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ABSTRACT

In the present paper the A. furnishes data concerning ground water in the Passa
Dois series of the Permian age and Tubarao series of the Carboniferous age, in the
State of Sao Paulo. Some considerations are made about the geology of this series.

The findings of quartz-porphyry pebbles in the core drills are mentioned as well
as fossils. These fossils are all from the Tubarao series. Emphasis is given to the
crustacea "Estheria" of Charqueada, State of Sao Paulo.

Graphics, showing the yield of the wells and maps with their locations, are presented.
The conclusion reached is that the Tubarao series is much better aquifer than Passa

Dois series.

RESUMO

O. A. reune, no presente artigo, os dados sobre agua suhterranea nas senes Passa
Dois e Tubarao, de idades permiana e carbonifera respectivamente, no Estado de Sao
Paulo.

Apresenta algumas oonsideracfies gerais sobre a geologia das series supra e fornece
informacfies sobre as perfuraciies. Menciona 0 encontro de seixo de quartzo-porfiro,
bern como 0 de fosseis, pertencendo estes a serie Tubarao. Destaca 0 encontro de crus
taceos "Estheria" em testemunho de sondagem de Charqueada, S. Paulo. Termina apre
sentando algumas conclusoes entre as quais destaca a de que as rochas da serie Tubarao
sao melhores reservatorios aquiferos do que as da serie Passa Dois,

INTRODU(:XO

Os estudos de captacao de agua subterriinea, por meio de pecos pro·
fundos e as pesquisas nos testemunhos das series Passa Dois e Tubarao,
permitiram ao A., colher imimeros dados sabre 0 assunto.

o aproveitamento das aguas subterraneas, captadas por meio de pecos
profundos, parece ter-se generalizado no Estado, e sao imimeras as firmas
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que se dedicam a esse mister. Contudo deve-se ressaltar que 0 problema e
bastante complexo, por varias razoes, entre as quais destacamos:

a) des conhecimento da capacidade aquifera das camadas em de
terminadas regioes;

b I ausencia de dados sabre a granulometria, penneabilidade e
porosidade das rochas das series em questfio ;

c) custo das perfuracoes.

Devido a consultas, quer de carater tecnico, quer de carater cientifico,
sabre a geologia de determinadas areas, para 0 fim precipuo de cbtencao
de agua profunda, tentamos, neste artigo, reunir 0 que fosse possivel sabre
as condicoes hidrogeologicas das regioes onde ocorrem rochas das Series
Passa Dois e Tubarao e nas quais foram abertos pocos profundos. Muitos
dados aqui apresentado,s sao incompletos e em urn trabalho dessa natureza,
muitas falhas deverao aparecer, contudo, deve-se ressaltar que se trata de
uma primeira tentativa para reunir esses dados que se encontravam esparsos.
Parte desses dados foram colhidos pelo A. e pelos colegas do IGG em seus
trabalhos de campo; outros foram retirados dos arquivos do Instituto Geo
grafico e Geologico (Service de Geologia Ceral l e outros foram obtidos nas
firmas PAMEC LTDA e CIA T. JANER COMERCIO E INDDSTRIA, as
quais expressamos os nossos agradecimentos.

AGUA SUBTERRANEA

NA SERlE PASSA DOIS

A sene Passa Dois no Estado de Sao Paulo, esta dividida em duas for
macfies que de cima para baixo, sao: Iormacfio Corumbatai e formacao Irati.

A primeira e constituida, Iitologicamente, por folhelhos, siltitos, argilitos,
de cares variadas (roxo, pardo-avermelhado, cinzento, verde, etc.I arenitos,
calcarios e silex. as arenitos e calcarios ocorrem em menor escala.

A formacao Irati e constituida, essencialmente, por folhelhos pirobe
tuminosos, folhelhos pretos, calcarios-dolomitos, e silex.

Como vemos, predorninam, na serie Passa Dois, os elementos impermeaveis
e devernos levar em consideracfio que, dada a propria constituicao litologica
dessa serie, a agua ai obtida podera ser impropria para 0 consumo, devido
possuir determinada quantidade de sa is soluveis (carbonates, sulfatos, et.}.

Existem no Estado, alguns poc;os profundos que tiveram 0 seu inicio
dentro dessa serie mas como esta nao e considerada armazenadora de agua
em quantidade suficiente para ser explorada economicamente, todos os poc;os
ai abertos tiveram a sua perfuracao aprofundada ate atingir as rochas aqui
feras da serie subjacente, no caso, a serie Tubarao.

A espessura da serie e variavel, sendo da ordem de 200 a 300 m e e
cortada, tarnbem, por "sills" de diabasio, com espessuras variaveis,
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Os principais constituintes litologicos dessa serie sao: folhelhos, varvitos,
tilitos, arenitos, siltitos e conglomerados.

Os folhelhos, os varvitos e os tilitos sao pratrcarnente impermeaveis e
porisso njio sao acumuladores de agua, portanto, esta deve sel' captada nos
arenites porosos, e nos conglomerados. No mapa anexo, mostramos, em
linhas gerais, a extensao e a largura das rochas das series Passa Dois e
Tubarao, com a localizacao relativa dos locais onde foram perfurados os
poc;os. Nao estfio localizadas, no mapa, as intrusdes de diabasio,

A serie Tubarao apresenta melhorcs condicoes para a obtencjio de agua
subterranea, do que a ser ie sohrejacente - Passa Dois - em vista de se
encontrarem nela camadas de arenito que permitem 0 acumulo de agua em
quantidade suficicnte para ser explorada econc3micamente, salvo em casos
onde esse arenito se apresenta intensamente cimentado.

Em Angatuba, estado de S. Paulo, em po«o aberto pelo Conselho Na
cional do Petr6lco, a espessura para esses sedimentos foi de 1.136 m, excluin
do urn "sill" de diabasio de 117 m de espessura.

No po«o aberto, perto de S. Pedro (poco Araqua-Lima l foram atra
vessados 1.131 m de sedimentos dessa serie, excluindo-se, tarnbem, 215 m de
intrusfies de diabasio, sendo uma de 6 m e outra de 209 m de espessura.

A serie Tubarao e tarnbem cortada por intrusoes de diabasio que se
apresentam, sob a forma de "sills", diques etc., cuja espessura maxima
obtida, foi de 209 m no poco Araqua-Lima. Sendo essa rocha fendilhada,
ha a possibilidade de obter-se agua, pois as fendas permitem uma circulacao
da mesma.

A quantidadc de agua que se pode obter em pecos abertos nessa serie
varia, em geral, entre 5.000 e 20.000 I/h. Em casos excepcionais, poderfio
ser excedidos esses limites tanto para mais como para menos (graficos 1 e 2).

DADOS SaBRE OS PO(:OS PROFUNDOS

SERlE PASSA DOIS

CHARQUEADA

Urn po«o foi aberto pelo ICC nessa localidade com 0 objetivo de capta
«ao de agua subterranea para abastecimento da cidade.

Mczzalira fez referencia a esse ]10«0 (1952, p. 234 e 243.1 cuja perfu
ra«ao havia sido paralisada it profundidade de 170 m. Posteriormente, esse
poco foi aprofundado ate 242,10 m tendo acusado uma vasfio de 2.000 l /h
e, sendo, porisso, abandonado.
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o perfil geologico ate a profundidade de 170 m jli havia sido
sentado por Mezzalira (1952, p. 243); a partir dessa profundidade
final, foram atravessadas rochas da formacao Irati e serie Tubarao.
mindo, 0 seu perfil seria:

apre
ate 0

Resu-

o m
10 m

160 m
194,80 m

a 10 m-?
a 160 m - Forrnacfio Corumbatai
a 194,80 m - " Irati
a 242,10 m - Serie Tubarao

Uma camada de diabasio de cerca de 4 m de espessura foi atravessada
entre as profundidades de 172,15 e 176,20 m.

CORDEIROPOLIS

Dois po<;os foram abertos, na margem esquerda do corrego Tatu, pro
ximo it estacao da estrada de ferro, guardando, entre eles uma distancia de
cerca de 250 m.

As principais caracteristicas des,ses po<;os sao:

Altitude, na boca
Profundidade total
NIvel estatico
Nivel dinamico
Vazao litros/ hora
Construtor - Ano

Poco n." 1
620 m
165 m
65 m
96 m

13.500
Pamec Ltda. - 1955

Po«;o n." 2
630 m
190,50 m
65 m

100 m
12.000

Pamec Ltda. - 1957

A identificacao das rochas desses dois pocos foi feita pelo A. cujo
resumo damos a seguir :

Po,>o n." 1

0 m a 37,50 m
37,50 m a 65,70 m
65,70 m a 165 m

Poco n:" 2

0 m a 52 m
52 m a 66;20 m
66,20 m a 190,50 m

diabasio
rochas da Formacfio Irati
roc has da serie Tubarao (siltitos, tilitos, conglomerados

e arenites}.

diabasic
rochas da Iorrnacao Irati

" da ser ie Tubarao (siltitos, tilitos, conglomerados,
varvitos e arenitos) ,

IRACEMAPOLIS

Dois po<;os foram perfurados, tendo urn sido paralisado na profundi
dade de 38 m e outro na de 227 m. Este segundo poco foi, mais tarde,
aprofundado ate 250 m.

Os principais dados a respeito sao:
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Poco n:" 1

Localizacao - Praca Jofio Pessoa
Altitude, na boca - 595 m

Perfil geologico -

53

o m a 9,3 m
9,3 m a 12,3 m

12,3 m a 38 m

Poco n.o 2

terra roxa
diabasio decomposto
diabasio diaclasado.

Localizacao - a 10 m da margem esquerda do ribeirao Cacboeirinba e da ponte
da rodovia Iracernapolis-Limeira.

Altitude, na bOca - 575 m

Vazfio Iitros /hora - 3.000

Construtor - Inst. Cecgr. Geologico.
Perfil geologico, segundo dr, J. Felicissimo J1'.

o m a 41,9 m
41,9 m a 56,9 m
56,9 m a 227 m

diabasio
Formacao Irati
Rochas da serie Tubarao (arenite, calcario,
folhelhos, conglomerados)

Este poc;o foi aprofundado pela firma PAMEC LTDA. ate a profundi
dade de 250 m aumentando a sua vaziio para 4.000 l /h. 0 nivel estatico
foi atingido a 44 m e 0 dinamico a 116 m., continuando as rochas da sene
Tubarao.

ITAPETININGA

Dessa regifio conhecem-se 3 poc;os abertos na Escola Pratica de Agricul
tura, situada a cerca de 4 km NE de Itapetininga,

As caracteristicas principais desses poc;os sao:

PI P2 P3
Profundidade total 221,40 m ? 180 m 177,40 m
Nivel estatico 27 m
Nivel dinamico 75 m
Vazfio litrosyhora 5.000 4.400 6.600
Construtor IGG IGG Pamec Ltda. 1951

Segundo 0 eng." J. Felicissimo Ir., do Instituto Geografico e Geologico
o perfil geologico do poc;o n." 1, e em Iinhas gerais, 0 seguinte:

o a 32,70 m - rocbas da formacao Irati.
32,70 a 221,40 m "da serie Tubarao.

Como estao os demais poc;os situados nas proximidades do poco n.? 1,
e de se supor que os perfis geologicos dos poc;os P2 e P3 sejam semelhantes
ao do PI.
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Para 0 abastecimento dessa cidade foi aberto, pelo In stituto Ceografico
e Geologico, um po<;o profundo, cujas carac ter isticas principais foram:

Localizacao - na saida da cidade para Cezario Lange
Altitud e, na boca - 500 m
Profundidade tolal - 216 m
Nivcl estat ico 3,15 m
Nivel dinamico 37,20 m
Vazao Iitros /hora 33.000
Const rutor I.G.G.

Perfil geologico:
resumo, tem-se :

A identificacao das rochas foi feita pelo A. Em

o m a

42 m a

42 m
216 m

rochas da for macao Irati

da ser ie Tubarao (arenitos, siltitos, conglo

merados, tilitos, etc . I .

Foi realiz ada a analise dessa agua , no Departamento de Obras San itar ias,
que acusou as seguintes caracter isticas :

Cor . .. . . . . .... . . . . .... ... .. . 45 Fer ro em (Fe) . . . ... . .. . . .. . . 0.30
Turbidez . .... . . .. . . ... . . . . . . 21

S61idos tota is ..... . . . ...... . . 1.500 Sulf ure tos (e m H,S ) . ...... .. . 25,1
Reacao pH .. .. .. .. .. . .. . . .... 8,5 Cloretos (e m en . ........ .. .. 80,0
Perda por calc inac fio . . . .. . . . . . . 100 Oxi genio cons umido . .. ·· . 0 . . . . 16,3
Residuo fix o . 0 • •••• . • • . . • . • . . . 1370 Azoto amoniacal . . .. ... . .... 0,240
Dureza permanente ... .... . . ... 0 albumin6ide • • ••••• • 0 ' 0 0,168..

ternporaria 86 nitroso 0,000... ... .. .. . . . 0 .... , •• . . •• 0.

total ... . . , .. .. ... .. ... 86 n itr ico .. . ..... . . . . ... 0,860
Alcalinidade (OH) . . .. ... . . . .. 0 Silica (5iO,) .. . . . . . . . . . . . . . . . 24
Alcalinidade (C O,,) . . .. . . .. . . . 42 Sulfa tos (S O,) • ••••• ••••• •• 0 • 145,0

." (C O"H) 380 Fl uor etos (F) 1,2.. . .. . ... . . . .. .. . . . .. .. . . . .
Gas carbonico ... ..... . . ... ... 0 Fosfat os ( P,O(h) . . ... .. . . . . .. .. 0.2

Nota: - " Os resultados acima estao expressos em partes por milhao
e obedecem ao S .M.W.A.

" Apresenta a agua, como caracterrsticas predorninantes urn elevado teor
salino e apreciavel quantidade de sulfurctos, que por hidrolise determinam 0

aparecimento de gas sulfidrico, de cheiro repugnante".

RIO CLARO

Alguns pecos dessa localidade sa o conhecidos e ja foram obje to de
estudo por pa rt e de Mezzalira (1952) .

SA NTA GERTRU DES

Urn unico poco foi aberto nessa localidade, cujos dad os pr incipai s sao :
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Localizacao - margem esq uerda de urn corrego, si tu ado a E da estacfio de
estrada de ferro.

Alt itude, na boca - 570 m

Profundidade to tal
Nivel es ta tico
Nivel din ami co
Vazao litros/hora
Cons trutor - Data

149 m
30 m
59 m

17.000
PAMEC LTDA. - 1955

o perfil geologico foi feito pelo A. e, em resum o, e 0 seguinte:

o
63
88,90

m a 63 m
m a 88,90 m
m a 149 m

diab asio
rochas da Iormae iio Irati .

da Ser ie Tubarao (s ilti tos, cong lome
rados e ar enites}.

Nota: - A 146 m esse poc;o encontrou novamente 0 diabasio, tendo sido
perfurado so 3 m dessa rocha, paralisando, a perfuracao, portanto no dia
basio.

SERlE TUBARAO
AGUAi

Dessa regiao existe, nos arquivos do IGG - Service de Geologia Geral
uma noti cia sabre urn poco aberto pela Cia. Mogiana, possivelmente, na

estacao da estrada, e que atingiu uma profundidade de 60 a 70 m e produzia
cerca de 2.000 l/h

o eng." Plinio de Lima, do IGG. examinando lima amoslra dos detritos
cia perfuracao, do Iund o do poc;o, ver ificou tratar-se de urn a eruptiva ba
sica. Afirmou, ainda, que nfio conseguiu ver os testern unhos dos sedimentos
.glaciais existentes sohre a erup tiva bas ica. (194.2 in Hcla tor io inedito}.

AMERICANA

Dos arredores dessa cidade conhecem-se 3 pogos, cuj os dados principais,
exislentes nos arquivos do IGG, constam no quadro abaixo.

Localizacfio dos Profundidade Vazfio Construtor P erfil
P ecos m I /h. geologico

da
Folhelhos

Em terrenos ar en itos
Fibra S.A. , perto de 122 BOO J. Erdeleyi e

Sao J eronimo til ito s.

Na firma Irmiios
Vicente de

Rando 203 1000 Angeli s F olh elho s

'Casa do F araoni 116
e are nitos

sr.
proximo a es tac ao
cia Cia. Pa ulista

E. Ferro.
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Dos estudos geologicos [eitos nos arredores da cidade de Americana,
pode 0 A. anotar na superficie 0 seguinte :

a) predominancia de folhelhos e tilitos, material impermeave] sobre os
perrneaveis (arenites e conglomerados).

b) intrusoes de diahasio que provavelmente servem de diques as
aguas profundus.

Em face disso e dada a improdutividade dol' po«os abertos, conclui-se
que as oondicoes hidrologicas subterraneas, nessa cidade, niio sao satis
fatorias.

Porem, no distrito de NOVA ODESSA, municipio de Americana, dis
tante de Americana, cerca de 6 km, foram abertos 4 po«os que apresentaram
vazOes regulares. Os principais dados sobre esses po«os ,sa o os seguintes:

PI P2 P3 P4
Altitude, na boca 535 ill 540 m 545 m ill

Profundidade total 201.30 m 176 m 167 ill 172 ill

Nivel estatico 1 m 0 ill 6 ill 1,5 ill

Nivel diniimico 21 ill 80 m 90 ill 26 ill

Vaziio Iitros /hora 12.000 9.500 6.600 4.500
Construtor - Data Vicente de Pamec Ltda, IGG - 1942

Angelis 1956

Nota: - Os po«os P~ e Pa acima sao os pocos PI e P~ da firma cons-
trutora.

Os pecos acima referidos localizam-se: PI na margem direita do cor rego
Basso, na saida de Nova Odessa para Surnare ; 0 P~ a 250 m a montante
do PI; 0 PH tarnhem a 250 rna montante do P~ e 0 P, na Fazenda de Selecao
do Gado Nacional.

Dos po«os acima conhecem-se os perfil' geologicos detalhados dol' pecos
PI e P4, 0 primeiro feito pelo A., e 0 segundo pelo eng." Felicissirno Jr.,
cu j 0 resumo segue abaixo:

Perfil geologico do poqo n:" 1

o ill a 201,30 ill - Rochas da Serle Tubarao (tilito, arenite, siltitos
e conglomerados).

Foram encontrados 5 niveis de conglomerados com espessuras variando
de 5 maO,S m. 0 mais espesso (5 m), foi encontrado na profundidade de
148 rn. Os arenitos de gra media a grossa com siltitos intercalados foram
assinalados na profundidade entre 103 e 148 m.

Neste po«o , foi feito, posteriormente, pelo Instituto Geografico e Geolo
gico, uma nova medicao de vazao e cujos dados obtidos foram as seguintes:

Nivel estarico
Nivel diniimico
Vaziio litros /Iiora

0.30 III

95,90 m
10.200
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Pe.rfil geologico do poco P4:
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o m a 172 m - Rochas cia Serle Tubarao (folhelhos, arcnito, tilito,
e oonglornerado) .

Predominam, nesse pogo, os folhelhos, sendo que dois niveis de arenito
grosso, poroso foram assinalados; urn na profundidade entre 118,5 e 132
m e outro na profundidade entre 147 ,5 a 167,5 m., com espessuras de 13,5
m e 20 m respectivamente. A camada de conglomerado, com 1 m de espes
sura foi assinalada na profundidade de 167,5 m.

ARARAS

Conhece-se dessa reglao 5 pogos profundos, dos quais 3 foram abertos
peIo Instituto Geografico e Geologico. Os dados principais desses tres pogos
estiio relacionados abaixo.

P, P, P"
Altitude, na boca 590 m 600 m 620 m
Profundidade total 190 m 123 m 133,]5 m
Nivel estatico m 3 m 15,15 m
Nivel dinamioo 40 m 75 m 45,65 m
Vazfio litro s/hora 34.000 6.000 13.400
Construtor - Ano ICC· ]950 ICC -1950 ICC -1955

Os pogos supra localizam-se: 0 PI na Amidonaria Zurita; 0 Po! pro-
ximo it estacao de tratamento de agua da cidade e 0 Pa na Fazenda Reserva,
da Citrobrasil a 18 km a E de Araras.

A identificacao das rochas dos pecos PI Po! foi feita pelo eng." S. Men
donca Chaves, do Instituto Ceografico e Geologico, e a do P:J pelo A.

As rochas atravessadas no pogo PI, segundo ° referido engenheiro, foram,
de cima para baixo: arenito argiloso, conglomerado com seixos de gnais;
tilito, conglomerado; arenito de gra media cimentado com calcario ; conglo
mera-do; arenito gra media, calcario ; arenite grii grossa (horizonte aquifere]
conglomerado e folhelho compacto duro. A espessura dessas rochas e des
conhecida.

arenito argiloso
- conglomerado
- tilito,

Perfil geologico do poco

Oma 50m
SOma 53m
53 ill a 123 ill

n:" 2

Perfil geologico do poqo n:" 3

o m a 133,15 m - rochas cia Serie Tubarao (arenite, siltitos, fo
lhelhos, tilito, varvite s, conglomerados) .

Neste poco foram atravessados 3 nivei de arenito incousistenre (are ia )
lias profundidadcs de 24, a 27 m., 30 a 31 m., 34 a 36 m, Os arenitos de
grii gro sa, poroses, [orarn atrnvessados lUIS profund idadcs de ~l a 34, 1Il e
106 a 133,15 III onde parou a perfuraqfio. 0 eonglomcrado, com espessura
de 0,2 III foi encontrado it profundidade de 70 111. A maior espcssura de
tilito assinalada, foi a de 20 m, na profundidade de 86 m a 106 m.
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Os dois outros po~os abertos na regiao, encontram-se na Cia. Nestle,
situada nas prcximidades da estacfio de Araras, da Cia. Paulista de E. de
Ferro e cujos dados principais sao:

P I p,
Altitude, na boca 610 m 610 m
Profundidade total 243 m 210 m
Nivel estatico 0,30 m acima do solo 7,5 m
Nivel diniimico 85 m 20 a 34 m
Vazjio litros/liora 14.000 25.000
Construtor

Perfil geologico do poco n" 1 - Segundo informacfies obtidas pelo
eng." A. Durante, na firma, esse perfil, em resume e 0 seguinte:

Oma 23m
23 m a 243 m

solo composto de diversas misturas
arenitos argilosos, cor de chocolate, marron, in
tercalados com folhelhos marron e arenitos esbran
quicados calciferos,

Perfil geologico do poco 11.° 2 - Este, em resumo, segundo identificacao
das rochas feita pelo eng. ° A. Durante, do ICC e 0 seguinte:

1 m a 170 m - Rochas da Serie Tubarao, constituidas de arenites
e folhelhos intercalados.

CAMPINAS

Desta cidade sao conhecidos vanos po~os, uns antigos, outros mais re
centes. "A priori" pode-se afirmar que, dada a constituicao geologica da
relglao, a captacao de agua subterranea, por meio de pecos, e problematica,
Conforme a localizaeao do poco, a rocha a sec perfurada devers ser 0 dia
basic, cuja es-pessura e da ordem de 100 m e seguindo-se logo 0 cristalino;
em outros pontos temos as rochas da serie Tubarao, com espessura variavel
entre 70 a 120 m e repousando, tambern, sabre 0 complexo eristalino e for
necendo vazfies pouco satisfatorias,

Entre os ; po~os mais antigos eonhecidos, e cujos dados encontram-se
nos arquivos do ICC, citam-se os seguintes:

DADOS TECNICOS

Localizagao

Altitude, na boca

Profundidade total

Vazfio litros /hora

Construtor

P,

:i.A. Industria Seda
Nacional

80 m

5.000
Cia. Construtora

Brasileira

P,

Escola Preparatoria
de Cadetes
(Chapaddo)

650 m

140 m

2.000
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As rochas do po..o PI conforme consta nos arquivos do IGG, Ioram
identificadas pelo dr. Clodomiro P. Silva e, em resumo, sao as seguintes:

0 m a 1,50 m terra vegetal
1,50 m a 40 m argilas amarela, cinzenta, e azulada

40 m a 42 m areia argilosa + agua
42 m a 46 m con glomerado
46 m a 70 m argilas
70 m a 72 m arera a rgilosa + agua
72 m a 80 m rocha granitica

Entre os po..os recentemente abertos citam-se os 5 po..os da Fazenda
Santa Elisa, do Instituto Agronomico de Campinas, e que foram localizados
em uma pequena faixa da Serie Tubarao."

Os principais dados tecnicos desses po..os estfio relacionados no quadro
abaixo:

p , p , p " p, po
Altitud e, na boca 600 m 600 m 600 m 600 m 610 m
Profundidade total 98,50 m 95,3 m 119 m 115,'W m 102 m
Nivel esta tico 0,4. m 0,5 m 0,26 m 0 m 3.5 m

acima acima aC1U1a
do solo do solo do solo

Nivel dinamico 63,20 m 68,40 m 79.80 m 81 m
Vazfio litros/hora 5.600 4.000 2.300 1.400 1. 240
Construtor Data Instituto Ceografico e Geologico

]953 - ]956

Os pedis geol6gicos foram feitos: 0 PI pelo A.; 0 P 2 pelo eng." W.
Constantino; 0 Pa peIo eng." Sizenando Mendon..a Chaves e 0 Pa pelo eng."
A. Durante, todos do IGG. Esses pedis, em resumo sao os seguintes:

Perfil geologico do poco n:" 1

97 m a 98,50 m

o m a 97 m Rochas da Serie Tubarao (arenite, conglomerado
e tilito),
gnais.

Predominou nesse po ..o 0 arenito de gra media a grossa que f'oi atraves
sado em seis niveis a saber: 12 a 19 m; 27 a 28,80 m; 29 a 29,50 m; 33 a
41,80 m; 45,80 a 60 m e 68,20 m a 96 m, sendo, 0 segundo considerado
como nivel aquifere. Alem do arenito, temos 4 niveis de conglomerados
com espessuras variaveis de 0,20 a 0,50 rn. Assentando sabre 0 gnais temos
uma camada de tilito, com urn metro de espessura.

.. ~:SI C tra ba lho ja est ava terminado quando 0 Institute Ceografico e Geologico
terminnu, ne ssa regijio, a perfuracao de mais 11m poco, 0 Pol, que atingiu a profundidade
de 134.80 III (' acusou uma vaziio de 26.400 l /h. De 0 mate 134,20 m foram atra
vessados se d imen tos du serie Tubarao (folhelhos, arenites, siltitos, conglomerados) e de
134,20 a 134,80 m 0 gnais.
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Perfil geologico do pogo n.o 2

o m a 95 m

95 m a 95,3 m

Rocha s da Seri e Tubarao (arenites, siltitos, tili
to, conglomerado) ,
gnais,

Neste pOIJO, tarnhem 0 tilito esta assentado sabre 0 gnais e a sua espes
sura e de 7 m.

Perfil geologico do pOf;O n.o 3

o m a 117 m
117 rn a 119 m

Rocha s da Serie Tubarao (arenite s}.
gnais,

Segundo 0 eng. " MendonlJa Chaves; dois horizontes aquiferos foram assi
nalados nas profundidades de : 27 m a 37 m e de llO a ll7 m em arenites
poueo consistentes.

Perfil geologico do pOf;O n.O 4-

o m a 115,40 m Seri e Tubarao (arenitos ) tendo nessa profun
didade atingido 0 gnais.

Perfil geologico do poco n:" 5

o m a 101 m

101 m a 102 m

Rocha s da Serie Tubarao (arenite, folhelho , ti
lito ) .
gnais.

este poco, pr edom lnou, la mbent, 0 arenit e cuja granulacao var iava
desde II mais fina a te a mai s grossa. m nivel de til ito foi assinalado nil
profundidade de 40 a 4:3 \l1 e 2 de folhel hos nas profundidades lIe 0 a a 20
rn e 62 a 63 m., sendo 0 restante co ustituido de aren ites , possivelmente,
pouco por o os. dai a pequeua produtivida de des" poco.

Por informacao do eng. " Sizenando Ribeiro, da Prefeitura Municipal
de Campinas, teve 0 A. conhecimento de que a Dunlop, em seus terrenos , no
bairro Chapadiio, abriu 3 po~os com a profundidade entre 90 a 96 m, em
diabasio, sem obter agua.

CAPIVARI

Os po~os conheeidos desta regiiio, com seus dados caracteristicos, viio
no quadro abaixo.
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marqem d ire ito do rib.
Aqua Chocc, parte d o

coso de recalque

J. Erd e ley i

750.000 em
24 horas

Dados Tecnicos PI P2 P3 P4

marqem p erta da 0250 m 0200 m
Localiza c;ao d ire ita do caso dos a iu ec n- a m an ten-

f . Capivari bombas te do PI te do PI

Al t., no boca 510 m 500 m 500 m 510 m
Profu nd. totol 183,50 m 182 m 150 m 183,15 m
Nivel es tatico 0 m 0 m 0 m 1,80 m

N i v . rlinamico 70 m 60 m 50 m 65 m
Vaz. lit ./hora 25 .000 13.500 • 29 .000 19.800

Con s tr , - Da ta Pcrnec Ltda. - 1955·56

P5

515 m
153 m

0,50 m
acima do

solo

P6

515 m
171 m

• - Atua lme n te e s t6 fornece ndo 9.000 I / h co m urn nivel dindm lco de 72 m ,

Perfil geologico do poqo n:" 1 - A identificacao das rochas foi feita
pelo A. ale a profundidade de 71 m. Dos 71 m a 180 m nao foi possivel
fazer-se 0 perfil pormenorizado devida terem retirado as amostras do lugar.
Do 0 m a 71 m foram atravessados arenitos de gra media a grossa, com uma
espessura de 53 m., seguindo-se urn tilito com 3 m de espessura e mais 8 m
de arenite micaceo esverdeadado, de grii media. A essas roehas devemos jun
tar mais 17 m de solo atravessado. Nos metros restantes ··~que nfio pudemos
pormenorizar, verifieou-se a continuaqao dos aremitos que se apresentavam, ora
micaceos, esverdeados, ora brancos com intercalacoes as vezes, de camadas
varvicas, de pequena espessura.

Perjil geologico do poco n." 2 - Este perfil tambern foi feito pelo A.,
eujo resumo e 0 seguinte:

o m a 182 m Rochas da Serie Tubarao (arenites, tilitos e ailtitos l ,

Na profundidade de 15 a 16 m foi atravessada uma eamada de arenito
cinza, de gra grossa, muito Iriavel, e na profundidade de 42 a 51 m, uma
camada de arenito inconsistente (areia) sendo, possivelmente, estes os niveis
aquiferos.

Desconhecem-se os perfis geologicos pormenorizados dos POl;OS Pa, P·lo
Pr, e Po. Contudo, por informacao do eng." Benedito Ferreira, da firma
Pamee Ltda, sabe-se que nos pecos Pa e P4 faram atravessadas roehas da
Serie Tubarao. No pogo P4 , na profundidade de 50,30m foi atravessada
uma earnada de diabasio de 2 m de espessura.

CERQUILHO

Urn unico pogo foi aberto, pelo IGG, para referee do abastecimento de
agua dessa .cidade.

Os principais dados desse pOl;O sao:

Localizacao - ao lado da casa de bcmbas do manancial sup erf icial do "Tunel",
na vertente do rio Sorocaba.
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Altitude, na boca 550 ill

Profundidade total 218,50 m
Nivel estatico 0 m
Nivel dinamico 84,30 III

Vazfio litros /hora 12 .600
Construtor ICC - 1955

Perfil geologico
cujo resumo se segue:

A identificacao das rochas foi feita pelo autor,

o m a 217 m

217 m a 218,50 m

Rochas da Seri e Tubarao (arenites, folhelhos .
tilitos, siltito s, varvitos e conglomerados ).
d iabas io, gra fina.

Tres horizontes aquiferos foram assinalados : urn na profundidade de
22 m a 22,50 m; outro na de 26 a 27,50 m e 0 terceiro na de 83 a 93 m.
Dois niveis de conglomerados foram encontrados com espessuras de 0,20 m,
nas profundidades de 50,50 m e 77 m. Nos demais horizontes predominam
os tilitos, siltitos, varvites, e folhelhos.

Na prof. de 70,20 m foi coihido, urn seixo de cerca de 20 em de espes
sura, de cor marron-avermelhado e contendo macro-cristais de quartzo. Essa
rocha foi estudada, microscopicamente, pelo eng.o Plinio de Lima, Chefe do
Service de Geologia Geral do IGG, que a classificou como riolito-porjiro
(quartzo-porfirol e seus principais constituintes sao:

Fenocristais de :

1 - Quartzo - fraturados
2 - Plagioclasio - turvos e fraturados
3 - Ortoclasio ?
4, - Clorita - da alteracao

Massa

5 - Feldspatos, turves, finas inclusoes de hematita.
6 - Quartzo
7 - Clorita - possjvelmente da al teracao de uma mica ( hiotita Y)
8 - Minerio opaco, provavelmente hematita, dada a cor da rocha.

Supoe 0 A. ser essa rocha encontrada pela primcira vez, em testemunhos de
sondagem, no estado de Sao Paulo. Leinz (1937, p. 8) faz referencias, em
uma tabela, da presenca de 4 seixos dessa rocha em tilitos de Ipanema,
Estado de S. Paulo c, 9 em Barra Bonita, Parana.

Torna-se 0 achado, portanto, de interesse, pois, sendo os porfiros rochas
de ocorrencia, em gcral, em areas limitadas, poderiam indicar a possivel
direciio do movimento do gelo. Associados a esse seixo foram encontrados
outros men ores, de gran ito.

INDAIATUBA

Consta nos arquivos do IGG a abertura de 2 po«os nessa regrao, sendo,
porem, desconhecida a profundidade, vazjio e demais dados a respeito. A
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tinica informacao, fornecida na ocasiao, pelos construtores, foi de que a cerca
de 87 rn de profundidade encontrararn granite.

ITAPETININGA

Nos arquivos do ICC constarn os seguintes dados sobre urn pogo aberto
na Ernpresa de Eletricidade Sul-Paulista, sita a Av. Peixoto Comide, nessa
cidade.

Profundidade - 86 m
Vazao - 10.000 I /h baixando para 8 .000 na estiagem
Perfil geologico (segundo a ernpresa )
o m a 35 m areias

35 m a 86 m - arenites

IPER6

Segundo consta nos arquivos do ICC, com os dados colhidos pelo eng.?
A. Durante, existem nesse local 3 pecos, perfurados, estando 2 abandonados,
por irnprodutivo.

Situarn-se a cerca de 350 rn da rnargem esquerda do rio Sorocaba e
estao na cota de 525 rn. Pcrtencern a E F. Sorocabana. A profundidade
total do pogo produtivo foi de 172 mea sua vaziio e de 30 .000 lIh.,
porem, ha duvidas a respeito dessa vazjio.

ITAPORANGA

Nesse local foi aberto urn unico pogo que apresentou grande interesse
paleontologico, mas nenhurn hidrologico, Perrnitiu a Mezzalira (1956), as
sinalar 0 encontro de fosseis rnarinhos na Serio Tubarao, constituindo a se
gunda ocorrencia conhecida no Estado de Sao Paulo. Sob 0 ponto de vista
hidrologico, foi pessimo, pois a sua vazao foi da ordem de 1.300 lIh.

Localizacfio - Margem esqu erda do corrego Lavapes que passa ao S de
Itaporanga

Altitude, na boca 500 m
Profundidade total 186 m
Nivel estatico 7,80 m
Nivel dinamico no m
Vazao litros/hora 1.320
Construtor Pamec Lrda. -' 1956

Perfil geologico - A identificacao das rochas desse pogo foi feita pelo
A., cUJO resumo se segue:

o m a 178 m Rochas da Seri e Tubarao. (siltitos, varvitos, tilito
e arenito fino)

Foi atravessado, nesse pogo, uma carnada de diabasio de 8 m de espes
sura, na profundidade de 16 m. Dc 80 m a 186 m foi perfurada uma ca
rnada de arenito (106 m de espessura ) mas nfio produtivo, pois apresenta
va-se com gra media a fina e cimentado, dai, talvez, a baixa produtividade
desse pogo. Acima desse _arenito predominou, tambern, material pratica
mente impermeavel, tilitos, varvitos e siltitos.
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Desta cidade, sao conhecidos os seguintes pogos, abertos pela Cia. T.
Janer Comercio Industria, em 1952.

p, p,
Localizaciio I. G. Oliveira & Cia. Ltda.
Profundidade total 51 m 71 m
Nivel estatico 6 m 3,60 ill

Niv el dinamico 36 ill 28 ill

Vazao litros /hora 3.200 ·l.2lJO·

As rochas dos pogos PI e P~ foram identificadas pel os drs. Rui O. de
Freitas e R. Maack, respeetivamente, cujo resume segue abaixo:

Poco n" 1

o ill a 51 m - Rochas da Serie Tubarao (arenite, varvito e tilito) ,

Tres entradas de agua foram assinaladas neste pogo, a saber:

I. " entrada de agua na profundidade de 12 m.
2.0 " " "" 21 m.
3.° " 50 111 .

Poco n:" 2

o 111 a 71 m - Rochas da Serie Tubarao (arenitos e varvitosl.

LIMEIRA

Sobre esta regiao 0 A. apresentou urn artigo versando a geologia e
agua subterranea, artigo este que esta aguardando publicacao. Nesse tra
balho 0 A. faz referencias a 31 pogos abertos, na regiiio, dos quais 7 nao
puderam ser localizados, na planta apresentada.

Posterior a esse trabalho, teve 0 A. conhecimento da abertura de mais
8 pogos no vale do corrego Tatu, sendo 6 a montante da estacao da estrada
de ferro e 2 a jusante dessa estacao e da bateria velha.

As caracteristicas principais dos seis pOg03 perfurados no vale do cor
rego Tatu, a montante da estacao da estrada de ferro da Cia. Paulista sao
as seguintes:

P25 ' P26 P27 P28 P29 P30

Profundidade total 131.20 m 140 m 13t,50 m 140 m 140 m 162 m
Altilude, ncr boed 544 m 545 m 543 m 545 m 548 m
Nivel estcttco 2,15 m 7 m 3,80 m 6,5m 3 m 7 m
Nivel d in c rnico 48 m 50 m 49,50 m 45 m 45 m 48 m
Yazoo Htros/hora 36.000 39.500 39.600 40.000 38 .200 43.000

Conslrulor - An o Pcrmee LIdo . 1955 e 1956

Os pocos P25 , P 21!o P2 7 , P28 , P:W e P:IO, correspondem aDS pogos P;;, P G,

P 7, P 8, Pn e P lO , da firma construtora. A numeracao adotada pelo A., aqui,
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e em continuacao, aos pogos citados no trabalho acima referido, Os pecos'
P 2 !J e Pall estao localizados no vale do c6rrego Mario Queiroz.

As identificacoes das rochas dos Pocos P 2,i a P 28 foram feitas pelo
autor, cuj 0 resumo segue-se:

Perfil geologico do poqo n:" 25

o m a 131,20 m - Rochas da Serie Tubarao (tilitos, siltitos, areru
tos e varvites}.

A maior espessura de arenitos de gra fina a grossa foi obtida a profun
didade de 100 m a 127 m., alern de outros horizontes con tendo arenitos e
siltitos intercalados, de pequena espessura.

Perfil geologico do poqo n.o 26

o m a 140 m - Rochas da Serie Tubarao (arenites, tilitos, siltitos
e varvites}.

Varies niveis de arenitos de gra grossa foram atravessados nesse pogo,
a saber: urn a profundidade de 37 a 38,50 m; outro de 60 a 67 m e 0 ter
ceiro de 98 a 127 m, correspondendo, possivelmente, aos niveis aquiferos
desse pogo. Alern desse arenito foram atravessadas camadas de siltitos, ti
litos, varvitos e arenitos c/cimento calcifero.

Perfil geologico do poqo n:" 27

o m a 131,50 m Rochas da Ser ie Tubarao (siltitos, tilitos, are-
nitos e varvites}.

Nas profundidades entre 86 e 88,50 m e 108 a 131,50 m foram perfuradas
duas camadas de arenito claro de gra media a grossa, poroso e provavelrnente
os acumuladores de agua. Alem desses, foram atravessados varies niveis
de tilito, siltito,s c/arenitos intercalados e varvitos.

Perfil geologico do poco n:" 28

o m a 140 m - Rochas da Serie Tubarao (tilitos, arenitos, siltitos,
varvitos e conglomerados).

o arenito de gra grossa so foi encontrado na profundidade entre 127 e
140 m onde parou a perfuracao. As demais rochas atravessadas, foram
tilitos, arenitos de gra fina com cimento e intercalados com siltitos e con
glomerados.

Nota-se que nesses 4 pogos, P 2 ;;, P 2 G, P 27 e P 2 8, situados no mesmo vale,
a distancia de cerca de 250 m urn do outro, somente no ultimo foram en
contrados dois niveis de conglomerados, urn na profundidade entre 54,60 a
54,90 m e outro entre 126 a 127 mea espessura do arenito de gra grossa
encontrado, parece aumentar a medida que avancamos do pogo P 26 para 0

pogo P 2 8•
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Dos dois po~os situados a jusante da estacao da estrada de ferro da
Cia. Paulista, e, tambern , da bateria velha de pecos profundos, nao temos
dados a respeito.

MOGI-MIRIM

Na estacao de Mogi-Mirim, da Cia. Mogiana de Estradas de Ferro, foi
aberto, pela propria companhia, urn po<;o que atingiu a profundidade de 156
m, com uma vazjio praticamente nula.

o perfil geologico desse poco, con form e consta nos arquivos do IGG,
e, em resumo 0 seguinte:

o m a 128 m
128 m a 156 m

arenites e folhelhos
granito.

Os sedimentos acima perLencem a Seri e Tubarao.

PIRACICABA

Dessa regiao ternos alguns pecos abertos dentro da propria Serie Tu
barao e outros que tiveram 0 seu inicio, provavelmente, na Serie Passa Dois,
tendo atravessado, esta , para atingir os arenitos da serie subj acente.

A respeito Mezzalira (1952) ja apresentou urn artigo, fornecendo os
dados tecnicos e a Iocalizacao dos mesmos.

PORTO FELIZ

Nos arquivos do IGG constam, dessa regIaO, os seguintes dados, sabre
urn por;o aberto na Fahrica de tecidos N. S. Mae dos Hornens , sita a Av.
do Cafe.

Altitude, na boca
Profundidade total
Vazao Iitros /hora

Construtor
Perfil (informacjio)

493 m
104 ill

20.000 pa ssando a 8.000 depois de revestido a
24 m.
Luiz Capobianchi
so arenitos

RAFFARD

Na usina de Acucar de Raffard, 0 A. obteve do eng." Pierre Resnam, os
seguintes dad os sabre 3 po<;os ai abertos:

Profundidade total
Vaziio litros/hora

P090 A
45,70 m

7 a 8.000

P090 B
50 m

7 a 8.000

P090 C
212 m

2.500

Obseruacoes : Os dois pecos A e B situarn-se a cerca de 200 ill da mar
ge,? esquerda do rio Capivari e 0 C, encontra-se, na espigfio, a 900 ill dos
dois outros.
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As rochas atravessadas nos po~os A e B, segundo terminologia usada peIo
sondador, foram: areias, argilas e picarras vermeIha, preta, griz e branca.

Do po«;;o C nfio existem rnais dados. Contudo 0 eng." Pierre Resnam recor
da-se de que dos 212 m perfurados, cerca de 100 m foram de diabasio.

Pela firma Pamec Ltda., foi perfurado, na margem esquerda de um
pequeno corrego, situado na entrada da cidade de Raffard, um po«;;o, que
atingiu a profundidade de 189,60m e cujas caracteristicas principais sao:

Profundidade total
Nivel estatico
Nivel diniimico
Vazfio Iitros/hora
Perfil geologico

189,60 m
o m

95 m
28.000

Rochas da Serie Tubarao

Obseruaciies : Na profundidade de 160 m foi paralisada a perfuracao
para ser executada uma medicjio de vazjio, a qual acusou 4.300 Iitrosyhora.
Estava a perfuracao paralisada em um arenito de gra fina, cimentado, por
tanto, de baixa porosidade. Sugeriram, os responsaveis da firma constru
tora, 0 aprofundamento do po«;;o, 0 que foi feito ate a profundidade de
189,60 m. quando entfio alcancaram urn arenito de melhor porosidade e feita
a rnedida de vazfio, esta !icusou 28.000 Iitros /hora, considerada otima para
as rochas da serie em estudo.

SALTa

Nos arquivos do IGG consta a perfuracao de urn pogo, na firma
Adolphe Nardy, nessa cidade, atingindo a profundidade de 64 m, tendo sido
encontrado, segundo inforrnacfio dos construtores naquela epoca, 0 granito
it mais ou menos 60 m. A vazfio e desconhecida.

SOROCABA

Dos arquivos do IGG foram retirados os seguintes dados sabre pogo;;
perfurados nessa cidade:

P3
Fcbrlcc Sla.

Rosalia
Lccalizacfio

Profundidade total
Vazao Iitroe/hora
Construtor

PI
Quartel fon;a

publica

132 m
1.200

P2
Fdbricc N.
S. da Ponte

85,6 m
30.000

136 m
27.000

P4
Chcccro do

Sr. Trujilo

no m
25.000

Manoel Gonzales
1937

o perfil geologico do pogo n." 4, de acordo com a nomenclatura do
construtor, e a seguinte:

o m a 58 m
58 m a 110 m

arenito, argilas e picarras
granito.

Foi assinalado, pelo construtor, urn horizonte aquifero na profundidade
entre 30 e 58 m.
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De Sorocaba, temos, ainda, mais 3 poc;os perfurados pela Cia. T. Janel' ,
cujos dados sao os seguintes:

p, p,
Altitude, na boca 620 m 610 m
Profundidade total 100 m 167 m
Nivel estatico 8,4 m 28,20 m
Nivel dinamico 61 m
Va zfio litros/hora 4.000 2.500

100 m
59 m
97 m

400

Os p0C<0s acima localizam-se: on." 1, no Jardim Bandeirante; ° n." 2
na Soc. Imo biliaria Mereantil, vila Truj ilo, e ° n.? 3 na Fazenda Campo
Alto, de Adonias Nobrega de Almeida.

Os perfis geologicos dos p0C<0S n.? 1 e 2 foram feitos pelo Dr. Viktor
Leinz, da Universidade de Sao Paulo, e ° do n.? 3 pelo dr. R. Maack, do
Estado do Parana. Resumindo esses perfis temos:

Perfil geologico do POt;O n:" 1

o m a 28 m
28 m a 100 m

Rocha s da Serie Tubarao (tilitos e are nitos1.
Rocha s do embasamento cristalino (filitos. calca
rios dolomiticos1.

Perfil geologico do POt;O n" 2

o m a 118 m

118 m a 167 m

Rochas da Serie Tubarao (arenitos, silt itos, tili 
tos e conglomerados ) .
Rocha s do embasamento cris talino (filitos e
calcarios) .

Nesse poc<o foram assinaladas tres en tradas de ligna, a saber :

1.0 entrada de agu a aos 21 m.
2.° " " "" 54 m.
3.° 110 m.

A essas entradas de agua correspondem as seguintes roehas:

1.0 entrada - ar enito medic (cerca de 0,1 mm)
2.0 " - ar enito fino (0,06 mm 1 de cor cinza
3.° - conglomerado arenoso.

Perfil geologico do POt;O u:" 3

o m a 100 m - Rochas da Serl e Tubarao (arenitos, argilites e
varvites) .

Da leitura do perfil geo logico pormenorizado, verificamos que dos 100
m perfurados, 30 % eram representados par aren ites einza claro de granula
c;ao fina e 70% de argilitos e si ltitos, .dui, possivelmente , a fraca produtivi
dade desse poco.
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Urn UllICO pO<;O foi aberto, pelo ICC , em 1955 nessa cidade, para re
for<;o do seu abastecimento de agua, As principais carateristicas des5l;l po<;o
sao:

Localizaqao - alSO m a jusante da captacao da agua ; margem direita do cor
rego em terrenos do sr , Tranquilo Menuso,

Altitude, na boca
Profundidade total
Nivel estatico
Nivel dinamico
Vazfio litroa/hora

590 III

170 m
4 m

79 m
1.350

o perfil geologico desse po<;o, feito pelo A., em resumo e 0 seguinte:

o

162,50

m a 162,50 III

m a 170 m

Rochas da Serie Tubarao (folhelho, varvito,
rilito , siltitos e ar enitos ) ,
diabasio.

Notamos nesse poco, que cerca de 98 % das rochas atravessadas perten
cern as imperrneaveis, e 2 % as perrneaveis, no caso, 05 arenites. Este,s
apresentam-se tambern, parcialmente cimentados, e, possivelrnente, em conse
qiiencia disso , tivemos uma fraca produtividade desse po<;o.

TATut

Desta localidade, sao conhecidos somente dois po<;os, conforme consta nos
arquivos do ICG e, cujos principais dados sao:

Poco n:" 1

Localizaciio - na fima Campos Irmaos & Cia.
Profnndidade - 72 m
Vazfio Iitros /hora - 13.000
Construtor - Guilherme Vogel

Poco n" 2

Localizacao - Fahrica Sao Martinho
Profundidade total - 139,70 III

Vazfio Iitros/hora - 15.000
Construtor - Joao Corner

TIETt

Na Fabrica de Bebidas de Amelio Schincariol & Irrnaos Ltda., sita a rua
Rafael de Campos, ,171, nessa cidade, foi perfurado urn poco , pelo ICC em
1956, e cujas caraoterfsticas principais, sao:

Altitude, na boca
Profundidade total
N IVe! estatico
Nivel dinarnico
Vazao Iitros/hora

510 m

170 m
49 m
85 IIi

19.800
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A identificacao das rochas foi feita pelo A., cuj 0 resumo damos a
seguir :

o m a 170 m --'- Rochas da Serie Tubarao (tilito, varvito e
arenitos) .

Observamos que ate a profundidade de 53 m predominaram os siltitos,
tilitos e sedimentos varviticos, e de 53 m a 170 Ill, predominaram os areni
tos, de granula<:;ao variavel entre a fina ate a grossa, de cor cinza clara e
contendo em alguns pontos, intercalacoes de siltitos e em outros, cimento
ca1cifero.

F6SSEIS NA SERlE TUBARAO, DO ESTADO DE
SAO PAULO

Os restos f6sseis encontrados, durante os nossos trabalhos, em testemu
nhos de sondagem - VaG abaixo relacionados:

1 Hastos d~ vermes ou crustace os

a) pogo n." 4 da Pamec Ltda., em Limeira, na profundidade de 115 m em
sedimentos ritmicos.

b) pogo na Vila Jacao, em Limeira, na prof. entre 31 e 33 m em varvitos.
c) pogo n." 5 da Pamec Ltda., em Limeira, na prof. entre 59 e 61 rn, em

varvitos.
d) pogo n." 6 da Pamec Ltda., em Limeira, na prof. entre 55 e 57 m em

varvitos.
e) pogo n.c 1 do ICC, em Cerquilho, na prof. entre 121 e 123 m, em varvito.
£) pogo n.? 1 do ICC, em Sumare na prof. entre 14.8 e 1058 m, em varvitos.
g) pogo n.? 1 da Pamec Ltda., em Itaporanga, na prof de 76 m em varvitos,
h) pogo n." 9 da mesma firma, em Limeira, na prof. entre 54,20 a 505,20 em

varvito.
i ) pogo n.? 1 do ICC, em Tiete, na prof. entre 20 a 25 m, em varvito.

2 Restos de vegetais indeterrninaveis

a) pogo na Vila Jacao, em Limeira, na prof. entre 43 e 44 m em folhelho
arenoso, cinzento.

b) pogo n." 5 da Pamec Ltda., em Limeira na prof. entre 52,050 m e 053 rn,
em siltito marron.

c) pogo n.? 1 do ICC em Cerquilho, nas profundidades entre:
13 e 21 m em tilito arenoso
21 e 22 m em arenito
28 e 29 m em arenito c/ cimento calcifero

99 m em siltito cinzento.
d) pogo n." 1 do ICC, em Pereiras, na prof. entre 170 e 171 m em arenito.
e) pogo n." 1 do ICC, em Tiere, nas profundidades entre 25 e 35,60 m em

tilito; e 88,25 e 92, 25 m em ai enito acinzentado.

3 - "Estheria" e Ostracoda indet.

Estes foram encontrados no pogo n." 1 do IGG em Charqueada, nas
profundidades entre 217 e 219 m, em folhelhos pretos. Estes f6sseis estao
associados com restos de peixes.
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o estado de conservacao desses exemplares niio e satisiatorio, njio per
mitindo urn estudo cspecifico ; estratigraficamente estiio situados a 22,20 m
abaixo da base do Irati.

4 Restos de Peixes

a) pogo n.? 1 da Pamec Ltda., em Itaporanga, na profundidade entre 48
e 55 m, em siltito cinzento.

b) pogo n.? 1 do IGG, em Charqueada, na profundidade entre 217 e 219 Ill,

em folhelhos pretos.

CONCLUSoES

Do exposto, podemos tirar as seguintes conclusoes:

1 - 0 A. nao tern conhecimento de perfuracao, para captacfio de
agua, feita sornente na Serie Passa Dois.

Em todos estudos realizados, tern 0 A. desaeonselhado a perfuracao nessa
serie por que:

a) em face da natureza das roehas, a quantidade de agua a ser
obtida e muito pequena;

b) a agua obtida, mesmo em pequena quantidade, podera ser im
propria ao consumo, devido ao tedr de sais soluveis que po de
apresentar;

c) 0 POl<O devera ser sempre muito profundo, geralmente, mais
do que 200 m, encareeendo 0 custo da perfuracao, obrigando
a urn desgaste maior das maquinas utilizadas e por conseguinte,
tornando a oaptacfio anti-economics.

2 - Todas as perfuracocs iniciadas nessa serie tern sido aprofundadas
ate atingir os arenitos aquiferos da serie subjaeente, no caso, a serie Tu
barao.

3 - A captacfio de agua subterriinea, na sene Tubarao, pode ser ten
tad a com boas probabilidades de exito, mas sempre levando em consideracao
a variabilidade dos seus horizontes litologicos.

4 - Necessidade de serem Ieitos estudos geologicos, para cada local, a
ser perfurado, devido ao proprio modo de formacao e distribuiciio dos di
ferentes tipos de rochas que constituem a serie Tubarao. Dai a raziio p~r

que polSOS proximos urn ao outro, apresentam vazoes diferentes e os seus
perfis geologicos, tern certas divergencias, Ha grande variacao na produ
I<aO aquifere dos p0l<0S abertos na serie Tubarao.
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5 - De todas as regioes est udadas e a qu e maior mimer o de pecos
apresenta, e a de Limeira, sendo, portanto, a melhor regi iio co nhecida sob
o ponto de vist a hidro l6gico. Os po«os ai ab ertos tern apresentado vazfies
muito boas. Contudo, 0 numero elevado de pecos podera acarretar inter
ferencia entre eles, caso ja verificado, nessa regiiio, em pocos pr6ximos
urn do outro.

6 - Desconhecern-se dados concretes para pr ecisar-se a dista ncia a qu e
se de ve coloca r urn po«o do outro. Tem-se ad otado, em gera l, a di stancia
arbitraria de 250 m .

Gro ficc 1 - N urnero e respectiv e vozco da s perfurac;6es efetuadas sornente

No Serie Tubarao
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Locclizccuo dos pecos para agua nos series Passa Dois e Tubarao, no Estado de S. Paulo

•
1

CONVENS;OES

PO~OS PROFUNDOS ABERTOS HA SERlE PASSA
DOIS E ATINGIHOO A SERlE TUBARAO

PO~OS PAOFUNDOS HA SERlE TUBARAO

5[AIE PASSA DOIS

SERlE TQBARAO

so 110 lCCI'


