândia (SAAD,1977).  
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A Formação Capivari é constituida, na área, por sedimentos finos, lamíticos. Ao sul da 

área, ao longo da Rodovia Marechal Rondon, ocorrem varvitos; ao norte da área, próximo da 

rodovia SP-101, ocorrem siltitos com seixos pingados; na parte central da área, próximo ao km 150 

da Via Marechal Rondon e indo em direção à Cerquilho ocorrem argilitos e diamictitos maciços. 

As-poucas ocorrências de arenitos finos correspondem a lobos deltáicos (SOUZA-FILHO, 1986) 

que, eventualmente, apresentam facies de praia e de canal.  

STEVAUX et al. (1987) dividem-o Subgrupo Itararé na região da bacia hidrográfica do rio 

Capivari, na vizinhança da área deste estudo, em quatro associações faciológicas condicionadas 

pelo ambiente de sedimentação. São as seguintes:  

a) Facies lamitos e conglomerados, interdigitados, assentes diretamente sobre as rochas do 

embasamento cristalino. Trata-se de ambiente deposicional de leques aluviais, sob clima glacial, 

onde os registros de incursões de geleiras estão preservados na forma de pavimentos estriados.  

b) Facies ritmito, lamito e arenito maciço, correspondentes a ambiente de corrente 

turbidítica em plataforma marinha rasa.  

c) Facies arenito lenticular e lamito, correspondentes a depósitos de prodelta e de frentes 

deltáicas. 

d) Facies arenito e lamito carbonoso. Trata-se de ambiente de planície deltáica, onde os 

litossomas arenosos correspondem a depósitos de canais distributários e canais fluviais. As facies 

lamito carbonoso foram produzidas nas planícies de inundação ricas em matéria orgânica vegetal. 

Facies arenito limpo são interpretadas como depósitos de praias.  

Os autores acima citados inferem a seguinte evolução paleogeográfica para os sedimentos 

do Grupo Tubarão, na bacia hidrográfica do Rio Capivari:  

-Um sistema de leques aluviais tipo fan delta desenvolveu-se no acidentado paleorelevo do 

Embasamento Cristalino. Os processos glaciais de erosão, tranporte e sedimentação controlaram a 

evolução de tais leques. Evidências da ação direta de geleiras são comuns no registro sedimentar 

deste sistema, que se manteve ativo até ser afogado por uma transgressão marinha vinda 

provavelmente de SW.  

-A extensa plataforma recém-instalada no sítio deposicional foi por longo tempo assoreada 

por um sistema deltáico do tipo Flisch. Desta forma, sotoposta à coluna sedimentar tipicamente 

deltáica, ocorre uma seqüência de depósitos de correntes de turbidez.  

-Esta sedimentação deltáica progradante é finalmente afogada pela transgressão 

representada pela Formação Tatuí. Contudo, o efeito transgressivo retrabalha parte dos sedimentos 

deltáicos, ressedimentando-os como linhas de praias muito comuns no topo do Subgrupo Itararé.  
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Apesar da geologia da área ser objeto de diversas interpretações, pelos autores já citados, 

todos são unânimes em afirmar que os sedimentos da Formação Capivari possuem níveis marinhos 

e que os sedimentos da Formação Tietê possuem níveis tipicamente fluviais.  

A abordagem da geologia da área é facilitada pela grande quantidade de dados disponíveis, 

seja devido aos testemunhos recuperados nas sondagens do Instituto Geológico e de algumas 

firmas particulares, seja em função da grande quantidade de exposições ao longo das rodovias que 

cortam a área. Tais exposições, associadas ao controle litológico em profundidade obtido através 

da descrição dos testemunhos das sondagens, deixam poucas dúvidas sobre a disposição litológica, 

faciologia e interpretação ambiental do Subgrupo Itararé, no local.  

Entre os diversos modelos propostos pelos autores que estudaram o Grupo Tubarão e 

citados por SOUZA-FILHO (1986) e PERINOTTO (1987) verifica-se que a subdivisão mais 

apropriada para este trabalho, de cunho eminentemente hidrogeológico, é a proposta por 

STEVAUX et al. (1987), que dividem o Grupo Tubarão em Subgrupo Itararé e Formação Tatuí, e 

que subdividem o Subgrupo Itararé em: Formação Itu, para a seqüência de depósitos glaciais e de 

leques aluviais da porção inferior do Subgrupo; Formação Capivari, para a seqüência 

predominantemente lamítica e de origem glacial da parte média do Subgrupo e; Formação Tietê, 

para a seqüência de retrabalhamento costeiro dos depósitos glaciais da parte superior do Subgrupo.  

SOUZA-FILHO (1986) cita que os sedimentos da Formação Capivari apresentam 

freqüentes deformações plásticas e fluidificações nas facies de prodelta, em virtude da progradação 

das planícies deltáicas. Os cursos d'água que alimentavam os lobos deltáicos apresentavam 

correntes de alta carga durante os períodos de degelo, o que explica a freqüente presença de 

fluidificaçóes e de dobras convolutas. Diamictitos maciços, turbidíticos, também são bastante 

comuns, sendo fartamente encontrados nos testemunhos das sondagens.  

Na Fotografia 4 é mostrado um afloramento da Formação Tietê, na estrada vicinal de 

ligação com o Bairro Sete Fogões. O afloramento é formado por arenitos finos, com estratificação 

cruzada acanalada e tangencial, de médio porte. Trata-se de um depósito de preenchimento de 

canal fluvial.  

Na parte leste da área, entre os Municípios de Tietê, Porto Feliz e Rafard, foi perfurado um 

poço pelo Instituto Geológico, para abastecimento do Bairro Sete Fogões, situado na zona rural do 

Município de Tietê. Trata-se do Poço no 14 do SAMAE (FIGURA 5). Até a profundidade máxima 

atingida, 130m, os sedimentos do Subgrupo Itararé são caracterizados por uma espessa coluna de 

arenitos, texturalmente imaturos, muito finos a finos, com poucas camadas de arenitos médios e 

grosseiros. Os sedimentos exibem frequentes estratificações cruzadas acanaladas, fluidificações,  
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FOTOGRAFIA 4. Afloramento de arenitos da Formação Tietê,  

  na estrada vicinal Sete Fogões-Tietê 
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FIGURA 5. Secção colunar do Poço no 14 do SAMAE, localizado no Bairro  

         Sete Fogões, em Tietê 
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dobramentos convolutos e filmes sílticos. A seqüência exibe características de depósitos fluviais 

e deltáicos, cujo ambiente esteve sujeito a fluxos periódicos por correntes subaquosas de grande 

velocidade e energia, aparentemente proveniente das águas de degelo. Tais depósitos são 

classificados como sendo da Formação Tietê, conforme descrito por FULFARO (1989).  

Na porção nordeste da cidade de Tietê, o Instituto Geológico concluiu em 1988 um poço 

tubular com 300,7m de profundidade, utilizado para o abastecimento da demanda do Bairro da 

COHAB, juntamente com o Poço no 10 do SAMAE. Trata-se do Poço no 16 do SAMAE. A secção 

colunar deste poço foi descrita pelo Prof. Dr. Setembrino Petri (FIGURA 6). A sondagem perfurou 

sedimentos da Formação Tietê até 180m e, desta profundidade em diante, perfurou sedimentos da 

Formação Capivari. O perfil geológico foi dividido em intervalos litológicos, numerados de baixo 

para cima, segundo a ordem deposicional. A descrição litológica e respectiva interpretação 

ambiental são descritas detalhadamente, a seguir, e são importantes pois caracterizam, em 

minúcias, a Formação Tietê e Formação Capivari, localmente.  

 

Intervalo I (de 300,7 a 293,5m. Espessura de 7,20m).  

Este intervalo é caracterizado por um ritmito siltito/argilito com certa predominância de 

siltito, com a cor tendendo para cinza claro.  

Este sedimento originalmente teria se depositado em águas calmas, um tanto estagnadas. O 

ritmito, contudo, está muito perturbado, com seqüências de laminações tangenciais e sugestões de 

estruturas convolutas. Estas perturbações provavelmente foram provocadas por correntes sub-

aquosas posteriores à deposição, quando o ritmito ainda estava semi-consolidado.  

 

Intervalo II (de 293,5 a 250m. Espessura 43,50m)  

Constitui-se de uma espessa sucessão de arenitos, geralmente médios, micáceos, 

feldspáticos, com intervalos de arenitos finos e muito finos e, com menor freqüência, grossos, com 

pequenos seixos esporádicos. Filmes argilosos aparecem com freqüência variável. A estrutura é 

maciça quando não aparecem os filmes. Quando estes aparecem, ocorrem plaquetas argilosas 

isoladas, desarmônicas, sugestões de revolvimento de argilito e de porções de arenito envolvidas 

por argilito. Ocasionalmente ocorrem laminações cruzadas não tangenciais, mal desenvolvidas por 

deficiência de contribuição argilosa para marcar as laminações e, devido a bioturbaçóes oblíquas 

ao acamamento.  

Quanto à interpretação ambiental, a partir do intervalo I haveria aumento da velocidade das 

correntes que retrabalhariam os depósitos argilosos sedimentados alhures, que aparecem de 

maneira subordinada, já que a massa principal dos sedimentos é arenosa. As correntes, contudo, 

atuariam descontínuamente, sob a forma de fluxos. Nos intervalos entre os fluxos seria depositada  
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FIGURA 6. Secção colunar do Poço nº 16 do SAMAE, localizado no Bairro da COHAB, em Tietê 
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areia, que apresenta a forma maciça. A diminuição da velocidade das correntes proporcionaria a 

atividade de organismos que retrabalhariam os depósitos de fundo, provocando as bioturbações.  

 

Intervalo III (de 250 a 205m. Espessura 45,00m).  

Esta sucessão se caracteriza por alter!1âncias de arenitos e ritmitos (incluindo siltitos). Os 

ritmitos são constituidos por lâminas subordinadas de arenito muito fino e camadas espessas de 

argilito e, de concentrações irregulares de argilito, sem arenitos ou com raras manchas.  

Os arenitos que se intercalam aos ritmitos variam irregularmente de muito fino a médio, 

com estrutura maciça ou exibindo granodecrescência ascendente (238,5 a 235m) de arenito médio 

para arenito muito fino. Aparecem, também, arenitos finos, homogêneos, e raros filmes argilosos. 

O arenito do topo deste intervalo é fino, com camadas carbonosas e despreende cheiro de enxofre.  

Esta sucessão de arenitos e ritmitos sugere flutuações de energia da água, intercalando-se 

águas relativamente estagnadas e águas correndo com velocidade moderada, sob a forma de fluxos. 

No caso da granodecrescência ascendente haveria lenta diminuição da velocidade das correntes. 

Aumento brusco na velocidade das correntes provocaria erosão parcial do argilito previamente 

depositado que, assim, exibiria estruturas em diastema. Diastemas ocorrem a 232,5m , 228,5m e na 

base da estrutura granodecrescente, a 238,5m. Quedas bruscas na velocidade das correntes 

resultaria em depósitos com estruturas de deslizes, falhas penecontemporâneas e dobras deitadas, 

que ocorrem a 243m, 239,5m e 239m e, f1uidificações, como ocorre a 247m.  

 

Intervalo IV (de 205 a 198m. Espessura de 7,00m)  

Este intervalo é distinto de todos os outros por ser constituido de ritmito formado por 

lâminas de siltito e argilito, provavelmente um varvito. Difere, contudo, do varvito tipo "Itu", por 

conter filmes carbonosos, freqüentemente piritosos e com restos de plantas, características 

sugestivas de águas calmas, estagnadas.  

A partir de 202,5 até 199m, as águas se tomariam, gradativamente, mais movimentadas, 

passando a comparecer até arenitos de granulação média. Os característicos filmes carbonosos, 

contudo, continuam presentes.  

 

Intervalo V(de 198 a 180m. Espessura 18,OOm).  

Este intervalo também se caracteriza por ritmitos, separados do de baixo por 0,50m de 

diamictito de matriz arenosa, subestratificado e exibindo estruturas de deslize. Esta constitui a 

primeira ocorrência de diamictito na seqüência sedimentar. O diamictito está separado do ritmito 

superimposto por um diastema.  
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Litologicamente, o ritmito deste intervalo se diferencia do ritmito do intervalo anterior por se 

constituir de camadas mais espessas de arenito muito fino que pode passar, irregularmente, para 

siltito, e lâminas de argilito sem filmes carbonosos, sem pirita e sem restos vegetais. Não constitui 

um varvito. Exibem estruturas de correntes, como estratificações cruzadas acanaladas (196m), 

laminações cruzadas por migração de marcas onduladas (191m) e ondulações irregulares. Exibem, 

também, estruturas de deslizes, como falhas pene contemporâneas e fluidificações.  

Além do diamictito da base ocorre>outro, de 1m de espessura (192 a 191m). Os diamictitos 

representariam avanços periódicos de cunhas elásticas que deformariam os sedimentos subaquosos 

préviamente depositados.  

 

Intervalo VI (de 180 a 107m. Espessura de 73m).  

Este intervalo é caracterizado por diamictitos de matriz arenosa, com exceção do diamictito 

lamitico existente no intervalo ISD-170,Sm , quase um lamito pela pequena quantidade de seixos 

pequenos depositados.  

Os diamictitos deste intervalo são subestratificados, raramente maciços. Também 

comparecem, com freqüência, arenitos com seixos esporádicos, às vezes concentrados em 

conglomerados. Filmes argilosos, concentrados em certos níveis, com freqüência irregular, surgem 

em todo o pacote.  

A presença comum de diamictito não indica ação direta do gelo, pois muitos são arenosos, 

subestratificados e com seixos pequenos esporádicos, às vezes tornando-se indistingüíveis de 

arenitos conglomeráticos com muita matriz. Estes sedimentos exibem ,com certa freqüência, 

estruturas de sobrecarga e flames, granodecrescências descendentes, escavações e 

preenchimentos, diastemas e estruturas de deslize, como falhas penecontemporâneas, dobras 

assimétricas deitadas, dobras desarmônicas e fluidificações. Restos de plantas, provávelmente 

transportadas, ocorrem a 143m. Todas estas estruturas sugerem correntes pesadamente carregadas 

de detritos que avançariam sobre corpos de água relativamente parada, onde teriam se formado os 

elásticos mais finos e os filmes, que se deformariam pelo empuxo das correntes. A sedimentação 

rápida provocaria irregularidades no fundo, com o conseqüente deslize dos sedimentos 

inconsolidados. 

 

Intervalo VII (de 107 a 102,7m. Espessura 4,30m). Sill de diabásio. 

 

Intervalo VIII (de 102,7 a 44,5m. Espessura 5S,20m).  

Este intervalo constitui-se, predominantemente, de diamictito arenoso maciço, mais raramente 

subestratificado, com diques elásticos de arenito fino, de traçado irregular. Ocorrem, também, 

arenitos com filmes argilosos. Falhas penecontemporâneas, dobras desarmônicas, acomodações dos 
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sedimentos sobre irregularidades dos seixos maiores e diastemas são as estruturas deste pacote.  

Também, neste intervalo, as estruturas são sugestivas de correntes carregadas de detritos 

com forte poder erosivo sobre c1ásticos finos depositados previamente.  

 

Intervalo IX ( de 44,5 a 31,0m. Espessura 13,50m). 

Intervalo predominantemente arenoso, com quatro níveis pouco espessos de diamictito 

arenoso (cerca de O,lm cada nível) com laminação ressaltada por filmes argilosos.  

No intervalo 34-33m, ocorre um ritmito com lâminas argilosas gretadas na parte inferior, 

sugerindo exposição subaérea.  

 

Intervalo X (de 31,0 a 7,8m. Espessura 23,20m. Acima de 7,8m o material se encontra 

decomposto).  

Este intervalo continua, como no intervalo anterior, predominantemente arenoso, 

distinguindo-se, deste último, pela presença de siltito maciço, pouco espesso, mas frequente, em 

diversos níveis e, por diamictito maciço, mais espesso, de matriz lamítica e se tomando arenosa na 

base.  

Na Figura 7 se encontra a secção geológica da sondagem executada para a construção do 

Poço no 9 do SAMAE, localizado na Estação de Tratamento de Água, na região central da cidade 

de Tietê. Toda a seqüência atravessada é predominantemente arenosa e parece sugerir um 

profundo canal distributário devido à espessura atravessada, pois até os 271m de profundidade os 

sedimentos possuem características típicas da Formação Tietê. Outros perfís geológicos existentes, 

como os dos poços do Bairro Bela Vista, Altos do Tietê, Rua da Bomba, Rua Prof. Francisco Assis 

Madeira e Rua Indalécio Costa, apresentam semelhanças com esta seqüência sedimentar típica.  

A secção colunar da Figura 8 foi obtida com base na descrição dos testemunhos da 

sondagem realizada para a construção do poço da Granja São José (Poço no 51, do cadastro), 

localizado no Bairro São José, na parte norte da área. Os sedimentos são constituídos por uma 

seqüência de arenitos e diamictitos de matriz larnftica, correlacionáveis com a Formação Capivari. 

Trata-se de depósitos periglaciais, onde o ambiente deposicional era formado por barras costeiras 

perturbadas por correntes de turbidez. A sondagem não atravessou sedimentos da Formação Tietê, 

indicando a existência de um paleoalto topográfico local. A seqüência sedimentar é cortada por 

diversos sills de diabásio, todos de pequena espessura.  
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FIGURA 7. Secção colunar do poço nº 9 do SAMAE, localizado junto à ETA. 
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FIGURA 8. Secção colunar do Poço nº 51, da Granja São José, localizado 

no Bairro São José 
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No exame das fotografias aéreas na escala aproximada 1:25.000 da área, duas feições 

geomorfológicas aparecem com evidência, uma responsável pela existência da Cachoeira 

Itagaraçaba-Guaçu, no Rio Tietê, e outra sobressaindo no relevo, imediatamente atrás da Estação 

Experimental do Instituto Agronômico, em Tietê. Estas feições estão situadas no contato entre a 

Formação Capivari e a Formação Tietê e aparentam ser eskers fósseis típicos.  

Segundo FRAKES et al. (1968) os eskers foram primeiramente reconhecidos no registro 

pleistocênico dos Estados Unidos e Europa. Representam a fase conclusiva da deposição glacial e 

ocorrem no topo dos outros detritos glaciais. São formados nas margens dos corpos de gelo 

estagnados ou em retração e são reconhecidos pela sua expressão geomorfológica. Duas origens 

lhes são atribuídas: em túneis dentro do gelo ou formados por abatimento de blocos de gelo, por 

derretimento, contendo os sedimentos transportados , durante o processo de retração das geleiras.  

De qualquer forma, são um indicativo do processo de retração das geleiras, após a 

deposição da Formação Capivari, e reforçam a idéia de que a Formação Tietê está relacionada com 

o retrabalhamento de sedimentos devido ao grande fluxo das águas proveniente do degelo dos 

glaciares situados alhures, e em processo de derretimento.  

Como resultado dos trabalhos de interpretação dos perfís geológicos dos poços tubulares 

profundos e do mapeamento geológico da área de estudo, obteve-se um mapa geológico, na escala 

1:50.000, constando do Anexo 3, com a disposição aflorante das Formações Tatuí, Tietê e 

Capivari, como proposta por STEVAUX  et al. (1987). 

 

5.2.Hidrologia. 

 

5.2.1. Excedentes hídricos da região. 

Segundo dados do DAEE (1982), a precipitação média, anual, na região de Tietê, oscila 

entre 1100 e 1300 mm.  

O excedente hídrico da região se situa entre 100 e 250mm/ano, segundo mostra 

CAMARGO (1973) no mapa de excedentes hídricos do Estado de São Paulo (FIGURA 9).  

Aplicando-se o método de Thomthwaite & Mather à série histórica de dados 

hidrometeorológicos medidos na Estação Experimental do Instituto Agronômico, em Tietê, e 

existentes na Seção de Climatologia Agrícola daquele Instituto, em Campinas, temos o seguinte 

balanço hídrico; para uma série histórica de 35 anos de dados mensais:  
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FIGURA 9. Mapa de excedentes hídricos do Estado de São Paulo. 

      In: CAMARGO (1973). 
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Local: Tietê, SP. 

 

Latitude: 23º07’. 

 

Longitude: 47º 43’. 

 

Altitude do posto: 538m. 

 

Período de medições: 1947/1982. 

 

RESULTADOS: 

MESES TEMP EVAP. P EVAP. R PPT ALT ARM EXC 

mm ºC mm mm mm mm mm mm 

JAN  23,4  120  120  191  O  125  71  

FEV  23,5  104  104  169  O  125  65  

MAR  22,8  101  101  120  O  125  19  

ABR  20,5  73  72  61  -11  114  O  

MAI  18,2  55  55  49  -6  108  O  

JUN  17,0  44  44  46  2  110  O  

JUL  16,9  46  44  34  -10  100  O  

AGO  18,5  59  51  30  -21  79  O  

SET  20,1  73  66  57  -9  70  O  

OUT  21,0  87  87  125  38  108  O  

NOV  21,9  98  98  117  17  125  2  

DEZ 22,7  112  112  186  O  125  74  
ANUAL 

 
20,5 972 

 
954 1185 8  231 

 

Neste tipo de balanço hídrico, utilizando somente dados obtidos puntualmente (na Estação 

do Instituto Agronômico, em Tietê), temos as seguintes componentes paramétricas: temperatura 

média decendial e evaporação média potencial medida em tanque tipo Classe A, usadas no cálculo 

da evaporação média real; precipitação média mensal, calculada com base nas leituras diárias de 

chuvas; alteração, cujos valores negativos indicam retirada de água do armazenamento do solo, 

quando a evaporação real mensal excede o total precipitado durante o mês, e cujos valores 

positivos indicam que, embora não haja retirada de água do armazenamento do solo por 

evaporação, este ainda apresenta uma deficiência para atingir a saturaçâo suficiente que permita a 

transmissão da água para as camadas mais profundas; o armazenamento do solo ou capacidade de 

campo, medido na Estação Experimental de Tietê; e como resultado, o excedente hídrico.  
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Deste balanço hídrico, verifica-se que do total precipitado anualmente (1185mm em 

média), cerca de 80,5% é evaporado ou transpirado assim que atinge o solo ou após ser 

armazenado nele, e 19,5% corresponde ao excedente hídrico, isto é; à parcela de água que ficará 

disponível no terreno.  

Observa-se no cálculo do excedente hídrico, que os meses de novembro a março, são 

responsáveis pelas maiores precipitações e é quando ocorre infiltração da água das camadas 

superficiais para as camadas mais profundas do solo e em direção ao aqüífero. Nos meses de abril a 

outubro, as precipitações são pequenas e não há infiltração das camadas superficiais para as 

camadas mais profundas do solo, já que este ainda não atingiu a capacidade de campo (125mm, no 

caso). Inclusive, nestes meses ocorrem perdas por evaporação da água anteriormente infiltrada.  

 

5.2.2. Balanço hídrico. 

Para o cálculo do balanço hídrico utilizando dados mensais de precipitação, 

evapotranspiração e escoamento superficial, como é feito pelo modelo Mero (DAEE, 1981), não 

puderam ser usados os dados obtidos no posto fluviométrico do Rio Tietê, em Tietê, já que a bacia 

hidrográfica deste rio é muito extensa, sofrendo a interferência dos diversos tipos climáticos dos 

terrenos situados a montante e das diversas barragens que alteram o regime de fluxo do rio.  

Para realizar estes cálculos, foram utilizados os dados obtidos no Rio Capivari, no posto 

fluviométrico da Fazenda Itapeva, em Rafard, Posto 4E-023 do DAEE, situado na latitude 23° 01'S 

e longitude 47º35'W, sendo localizado bastante próximo da área. O curso do Rio Capivari 

atravessa práticamente sómente terrenos pertencentes ao ciclo glacial da Bacia do Paraná, cujas 

contribuições em descarga se apresentam aproximadamente como as que ocorrem na área de 

estudo. A área de drenagem do Rio Capivari até o posto perfaz 1.302 km2. 

Os dados de precipitação e de evapotranspiração foram obtidos no Posto da Fazenda Vista 

Redonda, em Tietê, Posto E4-037 do DAEE, de latitude 23° 00'S e longitude 47º 43'W.  

Para o cálculo do balanço hídrico foi considerado o ano hidrológico que, na região, vai de 

outubro a setembro. No posto fluviométrico da Fazenda Itapeva, os dados são bastante recentes e 

não foi possível fazer uma série histórica representativa. Foram calculados apenas os dados dos 

anos hidrológicos de 1981, 1982 e 1983 que, mesmo assim, são anos atípicos; sendo o ano de 

1981, correspondente a um período seco e, os anos de 1982 e 1983, correspondentes a um período 

extremamente chuvoso.  
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No ano hidrológico de 1981, temos o seguinte balanço hídrico:  

 Precipitação: 866mm 

Evapotranspiração: 887mm 

Escoamento total: 180mm.  

É fácil de verificar que, durante o ano hidrológico de 1981, a evapotranspiração 

excedeu a precipitação e parte da água armazenada no solo foi perdida para a atmosfera, não 

havendo infiltração da água precipitada nos aqüíferos e, inclusive, uma parte da água anteriormente 

armazenada foi perdida, na forma de escoamento básico dos rios, já que o deflúvio da bacia 

correspondeu a 180mm de lâmina d'água.  

 

No ano hidrológico de 1982, temos o seguinte balanço hídrico:  

Precipitação: 1.544mm 

Evapotranspiração: 944mm 

Escoamento total: 426mm.  

No ano de 1982 a precipitação foi elevada e, possívelmente, toda a água perdida 

pelos aqüíferos no ano anterior foi recuperada, sendo que parte dela contribuiu para o deflúvio 

total, de 426mm.  

 

No ano hidrológico de 1983 a precipitação também foi elevada, tendo o seguinte 

balanço hídrico:  

Precipitação: 2.086mm 

Evapotranspiração: 1.035mm 

Escoamento total: 778mm.  

 

Com os dados obtidos nos postos f1uviométrico e pluviométrico da bacia do rio 

Capivari, em Tietê, também não é possível o cálculo da infiltração e recarga dos aqüíferos. 

Podemos apenas inferir, nestes anos atfpicos, que em 1981 houve houve perda de água dos 

aqüíferos e, no ano seguinte, infiltração e reabastecimento destes, voltando a se estabelecer o 

equílibrio hidrogeológico natural, da região.  
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5.2.2.1 Balanço hídrico por sub-bacia. 

Na Figura 10 é mostrada as sub-bacias dos rios Sorocaba, Tatuf e Sarapuf, sendo que o rio 

Tatuf e o rio Sarapuf desaguam no rio Sorocaba. Os prefIXos dos postos fluviométricos utilizados 

no balanÇo hfdrico por sub-bacia são, respectivamente, 4E-001, 4E-016 e 4E-006.  

O modelo utilizado para cálculo do balanço hfdrico foi o modelo Mero (DAEE,1982) 

desenvolvido pelo Eng. Felix Mero, em 1969, e adaptado às condições nacionais. São dados de 

entrada do modelo a precipitação diária e a evaporação potencial média decendial ou mensal. O 

modelo calcula a vazão diária defluente da bacia e, como resultados parciais, o escoamento 

superficial, hipodérmico e básico, fornecendo ainda a evaporação real e a recarga dos aqüíferos.  

Os resultados apresentados se referem a sub-bacias vizinhas à área de estudo já que nesta 

não foi possfvel realizar este tipo de balanço hídrico, pois pertence à bacia do rio Tietê, cuja 

extensão inviabiliza o emprego do método. Há ainda que considerar que as sub-bacias apresentadas 

tem grande parte de suas áreas sobre os sedimentos da parte superior do Subgrupo Itararé sendo, 

portanto, representativas das condições da área de estudo, dada as semelhanças climáticas e 

geológicas encontradas.  

O modelo empregado e descrito no trabalho do DAEE (1982) foi calibrado nos ajustes dos 

seus parâmetros de entrada, de forma a minimizar o desvio entre a série calculada e a série 

observada. O período de simulação adotado vai de 1959 a 1978, totalizando 20 anos.Este período 

foi escolhido em função da existência de dados de precipitação para todas as sub-bacias estudadas.  

Para cada período de simulação, foram usados os seguintes parâmetros de entrada do 

modelo:  

-área de drenagem da sub-bacia, que para simplificar, foi considerada igual à área do 

aqüífero principal;  

-depleção do aqüífero principal, sendo adotado o valor de 130 dias para as subbacias dos 

rios Tatuí e Sarapuí, e de 150 dias para o rio Sorocaba;  

-depleção do escoamento hipodérmico, sendo adotado o valor de 4 dias para todas as sub-

bacias;  

-depleção do escoamento superficial, sendo adotado o valor de um dia;  

-capacidade de campo, sendo de 80mm para as sub-bacias dos rios Sorocaba e  

Sarapuf,e de l00mm para a sub-bacia do rio Tatuí; 

 -umidade de saturação, de 300mm; 

-retardamento subterrâneo, de 15 dias;  

-umidade inicial do solo, igual a 80mm; e  

-escoamento básico inicial, de 5mm para a sub-bacia do rio Sorocaba, 1,5mm para a sub-

bacia do rio Tatuí e de 2mm para a sub-bacia do rio Sarapuí.  
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FIGURA 10. Balanço hídrico por sub-bacia. 

                  Fonte: DAEE (1982). 
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O relatório de saída do modelo apresentou um resumo mensal/multianual da precipitação, 

da evapotranspiração, do escoamento total, do escoamento de base e da recarga dos aqüíferos. Para 

visualizar e interpretar melhor os resultados obtidos pelo DAEE (1982), o resumo deste relatório 

de saída com os totais anuais da precipitação, evapotranspiração, escoamento total e recarga dos 

aqüíferos foram plotados em gráficos  

do tipo barras (FIGURAS 11,12 e 13). 

No gráfico da Figura 11 estão representados os totais anuais e a média multianual da sub-

bacia do rio Tatuí. No gráfico da Figura 12 os totais anuais e a média multianual da sub-bacia do 

rio Sorocaba e no gráfico da Figura 13 os totais anuais e a média multianual da sub-bacia do rio 

Sarapuí. 

Verifica-se, nestes gráficos, que se adotarmos o valor de 100mm por ano para a recarga ou 

seja; 0,1 m3 de água por metro quadrado de superfície do terreno, teremos um valor bem próximo 

do que ocorre anualmente, em média, nas áreas de atloramento do Subgrupo Itararé, na região do 

Médio Rio Tietê. 

O potencial renovável de água subterrânea de uma bacia, em condições naturais, é definido 

como sendo a recarga média multianual, que em geral, não havendo perdas significativas de água 

subterrânea para fora da bacia, corresponde ao escoamento básico médio multianual (DAEE, 

1982). Isto significa que o potencial renovável é todo o volume que circula pela zona saturada do 

solo e que se não for retirado por poços será drenado pela rede hidrográfica local. Assim, 

supostamente, o potencial renovável de água subterrânea na região do Médio Rio Tietê, no 

Município de Tietê, corresponde à aproximadamente 100mm/ano.  

 

5.3. Hidrogeologia. 

KRUSEMAN & DE RIDDER (1976) dividem os aqüíferos sedimentares em quatro tipos 

principais: aqüíferos livres, semi-livres, semi-confinados e confinados. Com base nesta definição e 

sempre que houver dados disponíveis, neste estudo os aqüíferos do Subgrupo ltararé serão 

caracterizados nos locais onde foram construfdos poços tubulares profundos.  

De uma forma geral, os sedimentos do Subgrupo Itararé se caracterizam por seqüências 

multicamadas com diferentes valores de condutividade hidráulica. Sempre que as condições 

geológicas permitem, isto é; quando os estratos não são totalmente impermeáveis, a água contida 

nas camadas superiores escoa para as camadas inferiores, em virtude da ação gravitacional. Esta 

característica, típica dos sedimentos do Subgrupo Itararé, de conter estratos superpostos com 

diferentes valores de condutividade hidráulica, confere às camadas aqüíferas inferiores um caráter  

 
 
 
 



 45
 

 

FIGURA 11. Gráfico das componentes do balanço hidrico da sub-bacia do Rio Tatuí 
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FIGURA 12. Gráfico das componentes do balanço hídrico da sub-bacia do Rio Sarapuí 
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FIGURA 13. Gráfico das componentes do balanço hídrico da sub-bacia do Rio Sorocaba. 
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geral de semi-confinamento, visível quando se observa os gráficos da função rebaixamento x 

tempo de bombeamento, obtidos a partir dos dados de testes de vazão realizados em poços 

tubulares profundos.  

O comportamento de semi-confinamento observado é, provávelmente, devido a um 

retardamento no suprimento das camadas aqüíferas inferiores, já que estas possuem valores de 

condutividade hidráulica difer..éntes das camadas aqüíferas superiores. Isto ocorre sempre que os 

níveis d'água das camadas mais profundas sofrem rebaixamentos provocados pelo bombeamento 

dos poços tubulares profundos. Evidentemente, há uma condição de equflibrio, que é atingida 

quando o suprimento proveniente das camadas aqüíferas superiores se iguala à vazão extraída do 

poço.  

Nos poços que penetram sómente as camadas aqüíferas superiores ou, quando os estratos 

superpostos possuem condições hidráulicas isotópicas, se observa nos gráficos da função 

rebaixamento x tempo que as camadas se comportam como aqüíferos livres e, algumas vezes, 

como aqüíferos semi-livres.  

Raramente, se observa nos sedimentos do Subgrupo Itararé comportamento de aqüíferos 

confinados. Nas poucas vezes em que este comportamento foi observado, as camadas sedimentares 

onde os poços penetravam, eram constituídas por sedimentos bastante porosos (arenitos 

grosseiros) e cobertos por extensos sills de diabásio.  

Os poços do SAMAE e os poços dos particulares, construídos pelo Instituto Geológico e 

pelas firmas particulares, em número de 51, cadastrados durante a fase de campo, encontram-se no 

Inventário Básico dos Poços, na forma de tabelas (TABEIAS 1 e 2). Nestas tabelas, constam as 

características construtivas dos poços, a numeração adotada, sua localização, o perfil geológico 

simplificado, os dados do equipamento instalado para a explotação da água subterrânea e, as 

características dos testes de vazão realizados. O mapa, na escala 1:100.000, com a planta de 

localização dos poços se encontra no Anexo 1.  

Tomando-se como base os poços de números 12 e 48 do cadastro (Anexo 1), que 

atravessam seqüências típicas do Subgrupo Itararé, na área do estudo, e interpretandose os testes 

de vazão neles realizados obteve-se, respectivamente, o valor da condutividade hidráulica dos 

sedimentos da Formação Tietê e da Formação Capivari, nos locais em que foram construídos estes 

poços, o que permitiu compreender melhor o comportamento das camadas aqüíferas do Subgrupo 

Itararé.  

O Poço nº 12, do Bairro Bela Vista, construído para o SAMAE, foi perfurado até a 

profundidade de 291m em sedimentos da Formação Tietê e, o Poço nº 48, construído no Sítio Santa 

Rosa, foi perfurado até os 188,25m, em sedimentos da Formação Capivari. Verificou-se, a partir de 

dados dos testes de vazão realizados pelo autor nestes poços, que os valores da condutividade 
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hidráulica dos sedimentos do Subgrupo Itararé são baixos para os arenitos finos, siltícos, da 

Formação Capivari, e médios para os arenitos, de finos a grosseiros, da Formação Tietê. 

Respectivamente, em torno de 10-6m/s para os sedimentos da Formação Tietê e em torno de 3.10-

7m/s para os sedimentos da Formação Capivari. O método utilizado para obtenção dos parâmetros 

foi a realização de ensaios de bombeamento quando os poços se encontravam a diferentes 

profundidades, respectivamente 201m e 291m, no poço do Bairro Bela Vista, e 151,50m e 

188,25m, no poço do Sítio Santa Rosa. Os valores encontrados são bastante reais pois a única 

aproximação utilizada é a de que toda a coluna peifurada, entre a realização de um ensaio e outro, 

se encontrava saturada e possuia caractedsticas hidráulicas isotrópicas.  

Para a obtenção destes valores de condutividade hidráulica utilizou-se o seguinte 

procedimento: 

- Em cada teste de vazão realizado obteu-se um valor de transmissividade (T). Por definição 

T=K.m, onde K=condutividade hidráulica e m=espessura da camada aqüífera ou, T1 = K.m1 e T2 = 

K.m2, onde T1 = Transmissividade obtida quando a sondagem havia perfurado a espessura 

saturada da camada aqüífera ml e T2 = Transmissividade obtida quando a sondagem perfurou a 

espessura saturada m2. Assim, T2-T1= K.(m2-m1) onde (m2-m1) é a espessura atravessada pela 

sondagem entre a realização de um teste e outro.  

Os valores de T2 e T1 obtidos foram, respectivamente, 1,66.10-4 e 7,5.10-5m2/s para o Poço 

nº12 do SAMAE, e 1,39.10-5 e 3,33.10-6m2/s para o Poço nº 48 do Sítio Santa Rosa.  

Embora a condutividade hidráulica da Formação Tietê seja média, com valores 

determinados em torno de 10-6m/s, e a transmissividade varie entre 1,6.10-4 m2/s e 4.10-4 m2/s , 

com estes valores extremos, respectivamente, determinados nos poços do Bairro da COHAB e do 

Bairro Sete Fogões, ela se constitui em um bom reservatório de água subterrânea, devido à 

espessura da camada aqüífera, de 130m no Bairro Sete Fogões e de 180m no Bairro da COHAB.  

A capacidade do Aqüífero Tietê pode ser bem avaliada nos poços do SAMAE, construídos 

no Município de Tietê, muitos dos quais fornecem vazões de até 80m3/h, sendo bombeados há já 

algumas décadas.  

Os valores do coeficiente de armazenamento do Aqüífero Tietê, estimados com base em 

ensaios de bombeamento, geralmente variam entre 0,13 e 0,04, números que refletem o caráter de 

livre a semi-confinado, das camadas aqüíferas nas zonas de afloramento da Formação Tietê. Em 

determinações efetuadas em laboratório, com amostras de testemunhos retiradas da sondagem 

realizada para a construção do Poço nº 14 do SAMAE, no Bairro Sete Fogões, a porosidade 

efetiva variou entre 9 e 12,5%, para os arenitos.  

Excepcionalmente, o coeficente de armazenamento calculado através dos testes de vazão 

possui valores inferiores a 10-3, indicando um confinamento local das camadas aqüíferas, como é o 

caso do poço do Bairro Sete Fogões (Poço nº 14) e da Chacára Doutoradiriho (Poço nº 46), sendo  
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que este último foi perfurado sobre um extenso sill de diabásio, tendo apresentado artesianismo 

natural durante a realização do ensaio de bombeamento. 

Segundo KRUSEMAN & DE RIDDER (1976), poços construidos em aqüíferos com 

valores de transmissividade médios ou baixos, e de coeficiente de armazenamento alto, como os 

parâmetros apresentados pelos aqüíferos do Subgrupo Itararé na área de estudo, possuem cones de 

rebaixamento pouco extensos e bastante profundos. O suprimento dos poços provém, 

predominantemente, água contida nas camadas aqüíferas inferiores que, por sua vez, são 

reabastecidas pela drenagem vertical da água contida nas camadas superiores, que se comportam 

como aqui tardes. Sob condições de bombeamento, a drenagem vertical também é induzida pelas 

diferenças de pressões causada pelo rebaixamento dos níveis d'água dos poços. 

 

5.3.1 Características construtivas dos poços tubulares profundos. 

As medidas de diâmetro dos poços tubulares profundos, construídos pelo Instituto 

Geológico e pelas firmas particulares, por uma questão de hábito, são dadas no sistema inglês 

(polegadas) e não no sistema métrico utilizado oficialmente no país. Neste ítem, as medidas de 

diâmetro originais serão mantidas, mas o seu equivalente no sistema métrico será discriminado nos 

parênteses. 

As sondagens dos poços construídos pelo Instituto Geológico nas áreas de afloramento do 

Subgrupo Itararé, geralmente são iniciadas por um diâmetro de 14" (0,356m), até atravessar o solo 

e a parte alterada dos sedimentos. Isto é feito para possibilitar a cimentação do tubo de boca que 

reveste toda a parte intemperizada dos sedimentos. O tubo de boca possui geralmente o diâmetro 

de 10" (0,254m) ou 12" (0,30Sm) e é feito em chapa de ferro com espessura 3/16" (5mm). 

Desta profundidade, até 120m, a perfuração é realizada com diâmetro de 10" (0,254m) para 

que a câmara de bombeamento, geralmente situada neste intervalo, possua diâmetro suficiente 

para a instalação do equipamento de extração. 

Após estes procedimentos, a sondagem prossegue com diâmetro de 8" (0,203m) até a 

profundidade máxima de 200m, quando então é reduzido para 6" (0,152m), sendo estes diâmetros 

compatíveis com o torque das máquinas de perfuração. 

As características construtivas dos poços cadastrados no Município de Tietê constam das 

Tabelas 1 e 2, tanto dos poços construídos pelo Instituto Geológico, em número de 16, quanto dos 

poços construidos pelas empresas particulares, em número de 35. Nestes poços, as características 

levantadas durante o cadastramento foram: nome do proprietário, localização do poço, 

coordenadas UTM, cota do terreno, nome da empresa perfuradora, profundidade da perfuração, 

método de perfuração, diâmetros da perfuração e revestimentos utilizados.  
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Dada as condições de diagênese favoráveis dos sedimentos do Subgrupo Itararé, raramente 

são utilizados filtros e tubos lisos para a sustentação das paredes dos poços. Porém, em alguns 

casos, quando as condições de permeabilidade e porosidade do material da formação permite a 

intensa circulação da água meteórica, geralmente arenitos, podem ocorrer extensos intervalos de 

sedimentos alterados que, desta forma, se tornam friáveis e desmoronantes, sendo necessário, 

então, o uso de filtros e tubos lisos para a sustentação das paredes dos poços.  

O uso de filtros requer, para que o material da formação não passe pelas ranhuras, 

disposições técnicas específicas, tanto da granulometria do envoltório, quanto da abertura dos 

filtros (YASSUDA et al. 1965). 

Dentre os poços construídos pelo Instituto Geológico em Tietê, o Poço nº 14 do SAMAE, 

apresentou, desde o início da perfuração, material friável e alterado, cuja granulometria é bastante 

representativa dos sedimentos arenosos da Formação Tietê no Município. As análises 

granulométricas do material, tomadas das amostras obtidas nas profundidades de 32,5m, 43,2m e 

67,0m, encontram-se na forma de tabelas (TABELA 3).  

Na Figura 14 é mostrada a curva granulométrica do material da Formação Tietê, obtido na 

profundidade de 32,50m, na sondagem do Poço nº14 do SAMAE, no Bairro Sete Fogões.  

O coeficiente de uniformidade do material da formação foi calculado em 9. Assim, pode-se 

usar o fator 6 de multiplicação, passando pelo ponto d70% já que o material é pouco uniforme 

(JOHNSON, 1966). O ponto d70% do material do envoltório é igual a 0,6mm. A curva 

granulométrica do material do envoltório foi obtida por tentativas e o diâmetro do pré-fiItro ficou 

compreendido entre 0,5 e 1,1mm. A abertura máxima dos filtros foi estimada em 0,5mm.  

Como a abertura dos filtros é pequena e a granulometria do pré-filtro é predominantemente 

arenosa, optou-se por vedar os intervalos da formação cuja granulometria é igual ou inferior à 

obtida para esta amostra.  

Na Figura 15 é mostrada a curva granulométrica da Amostra 02 do Poço nº 14 , tomada na 

profundidade de 43,20m. O coeficiente de uniformidade da formação foi calculado em 4,5. Assim, 

usou-se o fator 5 de multiplicação para se obter o ponto d70% = 1,6mm do material do envoltório, 

segundo o método descrito por JOHNSON (1966). Traçando-se, por tentativas, a curva 

granulométrica do material do envoltório, verificou-se que o diâmetro dos grãos ficava entre 1,3 e 

3,0mm. A abertura dos filtros, para reter 90% do material do envoltório é estimada em 1,4mm.  
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FIGURA 14. Curvas granulométricas do material do envoltório e da formação da 

       Amostra 01 nº14 do SAMAE, do Bairro Sete Fogões. 
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FIGURA 15. Curvas granulométricas do material do envoltório e da formação da Amotra 02 do 

 Poço nº14 do SAMAE, do Bairro Sete Fogões. 
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Como o intervalo acima é predominantemente grosseiro, e havendo intervalos de 

granulometria mais fina onde é necessário o uso de filtros, coletou-se mais uma amostra, na 

profundidade de 67,00m , para o cálculo da disposição final dos tubos de filtros.  

Na Figura 16 é mostrada a curva granulométrica da Amostra 03, coletada na profundidade 

de 67,00m. Como o coeficiente de uniformidade da formação é igual a 2,5 , usou-se o fator 4. de 

multiplicação para a obtenção' do ponto d70% = 0,88mm do material que será utilizado como 

envoltório. Verifica-se que li. granulometria do material deverá estar contida no intervalo entre 0,7 

e 1,5mm e a ranhura dos filtros deverá ser de 0,75mm para reter 90% do material do envoltório.  

Com os resultados das análises granulométricas dos sedimentos da Formação Tietê, no local 

do Poço nº 14 do SAMAE, verificou-se que a abertura recomendada para os filtros ~ de 0,75mm e 

a granulometria do pré-filtro, entre 0,7 e 1,5mm, devendo ser revestidos com tubos lisos os 

intervalos de granulometria menor do que a da Amostra 03.  

De uma forma geral, a experiência mostra que, para os sedimentos friáveis da Formação 

Tietê, os tubos de filtros devem possuir abertura máxima de 1mm e o material do envoltório 

granulometria compreendida entre 1 e 2mm, sendo recomendado um espaço anelar de 100mm, 

preenchido com o material granuloso, para um perfeito desenvolvimento do poço. 

 

5.3.2.Ensaios de bombeamento em poços. 

Na Tabela 4 são apresentados os dados, corrigidos em função de uma vazão média, de 

alguns dos testes de vazão realizados nos poços tubulares profundos, construídos pelo Instituto 

Geológico, no Município de Tietê. Estes dados constituem uma memória de cálculo, útil para 

determinação das características hidrodinâmicas dos aqüíferos atravessados pelas sondagens.  

Os testes de vazão foram realizados com compressores a óleo diesel, de grande porte, com 

capacidade de 0,118 metros cúbicos de ar por segundo, pressão de arranque de 7 a 8 kgf/cm2. Os 

tubos de saída d'água e os tubos de injeção de ar formavam um mesmo conjunto e o tubo de 

medição de nível era descido separadamente. Os medidores de nível usados eram do tipo elétrico, 

com amperímetro, e as vazões foram medidas em tambores de 220 litros.  

Os dados do teste de vazão realizado em 1982 no Poço SAMAE nº 3, situado na Rua da 

Bomba, junto à antiga Estação de Tratamento, se encontram na Tabela 4.  

Quando o Poço nº 3 do SAMAE foi inaugurado em 06 de março de 1963, o teste de vazão 

realizado apresentou os seguintes valores:  
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FIGURA 16. Curvas graunlométricas do material do envoltório e da formação da 

  Amostra 03 do Poço nº14 do SAMAE, do Bairro Sete Fogões. 
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nível estático = 7m 

nível dinâmico = 26,4m 

vazão= 1,5.10-2m3/s (54,6m3/h)  

Após um período de exploração de 18 anos, foi realizado um novo teste de vazão no poço, 

pois o mesmo apresentava queda na vazão e rebaixamento do nível estático e dinâmico.  

Com o novo teste obteve-se os seguintes valores:  

 nível estático = 16,86m 

nível dinâmico = 67,56m  

vazão = 9,56. 10-3m3/s (29,217m3/h)  

As diferenças de níveis e de vazões encontradas no Poço nº3 do SAMAE nos testes 

realizados em 1963 e em 1982, e existentes até o momento, são devidas, provávelmente, à 

interferência de poços construídos nas vizinhanças do local, no final da década de 70, ou mesmo, 

ao esgotamento das camadas aqüíferas, exauridas por um sistema de extração ininterrupto ao 

longo de duas décadas.  

Além do Poço n° 3 do SAMAE, na Tabela 4 são apresentados os dados dos testes de vazão 

realizados nos Poços nos 8, 10 e 14 do SAMAE. Após 12 anos de exploração, o Poço nº 8 não 

apresenta queda na vazão ou nos níveis, fornecendo uma média de 0,01m3/s (36m3/h) de água, 

sendo bombeado 16 hs por dia. No Poço SAMAE nº10, do Bairro da COHAB, a vazão explorada, 

de 1,05.10-2m3/s (38m3/h), se encontra inalterada ao longo dos anos. O Poço nº 14 do SAMAE, 

embora possa produzir vazões superiores, é pouco explorado, pois abastece um bairro pequeno da 

zona rural, o Bairro Sete Fogões, cuja demanda é da ordem de 1,38.10-3m3/s (5m3/h).  

Com os testes de vazão realizados nos poços acima descritos, e de alguns outros poços que 

possuiam dados fidedignos, foi possível o cálculo dos parâmetros hidrodinâmicos dos aqüíferos do 

Subgrupo Itararé, na área de estudo, que é objeto de discussão no ítem seguinte. 

 

5.3.3.Cálculo dos parâmetros hidrodinâmicos dos aqüíferos. 

Nos estudos dos aqüíferos do Subgrupo ltararé o enfoque dos diferentes autores é dado na 

tentativa de correlacionar os ambientes deposicionais do Subgrupo ltararé, com vazões de poços 

tubulares profundos. Evidentemente existe esta relação, como é bem exemplificado nos modelos 

propostos por STEVAUX et al (1987) e UNESP (1986). 
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Neste trabalho se procura classificar os aqüíferos do Subgrupo Itararé segundo os modelos 

propostos por Theis, Jacob e Hantush, que os desenvolveram a partir da Lei de Darcy para 

escoamento de fluidos em meios porosos.  

Assim, na área de estudo, os tipos de aqüíferos serão definidos a partir da determinação das 

suas características hidrodinâmicas, usando-se os dados dos testes de vazão realizados nos poços 

tubulares profundos e, através da comparação com os modelos propostos pelos autores acima 

citados, serão relacionados com as formações geológicas que ocorrem na parte superior do 

Subgrupo Itararé.  

Os testes de vazão, levados a efeito para a determinação da produtividade dos poços, 

quando interpretados criteriosamente podem proporcionar a definição do tipo de aqüífero e das 

suas características hidrodinâmicas, tais como a transmissividade e o coeficiente de 

armazenamento, de acordo com os conceitos definidos por THEIS (1935) e HANTUSH (1956). 

Para poços que penetram aqüíferos confinados, cujo rebaixamento se processa em regime 

não permanente (o rebaixamento é função do tempo de bombeamento), KRUSEMAN & DE 

RIDDER (1976) admitem que valem as equações propostas por Theis e as simplificações adotadas 

por Jacob (JACOB,1940; COOPER & JACOB,1946). Desta forma, pode-se utilizar o método 

analítico da superposição entre os dados de rebaixamento (em metros) x tempo de bombeamento 

(em segundos), plotados em papel di-Iogaritmíco e os valores tabelados da função W(u) x l/u, 

também plotados em papel di-logaritmíco, obtendo-se como resultado os parâmetros 

hidrodinâmicos dos aquíferos. 

A função W(u) é defenida pela integral , onde 1/u = r2.S/4Tt, sendo: 

r = distância do piezômetro ao poço bombeado, em metros. 

S = coeficiente de armazenamento (parâmetro adimensional, a ser determinado. 

t = tempo de bombeamento, em segundos.  

T= transmissividade do aqüífero (parâmetro em m2/s, a ser determinado). 

O mesmo método pode ser empregado em poços que penetram aqüíferos livres, embora o 

coeficiente de armazenamento deva ser corrigido, pois é função do rebaixamento da coluna 

saturada. O valor corrigido do coeficiente de armazenamento é dado pela expressão S((m-s)/m).S' 

(JACOB, 1963), onde m=espessura da camada saturada, s = rebaixamento observado e S' = 

coeficiente de armazenamento calculado pelo método de Theis.  

No caso de aqüíferos semi-confinados, o método da superposição entre a curva da Função 

de Theis e a curva de dados de rebaixamento em função do tempo, plotadas em papel di-

Iogaritmíco, pode conduzir a erros consideráveis nos valores dos parâmetros hidrodinâmicos 
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calculados, já que o método de Theis foi definido para aqüíferos confinados.  

Para aqüíferos semi-confinados HANTUSH (1956) desenvolveu um método de cálculo da 

transmissividade e do coeficiente de armazenamento, utilizando dados de rebaixamento x tempo 

obtidos em úm piezômetro situado a distância r do poço, com fluxo radial, em regime não 

permanente. Chama-se de método do ponto de inflexão. O emprego do método é bem 

exemplificado no trabalho de RAGHUNAT (1982).  

No método do ponto de inflexão plota-se os dados observados de rebaixamento x tempo em 

papel di-logaritmíco. A partir da curva traçada pelos pontos plotados determina-se os valores si, ti e 

!si, que se referem ao ponto de inflexão, isto é o ponto onde o rebaixamento (si) possui metade do 

valor do rebaixamento do equilibrio final da expressão:  

s= Q.Ko(r/B)/2"T, obtido da fórmula de De Glee (HANTUSH & JACOB, 1954), onde r/B= 

!r/T(K'/b'), sendo  

T= transmissividade do aqüífero semi-confinado, em m2/s 

r= em metros  

K'= condutividade hidraúlica da camada semi-confinante (aquitarde), em m2/s  

b' = espessura da camada semi-confinante, em metros  

Ko(r/B)= função de Bessel modificada de segundo tipo e ordem zero. 

Assim, por substituição, obtem-se as seguintes expressões:  

si= Q.Ko(r/B)/4"T(1) e, ui= r/2B ou r/2B= r2s/4Tti (2)  

A tangente à curva no ponto de inflexão (!si) é igual ao rebaixamento por ciclo logaritmíco 

de tempo, e é dada por:  

si = 2,3.Q.e-r/B/4"T ou, r= 2,3.B.(log2,3.Q/4"T -log!si)  

A partir do valor da função er/BKa(r/B) encontra-se o valor de r/B e Ko(r/B), tabelados por 

HANTUSH & JACOB (1954). 

O valor da transmissividade é obtido resolvendo-se a equação (1) e do coeficiente de 

armazenamento, resolvendo-se a equação (2).  

Outro método utilizado para obtenção dos parâmetros hidrodinâmicos dos aqüíferos semi-

confinados é o método da superposição de Hantush. No método de Hantush para cada valor de r/B 

e de u, temos um correspondente valor de W(u,r/B). Traçando-se o gráfico da função W(u,r/B) x 

1/u, a partir de valores tabelados (CUSTÓDIO & LLAMAS,1983) em papel di-logaritmíco, e 

fazendo-se coincidir a maior número de pontos da mesma forma que é feito no método da 

superposição da função de Theis, descrito anteriormente.  

A partir de um dos pontos coincidentes obtem-se os valores de W(u,r/B), l/u,s e t, que são 

suficientes para o cálculo da transmissividade (T) e do coeficiente de armazenamento (S) do 

aqüífero semi-confinado. 
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Utilizando-se os métodos acima descritos e com os dados do teste de vazão realizado no 

Poço nº 8 do SAMAE, em 1978 (TABELA 4), foi construído o gráfico da função rebaixamento x 

tempo de bombeamento e da função de Hantush (FIGURA 17). Empregando-se o método da 

superposiçâo de Hantush conforme WALTON (1970) e utilizando-se as equações formuladas para 

aqüíferos semi-confinados desenvolvidas por HANTUSH (1956), temos:  

Q = 8,861.10-3m3/s (31,9m3/h)  

 s= Q.W(u,r/B)/4"T ou 

s= 18m= 8,861.10-3m3/s.4,7/4"T (dados obtidos a partir do ponto coincidente do gráfico da 

Figura 17).  

Resolvendo, T= 1,841.10-4m2/s (15,912m2/dia).  

Sendo rp = diâmetro máximo da perfuração dividido por 2,temos:  

rp = 6" ou r = 0,1524m  

rp
2

 =  0,0232m2 

u= r2S/4Tt ou  

u= 1/970= 0,0232m2.S/4.1,84lx10-4m2.3960s (dados obtidos a partir do ponto coincidente 

da Figura 17). 

Resolvendo, S = 0,13  

Os parâmetros obtidos acima, transmissividade igual a 1,841.10-4m2/s e coeficiente de 

armazenamento igual a 0,13 são para o Aqüífero Tietê, no local do Poço nº8, junto à Editora Deca, 

na Rodovia Marechal Rondon. Embora o valor encontrados para a transmissividade não seja alto, 

em torno de 2.10-4m2/s, e o coeficiente de armazenamento admita uma porosidade máxima de 13% 

para as camadas aqüíferas, o poço fornece uma vazão razoável, atingindo uma produção de 0,01 

m3/s (36m3/h), sendo bombeado 20hs por dia há mais de 10 anos.  

Com os dados do teste de vazão realizado no Poço nº10 (TABELA 4) plotados em gráfico 

(FIGURA 18) e empregando-se o método da superposição de Theis, conforme WALTON (1970), 

que utiliza as equações formuladas por Theis e adaptadas por JACOB (1963), para aqüíferos livres, 

temos:  

Q= 5,333.10-3m3/s  (19,2m3/h) 

s= Q.W(u)/4"T  

s= 15,5m= 5,333.10-3m3/s .6,2/4"T (dados obtidos a partir do ponto coincidente da Figura 

18). 

Resolvendo, T= 1,7.10-4m2/s (14,664m2/dia).  

Sendo rp = 0,18m (diâmetro máximo da perfuração dividido por dois) e rp
2= 0,0316m2, 

temos:  
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FIGURA 17. Emprego de método da superposição de Hantush (WALTON, 1970) para cálculo dos 

parâmetros hidrodinâmicos do Aqüífero Tietê, no local do Poço nº8 do SAMAE. 
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FIGURA 18. Emprego de método da superposição de Theis (WALTON, 1970) para cálculo dos 

parâmetros hidrodinâmicos do Aqüífero Tietê, no Bairro da COHAB. 
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u = r2S' /4Tt ou  

S'= 4.1,7.10-4m2/s.2340s.10-3/0,0316m2 (dados obtidos a partir do ponto coincidente da 

Figura 18).  

Resolvendo, S' = 0,05 ou 5%.  

Para aqüíferos livres JACOB (1963) usa o fator de correção: S=((m-s)/m)S' ou 

S=((154,55-22,73)/154,55).0,05 = 0,04 ou 4%.  

Os parâmetros obtidos acima, T= 1,7.10-4  m2/s e S=0,04, são para o Aqüífero Tietê, no 

local do Poço nº 10 do Bairro da COHAB, de Tietê.  

Com os dados do teste de vazão realizado no Poço nº 14 do SAMAE, plotados em gráfico 

(FIGURA 19), e empregando-se o método da superposição de Theis, conforme WALTON (1970) 

e utilizando as fórmulas para aqüífero confinado desenvolvidas por THEIS (1935), temos:  

Q= 5,833.10-3m3/s (21m3/h) 

s= Q.W(u)/4"T.  

s= 12,77m=5,833.10-3m3/s.11,5/4"T (dados obtidos a partir do ponto coincidente da Figura 

19).  

Resolvendo, T= 4,2.10-4m2/s (36,12m2/dia).  

Sendo rp = 0,19m (diâmetro máximo da perfuração dividido por dois) e rp
2= 0,0361m2, 

temos:  

u= r2S/4Tt ou  

S= 4.4,2.10-4m2 /s.3600s.5x10-6 /0,0361 

Resolvendo, S= 8,34.10-4.  

Com os parâmetros obtidos, T= 4,2.10-4m2/s e S= 8,34.10-4, verifica-se que os sedimentos 

da Formação Tietê, no local do Bairro Sete Fogões, tem um comportamento de aqüífero 

confinado pois o valor do coeficiente de armazenamento está dentro da faixa deste tipo de 

comportamento hidraúlico segundo CUSTÓDIO & LlAMAS (1983).  

 

Com o emprego dos métodos acima descritos e exemplificados, encontrou-se uma faixa de 

valores para a transmissividade, na área de estudo, compreendida entre 7.10-5 e 4,3.10-4m2/s, para 

os sedimentos arenosos da Formação Tietê, e sempre inferior a 4.10-5 m2/s, para os sedimentos 

pouco permeáveis da Formação Capivari.  

Verifica-se, pela bibliografia existente, que com os dados dos testes de vazão realizados 

em poços tubulares, pode-se calcular a transmissividade dos aqüíferos com razoável precisão. Já, 

para o cálculo do coeficiente de armazenamento com uma igual precisão, seria necessário a 

construção de poços de observação (piezõmetros), nas proximidades do poço bombeado. Embora 

este procedimento seja necessário para o melhor conhecimento do comportamento hidrodinâmico 

dos sedimentos do Subgrupo Itararé, não foi utilizado neste trabalho, devido à ausência deste tipo  
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FIGURA 19. Emprego do método da superposição de Theis (WALTON, 1970) para cálculo dos 

parâmetros hidrodinâmicos do Aqüífero Tietê, no Bairro Sete Fogões. 
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de dado, pois as perfurações para captação de água subterrânea são bastante profundas e para a 

construção de piezômetros ou de poços de observação o Instituto Geológico teria que arcar com 

um custo muito elevado nas obras de captação que, em grande parte, são pagas pelos 

interessados, cujo interesse se restringe à produtividade dos poços.  

 

5.3.4.Hidroquímica. 

 Na Tabela 5 são mostrados os dados das análises químicas efetuadas em 17 amostras de 

água dos poços tubulares profundos do Médio Rio Tietê.  

O objetivo do estudo hidroquímico realizado foi a caracterização da composição química 

das águas, a partir da coleta de amostras e respectiva análise de laboratório, efetuada na CETESB, 

cujos resultados foram interpretados de acordo com os métodos convencionais.  

As águas de 17 poços da região foram classificadas segundo a sua composição química pelo 

método de Stiff para cada amostra e pelo método de Piper para o aqüífero (CUSTODIO & 

LlAMAS,1983).  

De maneira geral, as águas subterrâneas da região se apresentam pouco mineralizadas. O 

DAEE (1982) menciona que tal fato se deve à alta taxa pluviométrica e a densa rede de drenagem 

da região.  

O pH varia, na totalidade das amostras, entre 7 e 9,7 , predominando águas alcalinas. A 

temperatura média das águas se situa em tomo de 24°C. A condutividade elétrica é sempre menor 

que 560 p,S/cm.  

Na Figura 20 é mostrada a relação entre a condutividade elétrica e o resíduo fixo. Verifica-

se que a correlação entre estes dois parâmetros é muito boa, atingindo 93,62%.  

Na Figura 21 é mostrada a distribuição relativa dos ânions principais e na Figura 22 é 

mostrada a distribuição relativa dos principais cátions.  

O Eh das águas, cujos valores estão intimamente ligados ao pH, são sempre negativos na 

região do Médio Rio Tietê exceto para uma amostra, obtida no poço da Chacara Doutoradinho.  

A partir do diagrama triangular de Piper (FIGURA 23), observa-se que, embora as águas 

subterrâneas na região sejam sempre bicarbonatadas, não há um tipo de cátion com grande 

predomínio, podendo ser cálcicas, magnesianas, sódicas ou mistas, variando de forma bastante 

heterogênea. Das 17 amostras coletadas, 11,7% são bicarbonatadas cálcicas, 23,5% são 

magnesianas, 11,7% são mistas e 41,3% são bicarbonatadas sódicas.  
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FIGURA 20. Relação entre resíduo fixo e a condutividade das águas subterrâneas no Médio 

    Rio Tietê, Município de Tietê. 
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FIGURA 21. Distribuição relativa dos ânios principais, nas águas dos poços do Médio Rio Tietê, 

Município de Tietê. 
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FIGURA 22. Distribuição relativa dos cátions principais, nas águas dos poços do  

   Médio Rio Tietê, Município de Tietê. 
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FIGURA 23. Diagrama de Piper das águas subterrâneas do Médio Rio Tietê, Município de Tietê. 
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No mapa de distribuição da composição química das águas subterrâneas, na escala 

1:100.000 (ANEXO 2), pode ser observado, através dos diagramas de Stiff, em cada ponto, as 

variações das composições químicas das águas.  

Para análise da potabilidade das águas foram utilizado os diagramas de Schoeller-Berkaloff. 

Devido ao grande número de superposição de linhas, as figuras não estão representadas neste 

trabalho, mas os diagramas mostram que as águas subterrâneas na região do Médio Rio Tietê, no 

Município de Tietê, são de excelente qualidade para o consumo humano, atendendo todos os 

padrõês de potabilidade, sejam nacionais ou internacionais.  

O exame de qualidade das águas para fins industriais varia de acordo com o perfil de cada 

industria instalada, segundo CAMPOS (1987). Abaixo são apresentados o limite ou intervalo de 

tolerância para cada tipo de industria e os teores encontrados nas 17 amostras coletadas.  

-Frigorificos:- O limite exigido para este tipo de industria é o teor de ferro que não deve 

exceder 0,5 mg/1. No caso deste tipo de indústria, as águas subterrâneas são adequadas para os 

fins que se destinam em todas as amostras coletadas. Este fato é muito importante na região, já 

que existem muitos abatedouros de aves e que utilizam água proveniente de poços tubulares 

profundos.  

-Alimentos:- O limite exigido é de 0,2 mg/l de ferro. Das amostras coletadas, apenas uma, 

situada no Sítio São Francisco, próximo a Cerquilho, não atende ao padrão.  

-Curtumes:- Para este tipo de uso são requeridas águas moderadamente brandas, entre 50 a 

135 mg/l de dureza, alcalinidade máxima de 135 mg/l, pH máximo igual a 8 e, 0,2 mg/l de ferro. 

Das amostras, sómente 3 estão dentro dos padrões de alcalinidade exigidos, embora quanto à 

dureza não haja problemas.  

- Textil:- O limite exigido é de 20 mg/l de dureza e um máximo de 0,25 mg/l de ferro. 

Somente os poços: nº8 do SAMAE, nº 32 da Estação de Sementes e Mudas, e nº 48 do Sítio Santa 

Rosa, atendem os padrões exigidos. Todas as demais águas necessitariam de abrandamento para 

este tipo de industria.  

-Enlatamento de produtos vegetais:- A dureza deve se situar entre 25 e 75 mg/l o teor de 

ferro deve ser inferior a 0,2 mg/l e o teor de fluor inferior a 1,0 mg/1. Os poços de números, 03, 

04, 08, 09, 11 e 14 do SAMAE, e os poços da Estação de Sementes e Mudas não atendem aos 

padrões de dureza estabelecidos para este tipo industrial.  

-Cervejaria:- Os limites exigidos para este tipo de industria são: a alcalinidade, que não 

deve exceder 75 mg/l; o resíduo fixo, que deve ser inferior a 500 mg/l; o pH, que deve se situar 

entre 6,5 a 7; o teor de cálcio, que deve se situar entre 100 e 200 mg/l; o teor de ferro, que deve ser 

inferior a O,lmg/1 e o teor de fluor, que deve ser inferior a 1,0 mg/1. Observa-se, dos resultados das 

análises, que nenhuma das amostras estão dentro do critério químico exigido, embora a cidade de 

Tietê possua uma importante industria de cervejaria: a Schinchariol, que possui o primeiro poço 
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tubular profundo construído no Município.  

Para uso industrial em caldeiras, onde o máximo permitido para pressão de trabalho entre O 

e 10 K.gf/cm2 é de: 80 mg/I de dureza, 40 mg/l de sílica, 20 mg/l de bicarbonatos, 200 

mg/l de carbonatos e pH acima de 8; verifica-se que as águas subterrâneas da região 

são altamente impróprias, produzindo incrustaçôes ou corrosões nocivas.  

Quanto ao uso na agricultura, em trrigação, as águas apresentam baixo risco de salinização 

e de sódio, com excessão do Poço nº 8 do SAMAE, onde o risco de sódio é alto, e dos Poços nº 6 

do SAMAE e da Estação de Sementes e Mudas, onde o risco de sódio é médio,conforme pode ser 

visto no diagrama da Figura 24. Em geral, não apresentam problemas quanto ao uso na agricultura.  

 

5.3.5. Isótopos ambientais nas águas subterrâneas. 

Foram coletadas amostras de águas subterrâneas de 10 poços tubulares profundos, 

escolhidos de forma a estarem distribuidos por toda a área de estudo, para análises dos isótopos 

naturais, sendo uma coleta realizada no fim do período sêco, e outra, no fim do período chuvoso. A 

finalidade destas coletas em períodos diferentes foi para verificar se não houve mudanças 

isotópicas que indicassem influências da sazonalidade climática na recarga profunda, num período 

anual.  

Oxigênio-18 e deutério nas águas subterrâneas. 

Os resultados das análises isotópicas das águas subterrâneas de amostras coletadas em 

16/11/88, nas boca dos poços, são mostrados na tabela abaixo:  
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FIGURA 24. Classificação das águas subterrâneas do Médio Rio Tietê para o uso em irrigação. 
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Em 31/03/89 foi realizada nova coleta de amostras nos poços, após o período de chuvas, 

para verificação de eventuais mudanças no conteúdo isotópico das águas subterrâneas. Os 

resultados obtidos são mostrados na tabela seguinte. 

 

Poço Localização Oxigênio 18 Deutério 
01 Bairro Vila Nova -8,84 -56,4 

02 Jumirim -8,03 -51,5 
05 R.Prof.Madeira -7,81 -49,4 

06 Bairro São Roque -8,66 -58,0 

08 Rod.Mar.Rondon -8,54 -57,2 

09 Est.Tratamento -7,40 -47,3 

12 Bairro Bela Vista -7,72 -48,7 

14 Bairro Sete Fogões -8,51 -55,8 

32 Est.Sem. e Mudas -8,52 -56,2 

48 Sítio Santa Rosa -7,15 -46,3 
 

Os resultados,de ambas as coletas, plotados em gráfico (FIGURA 25), se mostram mais 

negativos que a linha meteórica mundial (CRAIG,1961a; 1961b :in SILVA,1983). Não há grandes 

discrepâncias entre os resultados obtidos no fim do período seco e após o período chuvoso, 

indicando que a recarga profunda não dependeu das sazonalidades climáticas, durante o ano 

hidrológico 1988/89.  

A linha meteórica mundial, apresentada no gráfico da Figura 25, é construída a partir do 

efeito da condensação da água diretamente evaporada dos oceanos e precipitada nos continentes, 

na forma de chuvas ou nevascas, sendo que o valor isotópico Oxigênio 18 e Deutério é dado em 

relação ao valor SMOW (Standard Mean Ocean Water). A reta média é dada pela equação: #D= 

8#180 + 10 e, sendo # = ((Ramostra/RSMOW)-l).l.000. 

 

 

Poço nº Localização Oxigênio 18 Deutério 

01 Bairro Vila Nova -8,68 -54,9 

02 Jumirim -8,13 -50,9 

05 R.Prof.Madeira -7,67 -48,6 

06 Bairro São Roque -8,62 -55,0 

08 Rod.Mar.Rondon -8,65 -53,0 

09 Est. Tratamento -7,38 -46,4 

12 Bairro Bela Vista -7,63 -46,8 

14 Bairro Sete Fogões -8,35 -53,7 

32 Est.Sem. e Mudas -8,71 -59,8 

48 Sítio Santa Rosa -7,11 -42,1 
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FIGURA 25. Relação entre teores de 18O e deutério nas águas subterrâneas do Médio Rio Tietê, 

  Município de Tietê, SP. 
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O aumento da razão Ramostra = 18O/16O e D/H, com o conseqüente emprobecimento 

isotópico é produzido pelo efeito precipitação, relacionado com as águas evaporadas diretamente 

das áreas continentais, quando as moléculas com átomos mais leves 16Q e H, tendem a migrar para 

a fase gasosa (CRAIG et al. 1963).  

CRAIG (1961a;1961b) postula que as águas mais negativas isotópicamente,em relação ao 

padrão SMOW, como as águas coletadas na boca dos poços na região do estudo, são provenientes 

de águas precipitadas oriundas de regiões continentais e expostas a processos contínuos de 

evaporação.  
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CAPÍTULO 6 

 

6.CONSIDERAÇÕES FINAIS.  

A interpretação e definição da estratigrafia dos sedimentos do Subgrupo Itararé tem sido 

dificultada, ao longo dos anos,· devido à sua diversidade faciológica e ampla variação litológica, 

tanto em superfície quanto em profundidade. Esta característica típica dos sedimentos originados 

em ambiente glacial é bem reconhecida pelos diversos autores.  

Para fins hidrogeológicos, a ausência de um mapa geológico, que contenha as 

características e os diferentes tipos litológicos que ocorrem no Subgrupo Itararé, impede o 

conhecimento do comportamento hidrodinâmico das camadas sedimentares, trazendo prejuizos na 

locação dos poços tubulares, que são feitos aleatóriamente e, por esta razão, se tornam sempre um 

investimento de risco, com resultados nem sempre promissores.  

Neste trabalho, a conjugação do conhecimento geológico e hidrogeológico de subsuperfície, 

conseguido através da descrição dos testemunhos das sondagens realizadas para fins de captação 

de água subterrânea e, através da interpretação cuidadosa dos testes de vazão, associado a um 

levantamento geológico de superfície, com levantamentos de campo e interpretação de fotografias 

aéreas, permitiram a definição das formações geológicas que ocorrem na parte superior do 

Subgrupo Itararé e, de suas caracteristicas hidrodinâmicas.  

Analisando-se o subítem 5.2.1 que trata dos excedentes hídricos, verifica-se que a 

infIltração das águas provenientes das precipitações se dá preferencialmente nos meses de 

novembro a março, coincidindo com a estação quente, quando é grande a taxa pluviométrica e o 

solo encontra-se saturado, já tendo sido atingida a capacidade de campo.  

A análise do ítem 5.3.5 que trata dos isotópos ambientais, indica que as águas subterrâneas 

coletadas para exame do conteúdo isotópico apresentam distribuição divergente em relação à linha 

meteórica mundial,provávelmente causada pelo efeito evaporação, o que indica recarga 

proveniente de precipitações oriundas de massas continentais (FREEZE & CHERRY,1979). A 

recarga profunda dos aqüíferos se processa durante todo o ano, apesar das sazonalidades 

climáticas.  

Verificamos, nos (tens anteriores, que a água subterrânea possui uma importância 

primordial no abastecimento do Município de Tietê, tanto da zona urbana quanto da zona rural, e 

que a Formação Tietê, do Subgrupo ltararé, se mostra como um excelente reservatório 

subterrâneo, capaz de suprir toda a demanda atual.  

Do total da população urbana do Município de Tietê, cerca de 90% são abastecidos por 13 

poços tubulares profundos, todos pertencentes ao SAMAE, e localizados dentro do perímetro 

urbano. Além destes, existem mais dois poços do SAMAE que abastecem o Distrito de Jumirim e 

um que abastece o Bairro Sete Fogões, localizado na zona rural.  
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A análise dos subítens 5.2.2 e 5.2.2.1 que tratam do cálculo do balanço hídrico, mostra 

que é difícil o cálculo do total da água infiltrada no terreno e que vai recarregar os aqüíferos da 

região, face ao grande número de variáveis envolvidas no ciclo hidrológico. Destes subítens pode-

se inferir um valor estimativo de l00mm/ano por m2 de área, em média, ou seja; 8,3% da média 

anual da precipitação.  

Utilizando o valor estimativo de l00mm/ano por m2 e considerando que o Município possui 

451km2 de área, teremos um total anual de 45.100.000 m3/ano de recarga ou de potencial 

renovável de água subterrânea.  

Para a demanda prevista para o ano 2.000, de 250 l/dia por habitante e para uma população 

prevista de 25.100 pessoas, serão necessários 2.290.375 m3 de água por ano para atender ao 

consumo, ou seja; 5,1% do potencial renovável anualmente. Verificamos que, sendo assim, o 

potencial renovável anualmente é bastante suficiente para atender à toda população, no ano 2.000, 

se as atuais condições de cobertura nas zonas de recarga forem mantidas. 
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CONCLUSÕES. 

O mapeamento geológico da área compreendida pelo Médio Rio Tietê, no Município de 

Tietê, permitiu caracterizar as formações geológicas do Subgrupo Itararé, em sua secção superior. 

A Formação Tietê, estratigráficamente disposta no topo do Subgrupo Itararé, originou-se em 

ambiente glácio-fluvial e costeiro, sendo composta, predominantemente, por termos elásticos 

grosseiros. Ocupa posições em antigos vales escavados em um acidentado paleo-relevo glacial; 

constituído por sedimentos consolidados ou semi-consolidados, da Formação Capivari, onde 

predominam lamitos e que ocupa posição estratigráfica inferior.  

Com a análise criteriosa dos dados geológicos e hidrogeológicos obtidos através dos 

testemunhos das sondagens executadas para a construção de poços tubulares profundos e dos testes 

de vazão realizados, foi possível a separação de duas unidades do Subgrupo Itararé, no Município 

de Tietê, com diferentes características hidrogeológicas: a Formação Capivari e a Formação Tietê. 

Este fato é importante pois contribui para o conhecimento estratigráfico do Subgrupo Itararé no 

Estado de São Paulo, que tem sido, durante muito tempo, objeto de diversas tentativas, por 

diferentes autores e, passa a auxiliar a locação dos poços tubulares profundos nas unidades do 

Subgrupo Itararé, visando uma maior produtividade, o que nem sempre tem sido conseguido pela 

ausência de informações sobre os parâmetros hidrogeológicos das camadas sedimentares 

atravessadas pelas sondagens.  

O cálculo do excedente hídrico e o balanço hídrico realizado, mostrou que a média de 

precipitação anual em 35 anos de dados históricos é de 1185mm, e permitiu estimar a recarga em 

l00mrn/ano, na região do Médio Rio Tietê, no Município de Tietê.  

A Formação Tietê apresenta excelentes perspectivas para a captação de água subterrânea, 

sendo determinados valores variáveis para a transmissividade do aqüífero, entre 14 e 36 m2/dia, e 

vazões entre 30 e 80m3/h, dependendo das características locais dos litossomas atravessados pelas 

perfurações.  

A caracterização hidroquímica permitiu constatar que as águas subterrâneas na região são 

fracamente salinizadas, de ótima qualidade para o consumo humano, apresentando, entretanto, 

limitações quanto ao uso industrial, em conseqüência da dureza e da alcalinidade, algumas vezes 

elevada.  

É fácil de se constatar no campo que a ausência de dados técnicos sobre os poços é uma 

constante generalizada. Para que este fato seja evitado, existe uma lei estadual, ainda não 

regulamentada (Lei nº 6.134, de 2 de junho de 1988) que obriga os construtores de poços a 

executar um relatório técnico sobre a obra no qual conste o perfíl geológico atravessado e os 

parâmetros hidrogeológicos no local da perfuração. Muitos poços checados no campo sequer 

possuem um relatório com as especificações técnicas da obra, os níveis e as vazões obtidas, e os 

equipamentos utilizados para extração da água destes paços.  
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Utilizando-se dos métodos de caracterização dos parâmetros hidrodinâmicos dos aqüíferos 

empregados neste e.studo, alguns equipamentos de extração de água dos poços foram 

dimensionados no Município de Tietê, como os dos Poços nos 9, 10, 12, 13, 14 e 16 do SAMAE, 

cuja extração bem sucedida ao longo dos anos comprova a necessidade de se efetuar estudos 

hidrogeológicos localizados quando se almejam bons resultados na exploração dos recursos 

hídricos subterrâneos. 
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INVENTÁRIO HIDROGEOLÓGICO BÁSICO 

TABELA 1 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS DOS POÇOS TUBULARES PROFUNDOS 

CADASTRADOS NO MÉDIO RIO TIETÊ, MUNICÍPIO DE TIETÊ, SP. 
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INVENTÁRIO HIDROGEOLÓGICO BÁSICO 

TABELA 2 

CARACTERÍSTICAS DE CARGA HIDRÁULICA, PRODUTIVIDADE, EQUIPAMENTOS DE 

EXTRAÇÃO UTILIZADOS E PERFIS GEOLÓGICOS DOS POÇOS CADASTRADOS 

NO MÉDIO RIO TIETÊ, MINUCÍPIO DE TIETÊ, SP. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 94

 

 

 



 95

 

 

 



 96

 

 

 



 97

 

 

 



 98

 

 

 



 99

 

 

 

 



 100

 

 

 



 101

 

 

 



 102
 

 

 

 

 

TABELA 3 

ANÁLISES GRANULOMÉTRICAS DE AMOSTRAS DA FORMAÇÃO TIETÊ, DO POÇO 

Nº14 DO SAMAE, LOCALIZADO NO BAIRRO SETE FOGÕES. 
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TABELA 4 

TESTES DE VAZÃO EM POÇOS. 
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TABELA 5  

CARACTERÍSTICAS HIDROQUÍMICAS DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS NOS POÇOS 

TUBULARES PROFUNDOS NO MÉDIO RIO TIETÊ, MUNICÍPIO DE TIETÊ, SP 
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