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1. INTRODUÇÃO

O  conhecimento  da  vulnerabilidade  à  poluição  dos  aquíferos  de  uma  região  é
importantíssimo para o planejamento da gestão de suas águas subterrâneas e da ocupação
do território.

Neste sentido, o Comitê Bacia Hidrográfica do Rio Ribeira de Iguape e Litoral Sul do
estado de São Paulo, da área de Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos n. 11
(UGRHI-11,  indicou  ao  FEHIDRO  a  contratação  do  projeto  “Elaboração  do  Mapa  de
Zoneamento da Vulnerabilidade Natural dos Aquíferos da UGRHI-11” - Contrato FEHIDRO
171/2014 – RB 250, e o presente relatório apresenta os trabalhos referentes ao mesmo, no
período de Março de 2015 a Junho de 2016 e os resultados obtidos. O Projeto “Elaboração
do Mapa de Zoneamento da Vulnerabilidade natural dos aquíferos da UGRHI-11”, ou seja, a
Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos n°11 - UGRHI 11, correspondente à Bacia
Hidrográfica do Rio Ribeira de Iguape e Litoral Sul do Estado de São Paulo, foi coordenado
pelos consultores Geólogos Dr. Luiz Fernando Scheibe e Dr. Arlei Benedito Macedo, além
da equipe técnica contratada formada por analistas de sistemas, profissional da área de
geociências e educação ambiental e para apoio administrativo, tendo ainda colaboração do
Prof.  Dr.  Arthur Schmidt  Nanni e do Geógrafo Luciano Augusto Henning,  doutorando do
Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFSC. Incorpora, portanto, os resultados
obtidos e constantes do Relatório Preliminar, referente ao levantamento bibliográfico e aos
demais trabalhos executados na primeira fase do Projeto, e que foi apresentado em Agosto
de 2015.

Com relação ao objetivo do estudo vale desde logo considerar, acompanhando Foster
et  al.  (2013),  que  o  mapeamento  da  vulnerabilidade  dos  aquíferos  à  poluição  é  uma
poderosa ferramenta para a comunicação entre os hidrogeólogos e os demais interessados
no planejamento dos recursos hídricos e do uso da terra, mas duas realidades devem ser
consideradas:

 Primeira, que todas as avaliações de vulnerabilidade representam uma síntese das
informações  disponíveis,  incorporando  níveis  diversos  de  incerteza  e  sem
possibilidade de uma calibração independente;

 Segunda,  que  todos  os  mapas  de  vulnerabilidade  à  poluição  dos  aquíferos
pretendem  ser  uma  ferramenta  para  identificar  onde  haverá  necessidade  de
pesquisas hidrogeológicas mais detalhadas, e onde podem ser necessárias medidas
de proteção prioritárias para enfrentar ameaças potenciais de poluição das águas
subterrâneas. Neste sentido, devem ser consideradas como um primeiro passo, e
não  como  uma  palavra  final  a  respeito  do  tema.  Além  disso,  para  evitar  mal
entendidos, devem ser executados com o máximo de simplicidade (FOSTER et al.
2013).

2. OBJETIVOS

O projeto teve os seguintes Objetivos Gerais:

• Levantamento de informações;
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• Organização de informações em ambiente SIG; 

• Elaboração de mapas de Unidades Hidrogeológicas e de Vulnerabilidade Natural dos
Aquíferos da UGRHI-11;

• Divulgação dos resultados;

Estes se concretizam nos Objetivos específicos:

• Levantar  informações  secundárias  sobre  as  águas  subterrâneas  na  UGRHI-11,
necessárias  para  a  elaboração  do  Mapa  de  Vulnerabilidade  à  Poluição  dos
Aquíferos;

• Organizar estas informações e outras necessárias para o Mapa de Vulnerabilidade
num Sistema de Informações Geográficas, ligado ao SIG-Ribeira;

• Elaborar os mapas de Unidades Hidrogeológicas e de Vulnerabilidade Natural dos
Aquíferos da UGRHI-11, à escala mínima de 1:250.000;

• Divulgar os resultados pelo SIG-RB-WEB e pela distribuição em meio digital.

3. ÁREA DE ESTUDO 

3.1. Características gerais da Bacia

A  Unidade  de  Gerenciamento  de  Recursos  Hídricos  N°11  –  UGRHI-11,
correspondente à Bacia Hidrográfica do Rio Ribeira de Iguape e Litoral Sul, localiza-se no
sul do Estado de São Paulo, tendo o rio uma extensão aproximada de 260 km, e a UGRHI
uma testada  de  140  km  para  o  Oceano  Atlântico.  A  Figura  1 mostra  a  localização  da
UGRHI-11 no Estado de São Paulo.
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Figura 1: Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHIs) do Estado de São
Paulo e a UGRHI-11 na porção sul (CBH-RB – 2013).

Os principais rios da Bacia são o Ribeira, na sua parte inferior denominado Ribeira de
Iguape,  e  seus  afluentes  Açungui,  Capivari,  Pardo,  Turvo,  Juquiá,  São  Lourenço,
Jacupiranga, Itapirapuã, Una da Aldeia e Itariri. Apenas os rios Itapirapuã, Pardo e Ribeira
de Iguape são de domínio da União, sendo os outros de domínio estadual (UGRHI-11 –
2008-2011).

Fazem parte da UGRHI-11 e têm representação na mesma os municípios de Apiaí,
Barra  do  Chapéu,  Barra  do  Turvo,  Cajati,  Cananéia,  Eldorado,  Iguape,  Ilha  Comprida,
Iporanga,  Itaóca,  Itapirapuã  Paulista,  Itariri,  Jacupiranga,  Juquiá,  Juquitiba,  Miracatu,
Pariquera-Açu, Pedro de Toledo, Registro, Ribeira, São Lourenço da Serra, Sete Barras e
Tapiraí.  Têm  parte  do  território  na  UGRHI-11,  mas  com  sede  em  outra  UGRHI  e  não
participam no Comitê os municípios de Ibiúna, Itapecerica da Serra, Peruíbe, Piedade e São
Miguel Arcanjo (CBH-RB – 2008-2011). 

3.2. Geologia e recursos minerais 

A área da UGRHI-11 pode ser  subdividida em dois grandes domínios:  sedimentar,
compreendendo  as  baixadas  litorâneas,  constituídas  principalmente  por  depósitos
sedimentares cenozoicos (recentes, de idades até 120.000 anos) e rochas sedimentares
mais antigas, das formações Pariquera-Açu (Mioceno, 23 a 5,3 Ma - milhões de anos) e
Eldorado (Plioceno, 5,3 a 1,8 Ma), com areias, cascalhos e argilas, em geral em relevo de
colinas;  e  as  serranias  costeiras,  constituídas  por  rochas  cristalinas  antigas  (ígneas  e
metamórficas), com idades de 2.200 a 60 Ma. 
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As rochas calcárias da região contêm a maior parte das cavernas do Estado de São
Paulo, principalmente nos Parques Estaduais PETAR, Caverna do Diabo e Intervales, uma
área que tem um patrimônio geológico,  geomorfológico e espeleológico de grande valor
ambiental e turístico. 

Os recursos minerais incluem depósitos de ouro,  prata e metais básicos (chumbo,
cobre), fosfato (apatita) e calcário (carbonatito), areias para construção e fundição e rochas
graníticas para brita; e de calcários metamórficos para cimento, cal, corretivos de solo e
brita.  O alto potencial  mineral  encontra-se em grande parte não aproveitado,  sendo seu
licenciamento mais difícil do que o de outras atividades, influenciado pelo passivo ambiental
de antigas minerações.

3.3. Clima

A precipitação média na UGRHI-11 é de 1400 mm/ano, e na parte inferior da bacia do
Ribeira, de cerca de 1900 mm/ano, chegando a 2300 em Iguape e a 2000 nas encostas da
Serra do Mar, (Figura 2).

Figura 2: Médias pluviométricas anuais na região da UGRHI-11 (CBH-RB – 2008).

Na classificação dos tipos climáticos, feita com base no sistema de Köppen, temos o
tipo Af, tropical úmido sem estação seca, que abrange 5% da bacia; o tipo Cfa, subtropical
úmido com verão quente, que por sua vez, abrange 50% da bacia, e os restantes 45% são
do tipo  Cfb,  subtropical  úmido com verão fresco.  Este  último abrange as  encostas das
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serras, que incluem as áreas do norte e oeste da UGRHI (UGRHI-11 – 2008).

3.4. Domínios Hidrogeológicos

O termo Domínio Hidrogeológico, como definido, conceituado e utilizado na confecção
do  mapa,  é  sintetizado  como  “agrupamento  de  unidades  geológicas  com  afinidades
hidrogeológicas, tendo como base principalmente as características litológicas das rochas”
(BOMFIM, 2010, p.1).

Na  UGHRI-11,  esses  domínios  são  compreendidos  por  unidades  geológicas  do
embasamento cristalino, incluindo rochas ígneas e metamórficas (Figura 3), até depósitos
de sedimentos inconsolidados nas porções de calha fluvial e de origem costeira nas porções
mais distais (Figura 4).

Figura 3: Modelo conceitual do domínio hidrogeológico do pré-cambriano
para rochas do embasamento (IRITANI; EZAKI, 2009).

Figura 4: Modelo conceitual do domínio hidrogeológico dos sedimentos
inconsolidados aluviais e litorâneos (IRITANI & EZAKI, 2009).
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3.4.1. Domínio dos aquíferos cristalinos

Iritani; Ezaki (2009; 2012) apresentam a seguinte descrição do Aquífero Cristalino:

Os poços que o exploram estão concentrados na sua parte aflorante, com
comportamento de aquífero livre. Estes poços atingem, em geral, 100 a 150
metros de profundidade, uma vez que a ocorrência de fraturas abertas ao
fluxo  da  água  tende,  na  maioria  dos  casos,  a  diminuir  em níveis  mais
profundos.

O Aquífero Cristalino é composto por rochas de origem ígnea e metamórfica
que se estendem para o oeste do Estado, abaixo da Bacia Sedimentar do
Paraná, a grandes profundidades, o que impossibilita sua utilização.

Constituem,  portanto,  o  embasamento  sobre  o  qual  os  aquíferos
sedimentares  se  depositaram.  As  fendas  mais  favoráveis  ao
armazenamento e ao fluxo da água subterrânea são as fraturas geradas
posteriormente à formação das rochas,  resultado dos esforços tectônicos
que  atuaram na  crosta  terrestre,  como,  por  exemplo,  a  separação  dos
continentes e a formação da Serra do Mar. (IRITANI; EZAKI (2009, P. 32-
33).

De acordo  com  o  tipo  de  porosidade  que  se  desenvolve  nas  rochas,  o  Aquífero
Cristalino é dividido, na área da UGRHI-11, em duas subunidades:

a) O Aquífero Pré-Cambriano,  fissurado,  em que as reservas da água subterrânea
ocupam  fraturas  das  rochas,  em  geral,  impermeáveis.  Este  aquífero  ocupa  a  maior
extensão  da  UGRHI-11  e  apresenta  produtividade  variável,  dominantemente  baixa,
dependente do grau de faturamento e do tipo de fraturas presentes na rocha.  Segundo
Iritani;  Ezaki (2009,  p.  32),  “...  a vazão média dos poços é em torno de 5 m3/h,  mas é
comum  encontrar  poços  próximos  com  vazões  muito  diferentes  devido  à  variação  no
número, tipo, abertura e conexão das fraturas”.

Este  domínio  hidrogeológico  corresponde,  na  área  da UGRHI-11,  à  área  ocupada
pelos  Domínios  (geoambientais)  8,  9  e  11,  de  Theodorovicz;  Theodorovicz  (2007),
constituídos respectivamente por: Domínio 8 - rochas graníticas proterozoicas tardi e pós-
tectônicas  (Figura  5);  Domínio  9  -  sequências  metavulcanossedimentares  proterozoicas
correlacionadas  aos  grupos  Açungui  e  Setuva  (Figura  6);  Domínio  11 -  rochas  granito-
gnaisse-migmatíticas proterozóicas e arqueanas. 

Para esses autores, 

As  áreas  diferenciadas  como  Domínio  8  correspondem  aos  terrenos
sustentados por  rochas graníticas  que cristalizaram em um ambiente de
relativa  calmaria  tectônica,  razão  pela  qual  se  encontram não  ou  então
pouco deformadas ductilmente. Como essa diferença de deformação tem
implicações importantes, foi utilizada como critério para fazer uma primeira
divisão  do  Domínio  8  em  dois  Subdomínios.  Como  Subdomínio  8A
diferenciaram-se os maciços cujas rochas não exibem nenhuma feição de
que sofreram deformação dúctil. São os granitos tipicamente pós-tectônicos,
cristalizados  em um ambiente  distensivo.  Já  os  diferenciados  como 8B,
exibem  feições  deformacionais  dúcteis,  especialmente  nas  bordas  dos
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maciços.  Seriam  tarditectônicos.  (THEODOROVICZ;  THEODOROVICZ,
2007, p. 39).

Figura 5: Áreas dos Domínios Geoambientais 8 e 10 propostos por THEODOROVICZ;
THEODOROVICZ, (2007, p. 39).

Já as rochas constituintes do denominado Domínio 9 (Figura 6), segundo os mesmos
autores, seriam constituídas por litologias de origem vulcanossedimentar, metamorfizadas,
pertencentes  aos  grupos  Açungui  e  Setuva,  e  depositadas  em  diferentes  momentos
tectônicos. “Por isso, são compostas por uma variedade grande de litologias de diferentes
idades  e  diferentemente  deformadas  e  metamorfizadas.”  (THEODOROVICZ;
THEODOROVICZ, 2007, P. 59). Conforme a Figura 224 do referido trabalho, essa grande
variedade de litologias ocupa uma proporção expressiva da área da bacia, tanto na sua
porção paranaense da BHRB como na UGRHI-11.
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Figura 6: Área do domínio Geoambiental 9 proposto por THEODOROVICZ; THEODOROVICZ, (2007,
p. 49).

As rochas caracterizadas como pertencentes ao domínio 11 ocupariam, segundo os
mesmos autores, uma extensa faixa de direção nordeste, situando-se logo ao sul da faixa
anterior,  constituindo  litologias  granito-gnaisse-migmatíticas,  produtos  de  intensas
transformações  metamórficas  de  outras  rochas  muito  antigas,  tanto  magmáticas
(ortoderivadas) como vulcanossedimentares (paraderivadas).

b)  O  Aquífero  Pré-Cambriano  Cárstico,  que  apresenta  porosidade  cárstica,
representada por fraturas alargadas pela dissolução dos minerais carbonáticos das rochas
calcárias. Para Iritani; Ezaki (2009; 2012), 

Quando  esta  dissolução  é  intensa  ou  de  longa  duração,  pode  gerar
cavernas.  Esta unidade tem ocorrência restrita no sul  do Estado de São
Paulo,  entre a região do Vale do Rio Ribeira de Iguape e cidades como
Capão Bonito, Ribeirão Branco e Bom Sucesso de Itararé. A produtividade
desta unidade é pouco conhecida devido à pequena quantidade de poços
existentes.  Entretanto, como está condicionada às feições de dissolução,
sua produtividade é variável e as vazões calculadas como prováveis estão
entre  7  e  100  m3/h  por  poço.  (Fernandes  et  al.  (2005  em
DAEE/IG/IPT/CPRM 2005, apud IRITANI; EZAKI, 2009; 2012,  p. 33).
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Conforme Iritani et al. (2011).

No sudeste do estado de São Paulo, na zona de contato entre o Planalto
Atlântico  e  a  Serrania  Costeira,  aquíferos  cársticos  estão  presentes  no
contexto  geológico  da  Faixa  Dobrada  Apiaí,  composta  pela  sequência
metassedimentar  supracrustal  vulcano-sedimentar,  genericamente
denominada  de  Grupo  Açungui  (Mesoproterozoico  a  Neoproterozoico),  o
qual  é  compartimentado  em blocos  tectônicos  seguindo  um sistema  de
zonas de cisalhamento transcorrentes de direção NE-SW (Campanha, 1991,
apud IRITANI et al., 2011, p.42).

Nesta região de clima subtropical úmido, com precipitação anual em torno
de 1500 mm, a Mata Atlântica recobre os diversos setores da paisagem.
Nas dolinas e vales cegos dos topos dos planaltos carbonáticos, margeados
por cristas de rochas psamíticas, ocorre a recarga dos aquíferos cársticos,
que drenam as águas infiltradas para o vale do rio Betari,  nível de base
local.  Neste trabalho (sic)  são investigados os aquíferos  relacionados às
ressurgências das grutas Santana, Couto, Água Suja e Zezo, localizadas no
município de Iporanga (IRITANI et al.,2011, p.42).

Essas áreas foram previamente estudadas por AYUB et al. (2001), que os descrevem
como: 

Os rios Roncador, Furnas e Córrego Grande, que apresentam águas que
correspondem àquelas das ressurgências dos sistemas cársticos estudados
(Pérolas-Santana, Grilo e Zezo respectivamente) representam tributários da
margem  direita  do  Rio  Betari,  que  por  sua  vez  é  afluente  da  margem
esquerda do Rio Ribeira. Os sistemas cársticos Pérolas-Santana, Grilo e
Zezo  são  do  tipo  misto  onde  devido  ao  rebaixamento  topográfico  da
superfície  carbonática  em relação  às  rochas  não  carbonáticas  ao  redor,
ocorre importante injeção d’água alogênica em relação à recarga autogênica
dos aquíferos cársticos (KARMANN op. cit.).

3.4.2. Domínio dos aquíferos porosos

Ainda Segundo Iritani; Ezaki, (2009; 2012), este domínio compreende especialmente o
Aquífero Litorâneo:

O Aquífero litorâneo é um aquífero sedimentar, de extensão limitada, que se
estende ao longo da costa paulista, desde a região de Cananeia, ao sul, até
Caraguatatuba e Ubatuba, ao norte.

Este aquífero abrange uma área de formato irregular, distribuída em 4.600
km2,  ocupando  uma  faixa  estreita,  com  largura  variável,  de  poucos
quilômetros, em bolsões isolados no litoral norte, até 70 km nas planícies do
rio Ribeira de Iguape. Sua área de ocorrência é, por vezes, segmentada por
ocorrências esporádicas do Aquífero Cristalino .

Formado há menos de 2 milhões de anos, este aquífero é composto por
sedimentos  de  planície  litorânea,  variados  e  intercalados,  que  ocorrem
como: arenitos, siltitos e conglomerados depositados em ambiente fluvial,
existente somente na região de Ribeira de Iguape; areias com camadas de
argila depositadas em ambiente marinho; areias e argilas depositadas em
ambiente  continental;  e  areias  litorâneas,  areias  e  argilas  de  mangue,
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pântanos, flúviolagunares ou de baías.

As espessuras são muito variáveis, desde poucos metros até mais de 167
m, como em Ilha Comprida, no sul do Estado de São Paulo (DAEE, 1979).
Não há muitas informações sobre este aquífero e a maior parte dos poços
tubulares está concentrada entre Santos e Iguape.

A  produtividade  deste  aquífero  é  baixa,  com  vazões  sustentáveis
recomendadas  inferiores  a  10  m3/h  por  poço.  Apenas  na  região  entre
Peruíbe e São Vicente a vazão sustentável pode chegar a 20 m3/h por poço
(Takahashi  2005  in  DAEE/IG/IPT/CPRM  2005).  Apesar  da  baixa
produtividade,  o  aquífero  litorâneo  contribui  na  complementação  do
abastecimento de cidades como Ubatuba, Caraguatatuba, Bertioga, Santos,
São Vicente, Praia Grande, Itanhaém e Iguape.

A direção de fluxo da água subterrânea é, em geral, para os rios de grande
porte  da região litorânea,  como os rios Ribeira  de Iguape, Una, Preto e
Itapanhaú e, também, para o oceano.

Neste  sistema  é  preciso  controlar  a  explotação,  pois  o  bombeamento
excessivo dos poços pode inverter o fluxo da água subterrânea, causando
avanço da cunha de água salgada do mar para dentro do aquífero. Este
fenômeno  é  conhecido  como  intrusão  ou  cunha  salina  e  pode  afetar
diretamente a qualidade da água subterrânea. Na água de alguns poços da
região  de  Santos-Cubatão  já  é  observado  um aumento  do  teor  de  sal
(Takahashi 2005 in DAEE/IG/IPT/CPRM 2005 apud IRITANI; EZAKI, 2012,
p. 61-62.

Theodorovicz;  Theodorovicz  (2007)  separam  esses  aquíferos  porosos em  dois
domínios  geoambientais:  o  Domínio  Geoambiental 1,  que  corresponderia  “aos  terrenos
geologicamente mais novos, ou seja, as planícies aluviais, popularmente conhecidas como
várzeas, sustentadas por sedimentos quaternários relacionados ao atual ciclo de erosão”; e
o  Domínio  2,  abrangendo  “sedimentos  terciários  e  quaternários  de  deposição  fluvial,
correlacionados à Formação Pariquera-Açu (THEODOROVICZ; THEODOROVICZ, 2007, p.
2). Como o trabalho desses autores cobriu apenas os trechos superior e médio da bacia do
rio Ribeira,  os mesmos deixaram de contemplar os aquíferos especificamente litorâneos
mencionados por Iritani; Ezaki (2012), que têm muito maior expressão no trecho inferior da
bacia e que, por suas características litológicas e de idade, podem ser considerados como
pertencentes também ao Domínio 1.  É neste trecho que ocorrem também os depósitos
terciários e quaternários da Formação Cananeia,  de características semelhantes aos da
Formação Pariquera-Açu, e portanto neste trabalho considerados também pertencentes ao
Domínio Geoambiental 2. 

As  áreas  de  ocorrência  do  Domínio  dos  Aquíferos  Cristalinos,  do  Domínio  dos
Aquíferos  Cársticos  e  do  Domínio  dos  Aquíferos  Porosos  na  UGRHI-11  podem  ser
visualizadas na (Figura 7).
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Figura 7: Domínios hidrogeológicos na UGRHI-11.
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3.5. Hidrogeologia

No caso da UGRHI-11, podem-se aproveitar algumas das categorias sugeridas por
Bomfim (2010, p.1)., complementando sua descrição com as características hidrogeológicas
dos diversos domínios geoambientais estabelecidos por Theodorovicz; Theodorovicz (2007).
Assim, com base no mapa hidrogeológico do Estado de São Paulo (Perrota et al., 2005), um
total de sete unidades aquíferas são registradas na BHRB (Figura 8). 

A espacialização  das  unidades  hidrogeológicas  e  sua  relação  com  os  Domínios
Geoambientais  propostos  por  Theodorovicz;  Theodorovicz  (2007),  também  pode  ser
visualizada na Figura 8.
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Figura 8: Unidades hidrogeológicas e Domínios Geoambientais equivalentes.
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Apresenta-se, a seguir, uma descrição dessas unidades aquíferas.

3.5.1. Formações cenozoicas (aquífero poroso)

Para Bomfim (2010), 

As  Formações  Cenozoicas  são  definidas  como  pacotes  de  rochas
sedimentares de natureza e espessuras diversas, que recobrem as rochas
mais  antigas.  Em  termos  hidrogeológicos,  têm  um  comportamento  de
“aquífero poroso”, caracterizado por possuir uma porosidade primária, e nos
terrenos arenosos uma elevada permeabilidade. A depender da espessura e
da  razão  areia/argila  dessas  unidades,  podem  ser  produzidas  vazões
significativas  nos  poços  tubulares  perfurados,  sendo,  contudo,  bastante
comum que os poços localizados neste domínio captem água dos aquíferos
subjacentes.  Este  domínio  está  representado  por  depósitos  relacionados
temporalmente  ao Quaternário  e  Terciário  (aluviões,  coluviões,  depósitos
eólicos,  areias  litorâneas,  depósitos  flúvio-lagunares,  arenitos  de  praia,
depósitos de leques aluviais, depósitos de pântanos e mangues, coberturas
detríticas e detríticas-lateríticas diversas e coberturas residuais). (BOMFIM,
2010, p.8)

No  Mapa  de  Unidades  Hidrogeológicas  da  UGRHI-11  (Figura  8),  o  conjunto  das
Formações Cenozoicas compreenderia os domínios dos Aluviões, dos Depósitos Litorâneos
e das Formações Cenozoicas Indiferenciadas, correspondendo de certa forma ao Aquífero
Litorâneo de Iritani; Ezaki (2009; 2012).

Theodorovicz; Theodorovicz (2007), propõem para a bacia do Ribeira do Iguape nesta
categoria  dois  Domínios  Geoambientais,  com  características  hidrológicas  diferentes,
acentuando, para o seu Domínio 1, 

 ... que as planícies aluviais se caracterizam por serem aquíferos do tipo
sedimentar  granular,  ou  seja,  nelas  a  água  encontra-se  armazenada  e
circula através dos espaços vazios que existem entre os grãos minerais de
camadas de areia e de cascalho. Por ser um aquífero superficial é de fácil e
barata  explotação.  Porém,  esse  potencial  depende  bastante  da
expressividade  areal  das  planícies.  Nesse  sentido,  as  planícies  que
aparecem em destaque  na  figura  58  (sic),  por  serem bastante  amplas,
apresentam  alto  potencial  exploratório;  por  ser  um  aquífero  sedimentar
poroso,  cujas  camadas  armazenadoras  encontram-se  próximas  da
superfície e porque o lençol freático aflora em vários locais,  é altamente
vulnerável à contaminação. Razão pela qual, no caso de se explorar água, é
importante que não existam fontes de contaminação, o que não é o caso da
região.  Praticamente em todas as  planícies  a qualidade das  águas para
consumo humano deve estar  bastante comprometida por  vários  tipos de
fontes contaminantes e, em alguns lugares, pela existência de camadas de
argilas ricas em matéria orgânica, que pode fazer com que a água apresente
gosto ruim; pelo fato de serem áreas planas e de drenabilidade deficiente e
por  serem sustentadas por  solos  e  sedimentos  bastante  permeáveis,  as
planícies aluviais são importantíssimas áreas de recarga de aquíferos. Além
do  mais,  cabe  destacar  que  elas  funcionam  tanto  como  ambientes  de
recarga como de descarga das águas subterrâneas. As águas das chuvas
que  se  infiltram  nos  terrenos  altos  circunvizinhos,  acabam  nelas
ressurgindo, recarregando os rios que, por sua vez, ajudam a recarregar as
águas subterrâneas. (THEODOROVICZ; THEODOROVICZ, 2007, p. 12).
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Já o Domínio Geoambiental 2, sugerido pelos mesmos autores para os sedimentos da
Formação Pariquera-Açu1, incluiria também  os depósitos da Formação Cananeia2 Entre as
particularidades  mais  importantes  do  ponto  de  vista  hidrogeológico,  destacam,  para  a
Formação Pariquera-Açu 

...o fato de que a área de definição do domínio se diferencia da maior parte
dos  outros  domínios  por  ser  sustentada  por  litologias  em que as  águas
subterrâneas se armazenam e circulam pelos espaços vazios que existem
entre  os  minerais  ou  entre  fragmentos  de  rochas  arenosas  ou  areno-
conglomeráticas pouco consolidadas, que podem ou não estar confinadas
entre  camadas  argilosas;  (...)  A  possibilidade  de  se  encontrar  bons
depósitos  d'água  restringe-se  às  áreas  onde  tais  sedimentos  ocorrem
sustentando  terrenos  que  estão  quase  ao  mesmo  nível  das  planícies
aluviais.  Aí,  pode-se  encontrar  água  a  baixas  profundidades  e  em
abundância. Já onde os sedimentos ocorrem no topo das colinas, além da
pouca  espessura  das  camadas  areno-conglomeráticas,  as  condições
topográficas não são favoráveis ao armazenamento d´água. Em tal situação,
as águas das chuvas que se infiltram no solo, ao alcançarem tais camadas,
por  elas  migram  e  acabam  vertendo  nas  encostas  das  colinas;  a
vulnerabilidade  à  contaminação  das  águas  subterrâneas  varia  bastante.
(THEODOROVICZ; THEODOROVICZ, 2007, p. 16-17).

O  domínio  das  Bacias  Sedimentares,  aquífero  poroso  que  para  Bomfim  (2010)
enquadra  preferencialmente  as  bacias  fanerozoicas  sem  metamorfismo,  não  se  acha
representado na UGRHI-11.

3.5.2. Poroso / fissural (aquífero misto)

Segundo Bomfim (2010), 

Este domínio hidrogeológico envolve pacotes sedimentares (sem ou com
muito  baixo  grau  metamórfico)  onde  ocorrem  litologias  essencialmente
arenosas com pelitos e carbonatos, no geral subordinados, e que têm como
características  gerais  uma  litificação  acentuada,  forte  compactação  e
fraturamento  acentuado,  que  lhe  confere  além  do  comportamento  de
aquífero granular com porosidade primária baixa/média, um comportamento
fissural acentuado (porosidade secundária de fendas e fraturas), motivo pelo
qual prefere-se enquadrá-lo com mais propriedade como aquífero do tipo
“misto”,  com  baixa  a  média  favorabilidade  hidrogeológica.  Pode-se
enquadrar  neste  domínio  a  maior  parte  das  bacias  proterozoicas  de
natureza eminentemente detrítica. (BOMFIM, 2010, p.8).

Esta caracterização de “aquífero misto”  foi  aplicada,  no mapa da  Figura 8, para a
interessante feição que constitui o Subdomínio 4A, de Theodorovicz; Theodorovicz (2007),
ou seja,  o Maciço Básico-Alcalino de Jacupiranga,  que, com seus 65 km2 de superfície,
constitui  aparentemente  as  raízes  de  um  antigo  aparelho  vulcânico,  hoje  erodido,  e
constituído por rochas básicas alcalinas (principalmente jacupiranguito) e por um maciço
carbonatítico mineralizado a apatita e magnetita, que vem sendo intensivamente explotado
como matéria prima para fertilizantes fosfatados e cimento.

1 A Formação Pariquera-Açu foi estudada em detalhe e mapeada na escala de 1:100.000, embora
sem georreferenciamento, por Melo (1990).

2 Entre os trabalhos sobre a Formação Cananeia, merece destaque o de Souza et al., (1996), sobre
o Graben de Cananeia .
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A Figura 9 (Figura 114 de Theodorovicz; Theodorovicz (2007) apresenta parte de uma
“Imagem de Satélite, com destaque para a área de definição do Maciço básico-ultrabásico-
alcalino  de  Jacupiranga  e  respectivas  divisões  de  relevo”.  Observam-se  na  mesma,
aspectos dos trabalhos de mineração e os lagos de rejeitos da mesma (manchas brancas),
dando  a  entender  que,  provavelmente,  os  lençóis  subterrâneos  encontram-se
comprometidos e não deverão ser considerados como reservas importantes, exceto para os
próprios trabalhos de beneficiamento do minério.

Figura 9: Imagem de Satélite da área de ocorrência do maciço alcalino de
Jacupiranga, onde se observam os trabalhos de mineração. No canto inferior direito,

traçado da BR-116. Fonte: Theodorovicz; Theodorovicz (2007, Figura 114). 

3.5.3. Metassedimentos/metavulcânicas (aquífero fissural)

Para Bomfim (2010), 

Os  litótipos  relacionados  aos  Metassedimentos/Metavulcânicas  reúnem
xistos,  filitos,  metarenitos,  metassiltitos,  anfibolitos,  quartzitos,  ardósias,
metagrauvacas,  metavulcânicas  diversas  etc,  que  estão  relacionados  ao
denominado  aquífero  fissural.  Como  quase  não  existe  uma  porosidade
primária  nestes  tipos  de  rochas,  a  ocorrência  de  água  subterrânea  é
condicionada por uma porosidade secundária representada por fraturas e
fendas,  o  que  se  traduz por  reservatórios  aleatórios,  descontínuos  e  de
pequena extensão. Dentro deste contexto, em geral, as vazões produzidas
por poços são pequenas, e a água é na maior parte das vezes salinizada.
Apesar deste domínio ter comportamento similar ao do Cristalino tradicional
(granitos, migmatitos etc), uma separação entre eles é necessária, uma vez
que suas rochas apresentam comportamento reológico distinto; isto é, como
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elas  têm  estruturação  e  competência  diferente,  vão  reagir  também
diferentemente aos esforços causadores das fendas e fraturas, parâmetros
fundamentais  no  acúmulo  e  fornecimento  de  água.  Deve  ser  esperada,
portanto, uma maior favorabilidade hidrogeológica neste domínio do que o
esperado  para  o  Cristalino  tradicional.  Podem  ser  enquadrados  neste
domínio grande parte das supracrustais, aí incluídos os “greenstone belts”.
(BOMFIM, 2010, p.9)

Na  UGRHI-11,  este  domínio  hidrogeológico  engloba  principalmente  os  domínios
geoambientais  9a,  9c  e  9d  -  litologias  de  origem  vulcano-sedimentar,  metamorfizadas,
pertencentes  aos  grupos  Açungui  e  Setuva,  e  depositadas  em  diferentes  momentos
tectônicos (Theodorovicz; Theodorovicz, 2007), sendo suas características hidrogeológicas
bastante semelhantes em que

como particularidades regionais importantes, salienta-se que, na maior parte
da área, predominam unidades geológicas nas quais as águas subterrâneas
circulam e se encontram armazenadas em fendas abertas que existem nas
rochas, relacionadas a falhas, fraturas e outras armadilhas estruturais. Ou
seja,  predominam  aquíferos  fissurais.  Aquíferos  fissurais  apresentam
potencial de explotação de água bastante irregular. Depende bastante da
existência,  da  densidade,  da  distribuição  espacial,  do  tamanho  e  da
interconectividade das fendas. Portanto, em toda a região pode ocorrer a
situação de que num local um poço dê bastante água e outro imediatamente
ao lado seja seco. (THEODOROVICZ; THEODOROVICZ, 2007, p.8).

Outros  aspectos  a  serem  considerados  nesse  domínio  são  as  características
hidrogeológicas derivadas de feições como a textura original da rocha – especialmente no
caso  de  meta-arenitos  e  meta-arcósios  –  e  as  estruturas  de  orientação  dos  minerais
filitosos, especialmente, a xistosidade. 

3.5.4. Vulcânicas (aquífero fissural)

Segundo Bomfim (2010), 

Este domínio reúne rochas vulcânicas e metavulcânicas de baixo grau, de
natureza  ácida  a  básica,  com  comportamento  tipicamente  fissural
(porosidade secundária de fendas e fraturas). Estas sequências rochosas
tendem normalmente ao anisotropismo, com uma estruturação acentuada
de  foliação  e/ou  acamadamento  (o  que  facilita  o  desenvolvimento  da
porosidade  secundária),  sendo  que  algumas  delas  apresentam  uma
porosidade  primária  relacionada  a  estruturas  vesiculares  (principalmente
derrames básicos). Espera-se, portanto, neste tipo de domínio, uma maior
favorabilidade ao acúmulo de água subterrânea, do que a esperada para o
domínio dos metassedimentos/metavulcânicas. (BOMFIM, 2010, p.9)

Este domínio hidrogeológico é representado, na UGRHI-11, especialmente por diques
e  enxames  de  diques  de  diabásio,  que  correspondem  ao  domínio  geoambiental  5  de
Theodorovicz; Theodorovicz (2007) e que, por sua pequena extensão em área, não estão
representados no Mapa de Unidades Hidrogeológicas.

Essas feições,  no entanto,  apresentam características hidrogeológicas importantes,
salientando-se que
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nas  rochas  magmáticas  básicas,  sob  a  forma  de  diques,  as  águas
subterrâneas encontram-se armazenadas e circulam pelos espaços vazios
relacionados  a  falhas  e  fraturas  que  elas  costumam  conter  em  alta
densidade e dispostas em várias direções. Neste sentido, trata-se de um
aquífero fissural com bom potencial. No entanto, o potencial exploratório é
bastante irregular e depende da espessura dos diques e da profundidade do
poço, que para alcançar bons depósitos d´água deve ultrapassar o nível de
base  dos  diques.  [...]  Pelo  fato  dos  diques  ocorrerem concentrados  em
faixas e porque estão dispostos transversalmente às estruturas das rochas
metamórficas,  nas  regiões  onde  eles  ocorrem  em  maior  concentração
configuram-se  diversas  feições  morfo-litoestruturais  bastante  favoráveis  a
que  existam  importantes  barreiras  e  armadilhas  hidrogeológicas,
relacionadas a falhas,  fraturas e a mudanças bruscas entre  litologias de
comportamentos hidrodinâmicos distintos - especialmente nas regiões onde
os diques aparecem cortando as rochas calcárias dos subdomínios 9B1 e
9B2  e  as  granitoides  e  gnaisse-migmatíticas  dos  domínios  8  e  11.
(THEODOROVICZ; THEODOROVICZ, 2007, p. 30).

3.5.5. Cristalino (aquífero fissural)

Segundo Bomfim (2010),

No Cristalino, foram reunidos basicamente, granitoides, gnaisses, granulitos,
migmatitos,  básicas  e  ultrabásicas,  que  constituem  o  denominado
tipicamente como aquífero fissural. Como quase não existe uma porosidade
primária  nestes  tipos  de  rochas,  a  ocorrência  de  água  subterrânea  é
condicionada por uma porosidade secundária representada por fraturas e
fendas,  o  que  se  traduz por  reservatórios  aleatórios,  descontínuos  e  de
pequena extensão. Dentro deste contexto, em geral, as vazões produzidas
por poços são pequenas, e a água em função da falta de circulação e do
tipo de rocha (entre outras razões), é na maior parte das vezes salinizada
(sic).  Como a maioria destes litótipos ocorre geralmente sob a forma de
grandes  e  extensos  corpos  maciços,  existe  uma  tendência  de  que  este
domínio  seja  o  que  apresente menor  possibilidade de  acúmulo de água
subterrânea  dentre  todos  aqueles  relacionados  aos  aquíferos  fissurais.
(BOMFIM, 2010, p.9-10)

Na  UGRHI-11  (Figura  8),  este  domínio  hidrogeológico  engloba  principalmente  os
domínios geoambientais 8 - rochas graníticas proterozoicas tardi e pós-tectônicas – e 11 -
rochas  granito-gnaisse-migmatíticas  proterozoicas  e  arqueanas  -  de  Theodorovicz;
Theodorovicz (2007), sendo as características hidrogeológicas essencialmente relacionadas
com a existência de falhas ou fraturas . A par das feições já salientadas por Bomfim (2010),
estes autores destacam 

como  particularidades  importantes  que  as  rochas  granito-gnaisse-
migmatíticas  apresentam  baixa  permeabilidade  e  porosidade  primárias.
Porém, podem apresentar alta porosidade e permeabilidade secundárias.
Ou seja, as águas subterrâneas nelas podem se armazenar e circular pelos
espaços vazios relacionados a falhas,  fraturas e outras descontinuidades
geológicas que nelas costumam existir  em alta  densidade. Portanto,  são
aquíferos  conhecidos  como  fraturados;  aquíferos  fraturados  apresentam
potencial  de  explotação  local  bastante  irregular.  O  potencial  depende
bastante da existência,  do tamanho e da densidade dos espaços vazios
relacionados  a  falhas  e  fraturas  e  destas  descontinuidades  estruturais
estarem interligadas. Por isso, um poço pode dar excelente vazão e outro
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imediatamente ao lado pode ser seco. Sendo assim, antes de se locar um
poço é importante se fazer estudos visando o reconhecimento dos locais
onde as rochas granito-gnaisse-migmatíticas podem estar mais densamente
fraturadas em várias direções. Um indicativo que na região estudada podem
existir  bons depósitos d'água associada aos terrenos do Domínio 11 é a
existência de muitas nascentes d'água permanentes (figura 323). Um outro
aspecto a ser considerado é que os aquíferos fraturados sofrem recarga e
descarga rápidas. Dessa forma, o nível estático e a vazão dos poços podem
oscilar  bastante  com as variações climáticas.  Destaca-se também que o
manto  de  alteração  associado  aos  terrenos  granito-gnaisse-migmatíticos,
principalmente se for  espesso,  formado por  solos bem evoluídos e se o
relevo  for  favorável  ao  armazenamento  d'água,  pode  se  constituir  num
excelente aquífero superficial. (THEODOROVICZ; THEODOROVICZ, 2007,
p. 76).

3.5.6. Carbonatos/metacarbonatos (aquífero cárstico)

Em  sua  descrição  mais  genérica,  Bomfim  (2010)  assim  descreve  este  domínio
hidrogeológico:

Os  Carbonatos/Metacarbonatos  constituem  um  sistema  aquífero
desenvolvido  em  terrenos  onde  predominam  rochas  calcárias,  calcárias
magnesianos  e  dolomíticas,  que  têm  como  característica  principal  a
constante presença de formas de dissolução cárstica (dissolução química
de  rochas  calcárias),  formando  cavernas,  sumidouros,  dolinas  e  outras
feições  erosivas  típicas  desses  tipos  de  rochas.  Fraturas  e  outras
superfícies de descontinuidade, alargadas por processos de dissolução pela
água, propiciam ao sistema porosidade e permeabilidade secundária, que
permitem acumulação  de  água  em volumes  consideráveis.  Infelizmente,
essa condição de reservatório hídrico subterrâneo, não se dá de maneira
homogênea ao longo de toda a área de ocorrência. Ao contrário, são feições
localizadas,  o  que  confere  elevada  heterogeneidade  e  anisotropia  ao
sistema  aquífero.  A água,  no  geral,  é  do  tipo  carbonatada,  com dureza
bastante elevada. (BOMFIM, 2010, p.10).

Theodorovicz;  Theodorovicz  (2007)  destacam também algumas  das  peculiaridades
hidrodinâmicas desses aquíferos cársticos, em que

[...]  as  águas  subterrâneas  circulam  e  encontram-se  armazenadas  em
cavidades que se formam nas rochas calcárias pela ação das águas das
chuvas que, penetrando pelas fraturas, aos poucos vão dissolvendo-as e
aumentando  o  tamanho  das  cavidades  subterrâneas.  Isso  faz  com que
sejam aquíferos que sofrem recarga e descarga muito rápidas; o potencial
hidrogeológico é bastante  irregular,  depende da espessura das camadas
calcárias,  da  densidade  das  fraturas,  da  existência  e  do  tamanho  das
cavidades  subterrâneas.  Sendo  assim,  são  aquíferos  de  potencialidade
local.  Neles  é  comum ocorrer  a  situação de que um poço dê excelente
vazão  e  outro  imediatamente  ao  lado  seja  seco.  Além disso,  há  de  se
considerar também que intercalados nas rochas calcárias existem pacotes
das  mais  variadas  espessuras  de  metassedimentos  síltico-argilosos  de
potencial hidrogeológico bastante baixo; a vulnerabilidade à contaminação
das águas subterrâneas varia bastante. É baixa nas áreas onde os solos
são profundos, pois, por serem argilosos, apresentam boa capacidade de
reter, fixar e depurar poluentes. É alta nos locais onde os solos são rasos,
onde afloram as rochas calcárias, nas proximidades dos cursos d'água e,
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especialmente onde existem dolinas (figura 256). Nestes locais os poluentes
podem se infiltrar e chegar rápido até às águas subterrâneas sem sofrer
nenhuma depuração. (THEODOROVICZ; THEODOROVICZ, 2007, p. 58).    

Na Figura 8, apenas algumas das principais ocorrências das rochas deste domínio se
acham representadas. AYUB et al. (2001), dividem este domínio em subsistemas com as
seguintes características:

Pérolas-Santana: apresenta o sumidouro principal  no Córrego Mendes, a
150 metros da entrada principal da Caverna de Pérolas e a ressurgência
principal se encontra na entrada da caverna de Santana. Além de Santana e
Pérolas faz parte do sistema a caverna Tobias.

Grilo: apresenta sumidouro principal no córrego Sumido e é constituído da
caverna Grilo, cujo o seu rio subterrâneo é principal afluente do rio Furnas.

Zezo:  o  seu  principal  sumidouro  localiza-se  no  Córrego  Consteca  e
apresenta a sua ressurgência principal na caverna Zezo.

4. REFERENCIAL TEÓRICO

4.1. Vulnerabilidade natural

Para Foster (1987), a vulnerabilidade do aquífero à poluição se refere ao conjunto de
propriedades intrínsecas dos estratos que separam o aquífero saturado3 da superfície do
solo.  Essas  propriedades  determinam  a  suscetibilidade  de  um  aquífero  sofrer  efeitos
adversos de uma carga contaminante, aplicada na superfície (FOSTER et al. 2006).

É possível existir um aquífero com um alto índice de vulnerabilidade, mas sem risco
de poluição caso não haja carga poluente, ou de haver um risco de poluição excepcional,
apesar de o índice de vulnerabilidade ser baixo. É importante precisar a diferença entre
vulnerabilidade e risco de poluição. O risco é causado não pelas características intrínsecas
do aquífero, muito estáveis, mas pela existência e características de atividades poluentes,
fator dinâmico que, em princípio, pode ser controlado (NANNI et al., 2005).

Atendendo ao princípio de que a simplicidade do método é importante para que o
mesmo possa ser bem compreendido e comunicado, Foster (1987) e Foster e Hirata (1998)
propuseram o procedimento de análise sobre a vulnerabilidade denominado Método GOD –
que pondera descritores tais como: Grau de confinamento da água subterrânea; Ocorrência
de estratos de cobertura e Distância até o lençol freático ou o teto do aquífero confinado
(FOSTER et al. 2006). 

Foster  et  al.  (2002)  destacam  que,  no  caso  dos  aquíferos  fraturados,  a  principal
ênfase do método GOD está na possibilidade de existirem fraturas bem desenvolvidas, que
podem favorecer o fluxo. A possibilidade de tal fluxo é considerada o fator mais crucial no
aumento da vulnerabilidade e na redução da atenuação dos poluentes, já que a sobrecarga
hidráulica é responsável por muitos casos de contaminação (FOSTER et al. 2006).

3 Limite  determinado  pela  saturação  em  água  da  unidade  geológica  entendida  como  um
reservatório.
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Conforme Lopes (2013) e Lopes; Scheibe (2015), o método de vulnerabilidade GOD
original não incluía um estudo explícito do solo (S), no entanto, de acordo com Foster et al.
(2002),  a  maioria  dos  processos  que  provocam  a  atenuação  e/ou  eliminação  dos
contaminantes no subsolo ocorre com muito mais frequência na zona biologicamente ativa
do solo, fato este que justifica sua consideração. Recomendações sobre a substituição ou
introdução de outros descritores foram igualmente consideradas pelos autores, podendo o
método passar a chamar-se GODS, uma vez que, conforme Foster et al. (2006), os perfis
naturais de solo atenuam ativamente muitos poluentes resultantes das atividades humanas.

Segundo Foster et al. (2006), em um caso onde foi aplicado o GODS, a aplicação
consistiu  em atribuir  os  valores  de  S  de  acordo  com as  características  da  textura.  No
procedimento foi adicionado o fator de cobertura do solo que foi depois sobreposto ao mapa
do índice GOD de vulnerabilidade do aquífero. Nas áreas onde a cobertura do solo estava
bem  preservada  e  era  significativamente  espessa,  o  valor  do  índice  GOD sofreu  uma
redução correspondente (Paez, 1999 em Foster et al., 2006). Também Meira et al. (2014)
atribuem grande importância à textura dos solos: 

O solo e a litologia situados acima da zona saturada do aquífero condicionam
o tempo de deslocamento dos contaminantes e os vários processos de sua
atenuação. Dessa forma um solo ou uma rocha de granulometria grossa tem
menor  capacidade  de  atenuação  do  que  um  solo  ou  uma  rocha  de
granulometria fina. (MEIRA et. al., 2014, p. 37)

Um  outro  fator  que  contribui  bastante  no  que  se  refere  à  acessibilidade  dos
contaminantes é a declividade do terreno,  pois possui relação direta com o escoamento
superficial de águas e fluídos e, consequentemente, relação inversa com a infiltração nos
solos.  Assim,  a  declividade  afeta  a  capacidade  de  recarga  dos  aquíferos  e  atribui  aos
relevos mais planos elevados índices de vulnerabilidade por estimular a permanência de
águas de superfície e, por consequência, sua infiltração nos materiais que constituem os
aquíferos sotopostos (MAIA; CRUZ, 2011, p. 32).

A autoeliminação  dos  poluentes  durante  o  transporte  subsuperficial  na  zona  não
saturada é resultado da degradação bioquímica e de reações químicas. No entanto, nem
todos os perfis de solo e camadas subjacentes são igualmente eficazes na atenuação dos
contaminantes, e os aquíferos serão, particularmente, vulneráveis à poluição nos lugares
onde há, por exemplo, rochas consolidadas muito fissuradas. Foster et al. (2006), destacam
também que contaminantes despejados abaixo do subsolo e derramamentos de solventes
orgânicos sintéticos imiscíveis resultarão em alto risco de contaminação, qualquer que seja
a vulnerabilidade do aquífero.

Já os aquíferos cársticos, também presentes na UGRHI-11, têm, desta vez conforme
Foster et al. (2013), características que os distinguem dos aquíferos fissurais e dos porosos,
tais como grandes cavidades por onde afundam rios inteiros, e fluxo subterrâneo rápido e
volumoso, além de grandes fontes (Figura 10).
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Figura 10: Regime esquemático do fluxo da água subterrânea e vulnerabilidade à
poluição relacionada, de um aquífero cárstico calcário típico. Fonte: FOSTER et

al., 2013.

O tipo de recarga do aquífero e o regime de fluxo podem resultar,  portanto,  num
transporte  muito  rápido  de  poluentes,  com  atenuação  limitada  dos  mesmos.  Estas
características tornam estes aquíferos muito sensíveis à poluição, caracterizando-os como
de alta vulnerabilidade, e exigindo o delineamento de zonas de proteção correspondentes,
nos terrenos cársticos. (FOSTER et al., 2013).

5. METODOLOGIA

O projeto foi executado nas seguintes fases, detalhadas em atividades, métodos e
produtos aqui apresentados:

 1 -  Levantamento  de  informações  secundárias  sobre  as  águas  subterrâneas  na
UGRHI-11, necessárias para a elaboração do Mapa de Vulnerabilidade à poluição
dos aquíferos.

 1.1  - Atividades: Levantamento das informações secundárias brutas (cadastros de
poços,  resultados  analíticos)  e  elaboradas  (mapas,  trabalhos  técnicos  e
científicos) sobre as águas subterrâneas na área de abrangência da UGRHI.

 1.2  - Metodologia: Consulta à bibliografia e às instituições que trabalham sobre o
tema  de  Águas  Subterrâneas  (especialmente  SABESP,  ,  CETESB,  Serviço
Geológico do Brasil - CPRM, IPT, IG-SMA, Igc-USP, SIG-Ribeira)

 1.3  -  Produto: Banco de dados das informações levantadas.

 2 -  Organização  do  Mapa  de  Vulnerabilidade  Natural  no  Sistema  de  Informações
Geográficas, ligado ao SIG-Ribeira.

 2.1  - Atividades: Montagem do banco de dados estruturado no formato SIG, para
águas  subterrâneas  na  UGRHI-11,  com  as  informações  para  o  Mapa  de
Vulnerabilidade Natural à Poluição.

 2.2  -  Metodologia: As informações foram sintetizadas e convertidas em formatos
utilizáveis pelos programas gerenciadores de SIG, em formatos abertos e livres.
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 2.3  -  Produto: Mapa de Unidades Hidrogeológicas e Vulnerabilidade Natural dos
Aquíferos  à  poluição,  elaborado  e  incorporado  ao  SIG-AguaSub  e  ao  SIG-
Ribeira.

 3 Divulgação dos resultados pelo SIG-RB-WEB e pela distribuição em meio digital.

 3.1  - Atividades: Divulgar os resultados por Internet e em meio digital.

 3.2  - Metodologia: Assim que aprovados, os mapas serão disponibilizados no SIG-
Ribeira,  em  diversos  formatos,  para  download  livre,  tanto  de  forma  isolada
quanto  como  parte  do  SIG-AguaSub  e  do  SIG-Ribeira;  além  disso  serão
distribuídos aos membros do Comitê e a todos os que solicitarem, em DVD.

 3.3  -  Produtos:  Cartas  de  vulnerabilidade  à  poluição  e  arquivos  com  produtos
cartográficos originais e intermediários.

5.1. Levantamento de informações

O  levantamento  de  informações  foi  feito  junto  aos  órgãos  competentes  e
compreendeu:

• O cadastro dos poços,  assim como sua localização e informações técnicas,  que
foram gentilmente cedidas pelo escritório local do Departamento de Águas e Energia
Elétrica (DAEE-BRB) – complementado com informações do SIAGAS/CPRM;

• O  Mapa  Geológico  do  Estado  de  São  Paulo  adotado  é  o  publicado  na  escala
1:750.000  pela  CPRM  (elaborado  com  informações  compatíveis  com  a  escala
1:250.000, CPRM, 2005).

• O  Mapa  de  Unidades  Hidrogeológicas  utilizou  como  base  o  mapa  geológico
supracitado  e  classificado  conforme  a  proposta  de  domínios  geoambientais  de
Theodorovicz; Theodorovicz (2007). O mesmo pode ser visualizado na Figura 8.

• O mapa pedológico,  em escala  1:250.000,  é  parte  do projeto  “Levantamento  de
reconhecimento  com  detalhes  dos  solos  da  região  do  rio  Ribeira  de  Iguape  no
Estado  de  São  Paulo”,  executado  pelo  Instituto  Agronômico  –  IAC;  para  as
descrições detalhadas dos solos, foi consultada a Legenda Expandida publicada por
Oliveira, 1999.

• O mapa de declividade, em percentual, do relevo da área de estudo, foi elaborado a
partir  de  mosaico  de  imagens  SRTM,  com  pixel  nominal  de  90  metros,
disponibilizado pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM);

• O modelo digital de elevação foi obtido através do mosaico de imagens do radar
SRTM (USGS, 2014), com pixel nominal de 90 metros, compatível com a escala de
1:250.000 proposta pelo estudo.

Tabela 1: Resumo das bases temáticas obtidas.

Informações Fonte
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Cadastro de poços localizados na área de estudo 
(UGRHI-11)

DAEE-BRB/SIAGAS

Mapa Geológico do Estado de São Paulo CPRM 

Mapa de Unidades Hidrogeológicas 
Confeccionado com base no
mapa geológico da CPRM

Levantamento de reconhecimento com detalhes dos 
solos da região do rio Ribeira de Iguape, SP.

Instituto Agronômico - IAC

Modelo Digital de Elevação SRTM USGS

Antes de serem adotadas para fins de cruzamento de camadas em ambiente SIG,
todas as bases vetoriais e raster presentes no banco de dados do SIG-RB foram revisadas,
para fins de estabelecimento da consistência de dados. Buscou-se, assim, minimizar erros
embutidos  em  bases  que  pudessem  comprometer  o  resultado  final  para  o  mapa  de
Vulnerabilidade Natural  da UGRHI-11.  Dentre as bases revisadas,  as que apresentaram
inconsistências:

• Mapa geológico –  com relação à base existente no SIG-RB,  algumas unidades
referentes  ao  Cenozoico  estavam  com  problemas  no  traçado  em  relação  à
topografia. Algumas elevações no terreno não correspondiam a unidades verificadas
em  campo.  Na  base  vetorial  do  mapa fruto  do  convênio  DAEE-UNESP existem
polígonos  sem  atribuição  de  classe,  entre  outros  problemas  identificados,  que
comprometeram o uso dessas bases. Nesse caso houve a adoção do mapa oriundo
da CPRM (2005) , pelas seguintes razões:

◦ Embora editado na escala de impressão de 1:750.000, tem o melhor conjunto de
informações  geológicas,  tanto  gráficas  quanto  em  seu  banco  de  dados,  que
conseguimos encontrar sobre a área estudada como um todo;

◦ Na área que abrange a UGRHI-11 ele foi elaborado usando mapas feitos pela
CPRM em escalas de maior detalhe - pelo menos 1:100.000 no mapa geológico
do Projeto Integração e Detalhe Geológico no Vale do Ribeira, e 1:150.000 no
Projeto  Rochas  Ornamentais  na  área  da  Sudelpa.  Na  maior  parte  da  área
estudada, foram feitos mapas mais novos em escalas maiores, a 1:100.000 e
1:50.000,  tanto  em  folhas  mapeadas  pela  CPRM  quanto  em  estudos
acadêmicos, cujas informações foram incorporadas na síntese que deu origem
ao mapa;

◦ O mapa é concordante com outras informações usadas no projeto,  tanto nas
bases  geográficas  quanto  nos  mapas  de  geodiversidade  e  de  domínios
hidrogeológicos, da própria CPRM;

◦ Foram consultados professores da USP especialistas em Geologia Regional, que
declararam que, até então, o mapa que melhor retrataria a geologia da área da
UGRHI-11 em sua totalidade é o da CPRM, pois, embora retrate todo o estado
de  São  Paulo  na  escala  mínima  de  1:750.000,  tem  na  área  estudada
informações de resolução coerentes com 1:250.000;

◦ Particularmente, o mapa da CPRM se mostra melhor que o do DAEE-UNESP
quanto à divisão das unidades sedimentares recentes, na área litorânea, e as
derivadas de terraços fluviais, como a Fm. Pariquera-Açu.
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◦ O mapa da CPRM foi adotado pelo convênio IG/DAEE/IPT/CPRM para construir
o mapa hidrogeológico de SP, publicado na escala 1:1.000.000 (ROCHA et al.,
2005).

• Modelo digital de elevação – apresentava deslocamento em relação ao sistema de
referência  de  coordenadas.  Nesse  caso  foi  confeccionada  uma  nova  base  com
resolução de 90m obtida do projeto SRTM (USGS, 2014).

• Mapa pedológico – Foi utilizado o mapa do IAC vetorizado e fornecido pelo SIG-RB.
Tal  base  temática  apresentava  inconsistência  nas  categorias  de  solos,  onde  os
polígonos não estavam corretamente associados às células da tabela de atributos.
Nesse caso foi realizada uma revisão detalhada para se rastrear onde estava o erro,
para posterior reassociação de polígonos e células da tabela de atributos.

5.2. Vulnerabilidade natural

Para o mapeamento da vulnerabilidade natural dos aquíferos à contaminação foram
levados em consideração os Descritores:

• Cobertura  de  solos:  classes  de  declividade  do  terreno,  informações  sobre
espessura e textura dos solos, obtidos junto ao Instituto Agronômico de Campinas
(IAC, LEPSCH et al., 1990 e OLIVEIRA et al., 1999);

• Grau  de  fraturamento:  densidade  de  fraturas,  obtida  pela  interpretação  de
lineamentos geoestruturais,  a partir  do Modelo Digital  de Elevação (MDE, USGS,
2014);

• Natureza  do  meio  subterrâneo:  a  determinação  de  unidades  hidrogeológicas,
baseada na reclassificação de unidades geológicas propostas pela CPRM (2005).

Estas  bases temáticas  atendem os quesitos  “acessibilidade ao nível  saturado dos
aquíferos”  e  “natureza  do  meio  subterrâneo”.  A  acessibilidade  ao  nível  saturado  dos
aquíferos está diretamente relacionada à presença de fraturas (lineamentos), espessura e
texturas  da  cobertura  de  solos  e  a  declividade  do  terreno.  Já  a  natureza  do  meio
subterrâneo corresponde às características intrínsecas das unidades aquíferas, ou seja, se
sua porosidade é intergranular, fissural ou mista.

O descritor “Cobertura de Solos” consta do somatório de três condicionantes físicas
para a acessibilidade à zona saturada do aquífero: textura dos solos, declividade do terreno
e espessura dos solos. Ao resultado do somatório desta variável foram atribuídas 5 classes
com  pontuação  variando  de  0  a  1,0  de  vulnerabilidade,  valor  utilizado  para  fins  de
multiplicação pelos demais descritores.

O descritor “Grau de Fraturamento” foi dividido em cinco classes, sendo quatro delas
correspondentes  a  unidades  hidrogeológicas  fissurais,  e  uma  aos  sedimentos
inconsolidados. Como critério para a pontuação das quatro classes vinculadas a aquíferos
fissurais foi adotado o fatiamento por quartis estatísticos, assim a classe 'pouco fraturado'
corresponde  ao  1º  quartil,  'Moderadamente  fraturado'  ao  2º,  'Muito  fraturado'  ao  3º  e
'Intensamente  fraturado'  ao  4º  quartil.  Já  a  classe  'Sedimentos  Inconsolidados'  recebeu
pontuação  máxima  (1,0),  pois  tratando-se  de  unidades  aquíferas  com  alta  porosidade
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intergranular, esta classe foi considerada como de vulnerabilidade extrema, mesmo no caso
de não abrigar fraturas: estas podem, no máximo, potencializar ainda maior infiltração de
águas, em suas áreas de ocorrência.

Para  o  descritor  “Natureza  do  Meio  Subterrâneo”  adotaram-se  as  “Unidades
Hidrogeológicas” já descritas, para as quais foram estabelecidas 5 classes de pontuação
(Tabela 2 ), baseadas na descrição dos respectivos Domínios Geoambientais propostos por
Theodorovicz; Theodorovicz (2007).

Tabela 2: Variável "Unidades Hidrogeológicas", Domínios Geoambientais e índices correspondentes.

Unidade hidrogeológica
Domínio

Geoambiental Índice

Cristalino/gnaisses/metassedimentos/
metavulcânicas

8, 11 e 9A 0,6

Misto 4A 0,7

Formações Pariquera-Açu e 
Cananeia

2 0,8

Carbonatos/metacarbonatos 9B 0,9

Aluviões e Sedimentos litorâneos 1 1,0

A seguir,  é apresentado o modelo conceitual para determinação da vulnerabilidade
intrínseca  à  contaminação  das  águas  subterrâneas  da  UGRHI-11  (Figura  11),  ajustado
conforme a disponibilidade de dados para sua implementação. A matriz com descritores e
respectivos Índices de vulnerabilidade a serem obtidos a partir  da aplicação do método
GOD (FOSTER et al., 2006) e respectiva classificação é apresentada na Figura 12. 
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Figura 11: Modelo conceitual para determinação da vulnerabilidade intrínseca à poluição das
águas subterrâneas da UGRHI-11.
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Figura 12: Matriz de cálculo e índices de vulnerabilidade a serem obtidos a partir da aplicação do
método GOD (FOSTER et al., 2006) e respectiva classificação.
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6. APLICAÇÃO DA METODOLOGIA DESCRITA À UGRHI-11 E RESULTADOS 
OBTIDOS

6.1. Organização das informações e outras atividades necessárias para o Mapa de 
Vulnerabilidade num Sistema de Informações Geográficas, ligado ao SIG-Ribeira

Os dados e informações obtidos na atividade,  além de outros produtos gerados a
partir  dos  dados  brutos,  foram  sintetizados  e  convertidos,  através  de  técnicas  de
geoprocessamento,  em  formatos  utilizáveis  pelos  programas  gerenciadores  de  SIG.  A
Tabela  3 mostra  uma  síntese  das  bases  consultadas,  bem  como  características  das
mesmas.

Tabela 3: Planos e bancos de dados de informações consultados.

Informação Fonte
Escala/

resolução
Descrição

Cadastro de poços 
localizados na área de 
estudo (UGRHI-11)

DAEE-
BRB/SIAGAS

Pontos com
coordenadas

Planilha eletrônica com as coordenadas 
geográficas dos poços convertida para 
formato shapefile, totalizando 217 
poços.

Mapa Geológico do 
Estado de São Paulo CPRM 1:750.000

Arquivo em formato shapefile, com 
feições geológicas inclusas nos limites 
da UGRHI-11

Mapa de Domínios 
Hidrogeológicos

CPRM 1:750.000

Arquivo em formato shapefile, com 
feições hidrogeológicas inclusas nos 
limites da UGRHI-11, levando-se em 
consideração o mapa geológico da 
CPRM

Levantamento de 
reconhecimento com 
detalhes dos solos da 
região do rio Ribeira 
de Iguape, SP.

IAC 1:250.000
Mapa em formato digital, 
georreferenciamento e vetorização das 
feições pedológicas.

Mapa pedológico do 
Estado de São Paulo: 
legenda expandida.

OLIVEIRA et
al., 1999 1:500.000

Mapa em formato shapefile com 
polígonos com informações acerca das 
unidades pedológicas mapeadas.

Modelo Digital de 
Elevação

SRTM/

USGS
90 metros

Arquivo em formato TIFF, compreendido
pelos limites da UGRHI-11

Relevo Sombreado
SRTM/USGS -
confeccionado 90 metros

Arquivo em formato GEOTIFF do 
terreno sombreado gerada a partir do 
MDE.

Densidade de Fraturas Confeccionado 1:250.000

Arquivo em formato GEOTIFF, com as 
estruturas lineares, gerado a partir do 
Relevo Sombreado com 30 metros de 
resolução
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6.2. Mapas

As informações levantadas e os produtos correspondentes aos objetivos do contrato
são a seguir apresentados na forma de mapas. Alguns produtos correspondem a objetivos
de  caráter  intermediário,  compreendendo  um Mapa de Poços Tubulares  Profundos,  um
Mapa Geológico e um Mapa de Relevo Sombreado. Estas duas últimas bases temáticas
serviram como meio para a obtenção dos produtos finais contratados, o Mapa de Unidades
Hidrogeológicas e o Mapa de Vulnerabilidade Natural à Contaminação da UGRHI-11.

6.2.1. Poços Tubulares Profundos

As informações a respeito dos poços tubulares profundos são necessárias para o
estabelecimento do nível d'água da zona saturada dos aquíferos, obtido a partir do nível
estático (NE) dos poços. Foi utilizado um banco de dados, obtidos junto ao DAEE, que inclui
217 poços. Destes, após validação, que filtrou todos os poços com informação a respeito do
NE  e  desconsiderou  aqueles  poços  cujo  valor  registrado  era  igual  a  "0"  ou  "NULO",
restaram 181 que poderiam, supostamente, ser utilizados para o estabelecimento do nível
d'água.

Contudo,  destes 181 poços,  um total  de 120 (66%) referem-se a "processos com
licença de execução", e não à medidas realizadas em poços efetivamente perfurados: nesta
condição, os parâmetros de profundidade e os níveis estático e dinâmico são estimados,
impedindo a sua utilização.

No intuito de melhorar a cobertura da malha de poços, a base do SIAGAS da CPRM
foi consultada, agregando-se mais 32 poços, totalizando os 249 poços que foram plotados
na área (Figura 13), dos quais, apenas 93 continham informação pertinente. Ainda assim, as
informações,  uma  vez  interpoladas,  mostram  fortes  discrepâncias  nos  valores  do  Nível
Estático  (NE)  para  os  poços,  invalidando,  assim,  esta  base  temática  para  fins  de
interpretação da profundidade do nível  da zona saturada dos aquíferos.  Nesse cenário,
mesmo tendo sido criado visando a sua inserção na matriz de cálculo da vulnerabilidade
natural, o produto que aponta a profundidade das águas foi descartado para este fim pela
equipe técnica. Este fator poderá eventualmente vir a ser utilizado em estudos de maior
detalhe, com coleta direta de informações localizadas, mais confiáveis, no campo.
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Figura 13: Poços cadastrados na área da UGRHI-11. Fontes: DAEE e SIAGAS.

CBH-RB Comitê da Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul



6. Aplicação da metodologia descrita à UGRHI-11 e resultados obtidos 37
 

6.2.2. Geologia

O Mapa Geológico utilizado foi  fornecido em meio digital  pelo portal  SIG-RB. Este
mapa foi publicado pela CPRM na escala 1:750.000, a partir de  informações compatíveis
com a escala 1:250.000, segundo as fontes consultadas.

Para  fins  de  reconhecimento  das  características  hidrogeológicas,  apenas  as
informações referentes à distribuição das grandes classes litológicas foram coletadas da
base supracitada (Figura 14).
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Figura 14: Mapa de grandes classes litológicas da área da UGRHI-11.

CBH-RB Comitê da Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul



6. Aplicação da metodologia descrita à UGRHI-11 e resultados obtidos 39
 

6.2.3. Relevo sombreado

O produto Relevo Sombreado foi obtido a partir do Modelo Digital de Elevação (MDE)
com resolução de 90 metros do projeto SRTM (USGS, 2014), fornecido pelo USGS. Tal
modelo apresenta as seguintes características:

 Resolução (pixel) de 90m de lateral, totalizando 8100 m2 de área cada;

 Iluminação com 45° de elevação incidente de Norte;

 Exagero vertical de 3x em relação ao horizontal.

Estas características foram assumidas como sendo médias para a interpretação de
fraturas, uma vez que o trend tectônico principal de deformação segue um padrão NE-SW,
com desdobramentos  no  quadrante  ortogonal  (NW-SE).  Assim,  a  insolação  de  Norte  é
capaz de atender ambas as direções (Figura 15).

A confecção dessa base foi necessária para a interpretação das estruturas tectônicas
lineares  que  fornecem  informações  para  a  determinação  da  densidade  de  fraturas  da
UGRHI-11.
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Figura 15: Relevo sombreado derivado do modelo digital de elevação da UGRHI-11.
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6.2.4. Densidade de fraturas

A avaliação da densidade de fraturas é um importante passo para determinação do
índice  de vulnerabilidade natural  para o domínio  hidrogeológico fissural.  Para tal,  foram
avaliados lineamentos geológicos a partir de uma imagem  raster,  que retrata um modelo
digital de relevo sombreado gerado sobre a base SRTM, com precisão de 90 m, definido
"0º" ou Norte como azimute de insolação, inclinação de 45 graus e exagero vertical de 3
vezes.

Após a confecção da imagem com relevo sombreado, uma nova camada, neste caso,
vetorial, foi criada para interpretação das estruturas lineares na escala de 1:250.000. Foram
consideradas  apenas  estruturas  lineares  negativas,  ou  seja,  aquelas  que  abrigam  as
drenagens. Esta opção foi adotada, pois estas estruturas são capazes de acumular água,
enquanto que as de cunho positivo (cristas, espigões),  referem-se a elevações, portanto
drenadas pela geomorfologia.

Por vezes, uma mesma estrutura linear pode passar de positiva para negativa e vice-
versa, dependendo se o bloco tectônico em que se encontra a mesma, tenha sido alçado ou
abatido.  Assim,  por  limitação  de  detalhamento  oriundo  da  escala  de  trabalho  proposta,
algumas estruturas lineares podem compreender ambas as situações geomorfológicas.

Em alguns casos os lineamentos cruzam vales com presença de aluviões; por esta
razão, uma vez interpretada a totalidade das estruturas, uma filtragem de corte foi realizada
para exclusão de estruturas que se sobrepunham aos sedimentos inconsolidados.

Uma cobertura  adicional  de  interpretação dos  lineamentos  negativos  foi  realizada,
levando-se em consideração um buffer de 10 km de distância a partir dos limites da UGRHI-
11. Este procedimento foi realizado para dar cobertura ao processo de interpolação e evitar
valores menores junto aos limites da UGRHI-11.

A densidade de fraturas levou em consideração uma malha de polígonos com 5x5km,
totalizando  25km2 por  célula  interpolada.  Para  cada  célula  de  25km2 foi  calculada  a
Densidade de fraturas (Df) levando-se em consideração a seguinte expressão:

Df=
∑ l

A

Onde: 
l = comprimento acumulado dentro da célula
A= área da célula

As  coberturas  detríticas,  aluviais  e  os  sedimentos  litorâneos  (sedimentos
inconsolidados)  são  mais  susceptíveis  à  contaminação  pela  sua  maior  porosidade  de
característica  intergranular,  permitindo  lixiviação  de  líquidos,  ao  comparar  com  rochas
cristalinas metamórficas ou ígneas, tipo gnaisses, granulitos, granitos e basaltos que são
rochas duras (consolidadas), as quais armazenam água em fraturas. Por esta razão, estes
sedimentos  inconsolidados  foram  enquadrados  nesse  mapa  com  situação  de
vulnerabilidade superior à da maior classe de densidade de fraturamento.
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Tal procedimento evitou a criação de mais um plano de informação temático, pois os
“sedimentos inconsolidados” funcionam como uma condicionante booleana neste caso, ou
seja,  onde estes ocorrem,  considera-se a não existência de fraturas,  mesmo que estes
estejam encaixados em vales condicionados por fraturas, que é o caso dos aluviões. O que
se buscou com este procedimento, foi revelar a relação de recarga dos aquíferos para as
unidades hidrogeológicas mapeadas, ou seja, o produto plano em duas dimensões.

Um total de 5 classes foram definidas, sendo 4 para as rochas “duras” que constituem
o embasamento cristalino, onde foram levados em consideração os quartis estatísticos, das
curvas de isodensidades de fraturas interpoladas através do método “Peso pelo inverso da
distância” do QGIS (Tabela 4) e, uma classe para os sedimentos inconsolidados. As classes
de densidade de fraturas, bem como a área abrangida pelos sedimentos inconsolidados são
apresentadas na Figura 16.

Tabela 4: Classes de densidade de fraturas para rochas do embasamento e sedimentos
inconsolidados.

Classe de densidade de
fraturas

Quartil Intervalos de densidade de fraturas
(m/25km2)

Pouco fraturado 1º 1 a 3732

Moderadamente fraturado 2º 3732 a 6919

Muito fraturado 3º 6919 a 10122

Intensamente fraturado 4º 10122 a 26851

Sedimentos - Porosidade intergranular
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Figura 16: Mapa de densidade de fraturas da área da UGRHI-11. Elaboração própria.
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6.2.5. Solos

O mapa pedológico utilizado foi fornecido pelo SIG-RB e trata-se de uma base vetorial
que traz o levantamento realizado pelo Instituto Agronômico de Campinas. Este produto foi
publicado com o título "Mapa Pedológico do Estado de São Paulo" em escala de 1:500.000
(IAC, 1990).

A base fornecida pelo SIG-RB dispunha apenas de um campo de atributo que traz a
descrição dos solos para cada polígono no banco de dados espacializado. Assim, foi preciso
consultar  também  sua  Legenda  Expandida,  uma  publicação  paralela  ao  referido  mapa
pedológico (OLIVEIRA et al., 1999), para se obter a descrição dos perfis-tipo de cada classe
de solos. A partir das informações desse mapa e da respectiva Legenda Expandida foram
interpretadas as caraterísticas de textura e espessura para cada unidade descrita.

6.2.5.1. Espessura de solos

A espessura do solo é uma variável importante, pois revela não só a acessibilidade ao
aquífero, mas também a possibilidade de atenuação de certos contaminantes. Sua relação
é direta em relação à proteção dos aquíferos e inversa com a vulnerabilidade,  ou seja,
quanto  maior  for  a  espessura,  maior  o  efeito  de  proteção  e  menor  a  vulnerabilidade
(FOSTER et al., 2006; MAIA & CRUZ, 2011). 

A espessura de solos levou em consideração as informações contidas nos perfis-tipo
(OLIVEIRA et al., 1999). Um total de 4 classes foram possíveis de serem reconhecidas:

• <1m de espessura, onde via de regra estão englobados os neossolos e cambissolos
em relevos acidentados, desde forte ondulados a escarpados;

• >1m de espessura, onde predominam os cambissolos e gleissolos cuja ocorrência
se dá em relevos planos;

• >2m, onde aparecem os podzólicos,  solos de mangue e de aluviões em relevos
desde planos a montanhosos;

• >3m, onde predominam os latossolos em relevos desde suave ondulados a forte
ondulados.

O  mapa de espessura  de  solos  evidencia  bem a  geodiversidade  da  UGRHI-11 e
mostra mais do que isso, pois revela que diferentes espessuras podem ser registradas em
uma mesma unidade geológica, pois além da natureza da rocha, a espessura é também
fortemente condicionada pelo clima, relevo e vegetação (Figura 17).
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Figura 17: Mapa de de espessuras de solos da área da UGRHI-11. Elaboração própria a partir de IAC 1990, LEPSCH et al., 1990 e Oliveira et al., 1990.
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6.2.5.2. Declividade

O  mapa  de  declividade  é  de  suma  importância  para  se  estabelecer  o  grau  de
favorecimento à infiltração de águas no terreno, pois declividades elevadas favorecem o
escoamento superficial e terrenos com baixas inclinações favorecem a infiltração, tanto da
água como de contaminantes. Ao contrário do que ocorre, por exemplo, com a erosão, sua
relação com o fator de proteção é direta, e inversa com a vulnerabilidade: quanto maior for a
declividade, maior o fator de proteção e menor a vulnerabilidade (MAIA & CRUZ, 2011).

Para a obtenção do mapa de classes de declividade foram utilizadas as informações a
respeito  do relevo,  constantes  do Mapa Pedológico  do  Estado de  São Paulo:  Legenda
expandida  (OLIVEIRA et al., 1999). Para fins de classificação da declividade foram adotadas
as 6 classes de intervalos de inclinação percentual do terreno descritas por esses autores
(Figura 18).
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Figura 18: Mapa de classes de declividade da área da UGRHI-11.  Elaboração própria a partir de Oliveira et al., 1999.
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6.2.5.3. Textura de solos

As classes de textura de solos foram avaliadas a partir dos perfis-tipo (IAC, 1990 e
OLIVEIRA et al., 1999) e separadas em três classes principais:

• Fina – solos constituídos predominantemente por argilas e siltes, podendo ocorrer
areias de forma subordinada.

• Média –  solos  constituídos  com constituição equilibrada entre  grãos de tamanho
argila, silte e areia.

• Grossa – solos constituídos predominantemente por areias e subordinadamente por
grãos finos - silte e argila.

A distribuição espacial das texturas predominantes mostra uma clara relação das finas
com unidades  geológicas  do  embasamento  mais  antigas,  via  de  regra  constituídas  por
rochas metamórficas, cujos produtos de alteração geram predominantemente argilominerais
e, também, com os sedimentos inconsolidados depositados em ambientes de deposição de
baixa energia. Já os solos de textura média aparecem vinculados a unidades geológicas de
composição mais granítica em duas porções, no SW e NE. Por último, as texturas grossas
aparecem vinculadas a aluviões depositados em ambiente de energia moderada e, também,
nos depósitos de sedimentos costeiros, constantemente retrabalhados pela ação do mar
(Figura 19).
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Figura 19: Mapa de texturas de solos. Elaboração própria a partir de IAC, 1990 e OLIVEIRA et al., 1999.
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6.2.6. Unidades Hidrogeológicas

O mapa de Unidades Hidrogeológicas (Figura 20) foi obtido através da reclassificação
de  campos  (polígonos),  a  partir  do  mapa  geológico  publicado  por  CPRM (2005).  Esta
reclassificação  levou  em  consideração  os  limites  geográficos  dos  litotipos  descritos  e
mapeados no referido mapa e classificado segundo os Domínios Geoambientais propostos
por Theodorovicz; Theodorovicz (2007), conforme descrito na metodologia, item 5.2.
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Figura 20: Mapa de unidades hidrogeológicas para a UGRHI-11. Elaboração própria.
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6.2.7. A vulnerabilidade natural

A  avaliação  da  vulnerabilidade  natural  dos  aquíferos  da  UGRHI-11  levou  em
consideração as argumentações técnicas propostas por Foster & Hirata (1988) em Foster et
al.  (2006),  consagradas em toda a América Latina,  para a escolha do método GOD de
avaliação da vulnerabilidade natural à contaminação.

O método GOD propõe 5 classes de vulnerabilidade (FOSTER et al, 2006) que levam
em consideração a representação de um índice absoluto de vulnerabilidade do aquífero à
contaminação (Tabela 5). Segundo estes autores, a adoção de um índice absoluto...

(…) busca superar a maioria das objeções (talvez todas) que geralmente se
colocam ao uso de um índice de vulnerabilidade integrado e absoluto como
estrutura para a avaliação do perigo de contaminação da água subterrânea
e para a formulação de políticas de proteção.

Assim, foram adotadas estas cinco classes de vulnerabilidade, cujas definições são
apresentadas na Tabela 5.

Tabela 5: Classes de vulnerabilidade adotadas.

Classe de vulnerabilidade Definição correspondente

Extrema vulnerável à maioria dos contaminantes com impacto rápido em muitos
cenários de contaminação

Alta
vulnerável a muitos contaminantes (exceto os que são fortemente 
adsorvidos ou rapidamente transformados) em muitas condições de 
contaminação

Moderada
vulnerável a alguns contaminantes, mas somente quando 
continuamente lançados ou lixiviados

Baixa vulnerável somente a contaminantes conservadores, a longo prazo, 
quando contínua e amplamente lançados ou lixiviados

Insignificante
presença de camadas confinantes sem fluxo vertical significativo de 
água subterrânea (percolação)

Fonte: Foster et al., 2006

Os intervalos  para  vulnerabilidade insignificante,  baixa,  média,  alta  e  extrema são
semelhantes  aos  adotados  por  outros  autores,  e  além  da  equivalência  numérica,
apresentam coerência conceitual para os diversos tipos de aquíferos da Bacia Hidrográfica
do Ribeira de Iguape e Litoral Sul do Estado de São Paulo. 

O  método  GOD  leva  em  consideração  dois  fatores  básicos  para  determinar  a
vulnerabilidade à contaminação de um determinado aquífero:

• o nível de inacessibilidade hidráulica da zona saturada do aquífero

• a  capacidade  de  atenuação  dos  estratos  de  cobertura  da  porção  saturada  do
aquífero.
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Foster et al. (2006) mencionam que

(…)  esses  fatores,  no  entanto,  não  podem  ser  medidos  diretamente  e
dependem, por sua vez, da combinação de outros parâmetros. Uma vez que
geralmente não se dispõe de dados sobre muitos desses  parâmetros,  a
simplificação da lista é uma medida inevitável se o objetivo é desenvolver
um  esquema  de  mapeamento  da  vulnerabilidade  do  aquífero  à
contaminação.

Nesse  cenário,  o  levantamento  de  informações  acerca  da  profundidade  da  zona
saturada dos aquíferos da UGRHI-11 foi  considerado como insuficiente para atender de
forma plena uma avaliação segura desta variável para a determinação da vulnerabilidade
natural. Assim, as atenções passaram a ficar mais intensas para o quesito que atende a
inacessibilidade hidráulica à zona saturada do aquífero.

Para  o  mapeamento  da  vulnerabilidade  natural  dos  aquíferos  da  UGRHI-11  à
contaminação foram, portanto, levados em consideração os descritores: 

● Cobertura  de  Solos: classes  de  declividade  do  terreno  e  informações  sobre
espessura e textura dos solos, obtidos junto ao Instituto Agronômico de Campinas
(IAC 1990; OLIVEIRA et al., 1999); 

● Grau  de  Fraturamento:  densidade  de  fraturas,  obtida  pela  interpretação  de
lineamentos geoestruturais,  a partir  do Modelo Digital  de Elevação (MDE, USGS,
2014); e 

● Natureza  do  Meio  Subterrâneo:  a  determinação  de  unidades  hidrogeológicas,
baseada na reclassificação de unidades geológicas propostas pela CPRM (2005).

Estas  bases temáticas  atendem os quesitos  “acessibilidade ao nível  saturado dos
aquíferos”  e  “natureza  do  meio  subterrâneo”.  A  acessibilidade  ao  nível  saturado  dos
aquíferos está diretamente relacionada à presença de fraturas (lineamentos), espessura e
texturas  da  cobertura  de  solos  e  à  declividade  do  terreno.  Já  a  natureza  do  meio
subterrâneo corresponde às características intrínsecas das unidades aquíferas, ou seja, se
sua porosidade é intergranular, fissural ou mista.

Desta forma foi construída uma matriz de cálculo baseada na proposta de Foster et al.
(2006) e adaptada para as bases temáticas desenvolvidas para este estudo. Para cada um
dos Descritores houve um ranqueamento quanto ao grau de contribuição para cada uma
das variáveis e respectivas classes vinculadas. Para fins de quantificação da vulnerabilidade
buscou-se  atribuir  índices  que  variassem entre  “0”  e  “1”,  seguindo  a  mesma lógica  do
método GOD. Assim, para a pior condição, ou seja, a mais vulnerável, foi atribuído valor “1”
e para o mais favorável, um valor “0”.

No Descritor Cobertura de Solos houve a necessidade de somar as pontuações entre
os atributos, pois cada um deles apresenta classes distintas. Assim, o ranqueamento final
para este Descritor tem pontuação que varia entre “0” e “1,0”, .  O descritor Cobertura de
Solos consta, portanto, do somatório de três condicionantes físicas para a acessibilidade à
zona saturada do aquífero: textura dos solos, declividade do terreno e espessura dos solos,
com os índices de 0 a 0,3, 0 a 0,4 e 0 a 0,3, respectivamente. Ao resultado do somatório
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deste Descritor foram atribuídas 5 classes de vulnerabilidade com pontuação variando de 0
a 1,0, valor utilizado para fins de multiplicação pelos demais descritores.

Para os demais Descritores, Grau de Fraturamento e Natureza do Meio Subterrâneo, com o
intuito de não anular a participação de uma ou outra variável na matriz de cálculo, houve o
ranqueamento  com  pontuações  sempre  diferentes  de  zero,  por  se  tratar  de  uma
multiplicação entre  classes.  Desta  forma,  foi  conformada uma matriz  de cálculo  para  o
estabelecimento de índices de vulnerabilidade natural, conforme descrito na metodologia,
item 5.2.

O descritor Grau de Fraturamento foi dividido em cinco classes, sendo quatro delas
correspondentes  a  unidades  hidrogeológicas  fissurais,  e  uma  aos  sedimentos
inconsolidados. Como critério para a pontuação das quatro classes vinculadas a aquíferos
fissurais foi adotado o fatiamento por quartis estatísticos, assim a classe 'pouco fraturado'
corresponde  ao  1º  quartil,  'Moderadamente  fraturado'  ao  2º,  'Muito  fraturado'  ao  3º  e
'Intensamente  fraturado'  ao  4º  quartil.  Já  a  classe  'Sedimentos  Inconsolidados'  recebeu
pontuação  máxima  (1,0),  pois  tratando-se  de  unidades  aquíferas  com  alta  porosidade
intergranular, esta classe foi considerada como de vulnerabilidade extrema, mesmo no caso
de não abrigar fraturas: estas podem, no máximo, potencializar ainda maior infiltração de
águas, em suas áreas de ocorrência. 

Para  o  descritor  “Natureza  do  Meio  Subterrâneo”  adotaram-se  as  “Unidades
Hidrogeológicas” já descritas, para as quais foram estabelecidas 5 classes de pontuação
baseadas  na  descrição  dos  respectivos  Domínios  Geoambientais  propostos  por
Theodorovicz; Theodorovicz (2007).

A  Tabela  6 apresenta  as  Variáveis,  Classes  e  Pontuações  para  cada  um  dos
Descritores  que  determinam  o  índice  de  vulnerabilidade  natural  à  contaminação  das
unidades hidrogeológicas da UGRHI-11, e a Figura  21, a seguir, apresenta a síntese do
SISTEMA GOD PARA AVALIAÇÃO DA VULNERABILIDADE DOS AQUÍFEROS DA UGRHI-
11  À  CONTAMINAÇÃO,  ajustado  conforme  a  disponibilidade  de  dados  para  sua
implementação.
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Tabela 6: Variáveis, Classes e pontuações para cada um dos Descritores que determinam o índice de
vulnerabilidade natural à contaminação das unidades hidrogeológicas da UGRHI-11. 

 

Descritor Variável Classes Pontuação

Cobertura

de solos

Textura

Fina 0,0

Média 0,2

Grossa 0,3

Declividade

Escarpado (>75%) 0,0

Montanhoso (45 a 75%) 0,1

Forte Ondulado (20 a 45%) 0,2

Ondulado (8 a 20%) 0,2

Suave Ondulado (3 a 8%) 0,3

Plano (< 3%) 0,4

Espessura

>3m 0,0

>2m 0,1

>1m 0,2

<1m 0,3

Grau de
Fraturamento

Densidade
De fraturas

Pouco fraturado 0,2

Moderadamente fraturado 0,4

Muito fraturado 0,6

Intensamente fraturado 0,8

Sedimentos inconsolidados 1,0

Natureza do
meio

Subterrâneo

Unidades
Hidrogeológicas

Cristalino/gnaisses DGAs 8 e 11
Metassedimentos/metavulcânicas DGA 9A

0,6

Misto – DGA 4A 0,7

Formações Pariquera-Açu e Cananeia – DGA 2 0,8

Carbonatos/metacarbonatos DGA 9B 0,9

 Aluviões e Sedimentos litorâneos DGA 1 1,0
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Como resultado parcial, foram gerados no SIG três novos mapas temáticos (Figuras
22,  23 e  24) com as pontuações parciais de vulnerabilidade para cada uma das classes
vinculadas  aos  atributos  de  cada  descritor,  a  partir  da  reclassificação  de  campos
(polígonos), para fins de cálculo para os índices finais de vulnerabilidade.
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Figura 21: Matriz de cálculo e índices de vulnerabilidade a serem obtidos a partir da aplicação do
método GOD (FOSTER et al., 2006) e respectiva classificação. 
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Figura 22: Índices de vulnerabilidade para o descritor "Cobertura de solos". Elaboração própria.
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Figura 23: Índices de vulnerabilidade para o descritor "Grau de fraturamento". Elaboração própria.
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Figura 24: Índices de vulnerabilidade para o descritor "Unidades hidrogeológicas". Elaboração Própria.
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Finalmente, a partir do cruzamento desses três mapas, foi processado o MAPA DE
VULNERABILIDADE  NATURAL  À  CONTAMINAÇÃO  DAS  UNIDADES
HIDROGEOLÓGICAS DA UGRHI11 (Figura 25), que é apresentado com as cinco classes
de vulnerabilidade propostas por Foster et al. (2006).
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Figura 25: Mapa de Vulnerabilidade Natural à Contaminação para as unidades hidrogeológicas da UGRHI-11. Elaboração própria.
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Foi  possível  também  obter  a  abrangência  territorial,  em  km2,  das  classes  de
vulnerabilidade natural da UGRHI11 (Tabela 7):

Tabela 7: Abrangência territorial, em km2, das classes de vulnerabilidade natural da UGRHI11.

Classe Área (km2) Área (%)

Insignificante 5088 29,8

Baixa 9074 53,1

Média 1647 9,6

Alta 701 4,1

Extrema 566 3,4

Área total 17077 100
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7. CONCLUSÕES

O Objetivo Geral do presente projeto foi a “Elaboração do Mapa de Zoneamento da
Vulnerabilidade natural dos aquíferos da UGRHI-11”, ou seja, a Unidade de Gerenciamento
de Recursos Hídricos n°11 - UGRHI 11, correspondente à Bacia Hidrográfica do Rio Ribeira
de Iguape e Litoral Sul do Estado de São Paulo.

A área  da  UGRHI-11 pode ser  subdividida  em dois  grandes  domínios  geológicos:
sedimentar,  compreendendo  as  baixadas  litorâneas,  constituídas  principalmente  por
depósitos sedimentares cenozoicos e rochas sedimentares mais antigas,  das formações
Pariquera-Açu  e  Eldorado,  em  geral  em  relevo  de  colinas;  e  as  serranias  costeiras,
constituídas por rochas cristalinas antigas (ígneas e metamórficas). As rochas calcárias da
região contêm a maior parte das cavernas do Estado de São Paulo, principalmente nos
Parques  Estaduais  PETAR,  Caverna  do  Diabo  e  Intervales,  uma  área  que  tem  um
patrimônio geológico, geomorfológico e espeleológico de grande valor ambiental e turístico. 

A pluviosidade média na UGRHI-11 é de 1400 mm/ano, e na parte inferior da bacia do
Ribeira, de cerca de 1900 mm/ano, chegando a 2300 em Iguape e a 2000 nas encostas da
Serra do Mar.

Na UGRHI-11, os Domínios Hidrogeológicos compreendem unidades geológicas do
embasamento cristalino,  incluindo rochas ígneas e metamórficas,  além de calcários,  até
depósitos de sedimentos inconsolidados nas porções de calha fluvial e de origem costeira
nas porções mais distais da bacia.

O Domínio dos Aquíferos Cristalinos compreende:

• O Aquífero  Pré-Cambriano,  fissurado,  em que  as  reservas  da  água  subterrânea
ocupam fraturas das rochas, em geral, impermeáveis, que ocupa a maior extensão
da  UGRHI-11  e  que  apresenta  produtividade  variável,  dominantemente  baixa,
dependente do grau de faturamento e do tipo de fraturas presentes na rocha;

• O  Aquífero  Pré-Cambriano  Cárstico,  que  apresenta  porosidade  cárstica,
representada por fraturas alargadas pela dissolução dos minerais carbonáticos das
rochas calcárias.

O Domínio dos Aquíferos Porosos compreende:

• Terrenos geologicamente mais novos, ou seja, os aquíferos litorâneos e as planícies
aluviais (várzeas), sustentadas por sedimentos quaternários relacionados ao atual
ciclo de erosão; 

• Os depósitos pleistocênicos das formações Pariquera-Açu e Cananeia.

Com base no mapa hidrogeológico do Estado de São Paulo (Perrota et al., 2005), é
possível  registrar  um  total  de  sete  unidades  aquíferas  UGRHI-11:  A  das  formações
cenozoicas  (aquífero  poroso),  constituída pelos  sedimentos  litorâneos e  aluviões;  a  das
formações Pariquera-Açu e Cananeia; a do aquífero poroso/fissural, ou aquífero misto; a
dos  metassedimentos  e  das  rochas  metavulcânicas;  a  das  rochas  vulcânicas  (não
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mapeável); a do cristalino; a dos carbonatos/metacarbonatos.

Do ponto de vista teórico,  a Vulnerabilidade Natural  de um aquífero à poluição se
refere, segundo Foster (1987), ao conjunto de suas propriedades intrínsecas e daquelas
dos estratos que separam o aquífero saturado da superfície do solo. Essas propriedades
determinam  a  suscetibilidade  de  um  aquífero  sofrer  efeitos  adversos  de  uma  carga
contaminante, aplicada na superfície.

Para o mapeamento da vulnerabilidade natural dos Aquíferos à contaminação foram
levados em consideração os descritores:  Cobertura de solos: classes de declividade do
terreno  e  informações  sobre  espessura  e  textura  dos  solos;  Grau  de  fraturamento:
densidade de fraturas, obtida pela interpretação de lineamentos geoestruturais, a partir do
Modelo Digital de Elevação (MDE); e Natureza do meio subterrâneo: a determinação de
unidades hidrogeológicas,  baseada na reclassificação de unidades geológicas propostas
pela CPRM (2005).

O descritor Cobertura de Solos consta do somatório de três condicionantes físicas
para a acessibilidade à zona saturada do aquífero: textura dos solos, declividade do terreno
e espessura dos solos, com os índices de 0 a 0,3, 0 a 0,4 e 0 a 0,3, respectivamente. Para
cada um destes descritores foi elaborado um mapa intermediário, sendo o Mapa de Índices
de vulnerabilidade para o descritor  Cobertura de Solos o resultado do somatório destes
mapas parciais, com 5 classes de vulnerabilidade com pontuação variando de 0 a 1,0, valor
utilizado para fins de multiplicação pelos demais descritores.

A  partir  do  Mapa  de  Densidade  de  Fraturas  foi  obtido  o  Descritor  Grau  de
Fraturamento,  sendo  estabelecidas  4  classes de  densidade  de fraturas  para  rochas  do
embasamento,  e  uma  para  os  sedimentos  inconsolidados,  com  os  índices  respectivos:
Pouco fraturado (0,2); Moderadamente fraturado (0,4); Muito fraturado (0,6); Intensamente
fraturado (0,8); e Sedimentos (1,0).

Para  o  descritor  “Natureza  do  Meio  Subterrâneo”  adotaram-se  as  “Unidades
Hidrogeológicas”  já  descritas,  sendo  elaborado  o  Mapa  correspondente.  Foram
estabelecidas 5 classes de pontuação, agregando-se alguns dos Domínios Geoambientais
propostos por Theodorovicz; Theodorovicz (2007) (Tabela 8):

Tabela 8: Variável "Unidades Hidrogeológicas", Domínios Geoambientais e índices correspondentes.

Unidade hidrogeológica
Domínio

Geoambiental Índice

Cristalino/gnaisses/metassedimentos/
metavulcânicas

8, 11 e 9A 0,6

Misto 4A 0,7

Formações Pariquera-Açu e 
Cananeia

2 0,8

Carbonatos/metacarbonatos 9B 0,9

Aluviões e Sedimentos litorâneos 1 1,0
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A  partir  do  cruzamento  desses  três  mapas,  foi  possível  chegar  ao  MAPA  DE
VULNERABILIDADE  NATURAL  À  CONTAMINAÇÃO  DAS  UNIDADES
HIDROGEOLÓGICAS  DA  UGRHI11,  que  é  apresentado  com  as  cinco  classes  de
vulnerabilidade propostas por Foster et al. (2006; Figura 25).

Como  esse  mapa  é  georreferenciado,  é  possível  também  obter  a  abrangência
territorial, em km2, das classes de vulnerabilidade natural da UGRHI11 (Tabela 9).

Tabela 9: Abrangência territorial, em km2, das classes de vulnerabilidade natural da UGRHI11.  

Classe Área (km2) Área (%)

Insignificante 5088 29,8

Baixa 9074 53,1

Média 1647 9,6

Alta 701 4,1

Extrema 566 3,4

Área total 17077 100

Conforme  se  observa  na  Figura  25 e  na  Tabela  9,  as  classes  Alta  e  Extrema
vulnerabilidade abrangem apenas cerca de 7,5% da área total  da  UGRHI-11.  As áreas
referentes  às  classes  Insignificante  a  Média  são  predominantes,  com  destaque  para  a
classe Baixa, que sozinha abrange pouco mais da metade da área (53%) da UGRHI-11. e
aparece  intimamente  vinculada  às  rochas  do  embasamento  cristalino,  um  resultado
esperado,  visto  as  características  físicas  formadas  pela  natureza  dessas  unidades
geológicas.

As  classes  de  vulnerabilidade  Extrema  e  Alta  estão  restritas  aos  sedimentos
inconsolidados  do  Domínio  Geoambiental  1,  que  compreendem  aluviões  e  sedimentos
litorâneos em terrenos planos com solos de textura grossa. 

A  classe  de  vulnerabilidade  Média  corresponde  aos  aquíferos  do  Domínio
Geoambiental 2, constituído pelas formações Pariquera-Açu e Cananeia, também de relevo
plano mas com solos considerados de textura fina, influenciados por camadas siltosas e
argilosas  também  presentes  nessas  formações;  e  ao  Domínio  Geoambiental  9B,  que
corresponde aos relevos cársticos  das rochas carbonáticas  e metacarbonáticas  –   nem
sempre representadas nos mapas, devido a áreas de afloramento reduzidas. 

As classes de vulnerabilidade Baixa e Insignificante apresentam vinculação com as
unidades geológicas dos Domínios Geoambientais 8 e 9A, especialmente onde o relevo é
mais  acidentado  e  os  solos  que  capeiam  os  maciços  rochosos,  embora  de  pequena
espessura,  têm  caracteristicamente  texturas  fina  ou  média;  as  variações  podem
corresponder aos diferentes graus de fraturamento dessas litologias. 

Finalmente, é importante ressaltar que a maior parte dos dados básicos necessários
para  o  trabalho  foram  obtidos,  diretamente  ou  indiretamente,  no  SIG-RB:  diretamente,
quando era possível simplesmente transferi-los, na escala, data ou resolução ali disponível;
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indiretamente quando, a partir das informações desse SIG, foram incorporadas informações
mais  novas  ou  de  escalas  mais  detalhadas  daquelas  das  fontes  nele  indicadas.  Uma
limitação  importante  foi  a  falta  de  dados  consistentes  sobre  a  profundidade  da  zona
saturada (NE) dos aquíferos.

As diferentes escalas dos produtos temáticos-meio, utilizados para o cruzamento do
mapa-alvo, também constituem fator limitante para uma melhor definição das áreas de cada
classe de vulnerabilidade. Assim, seria recomendável que o Comitê de Bacia do Rio Ribeira
do Iguape, pudesse produzir novas bases temáticas de interesse à gestão dos recursos
naturais,  sobretudo a água,  em uma escala padronizada,  que possibilite melhor apoio a
decisões da sua câmara técnica.

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AYUB, S.; CUCCHI, F.; FORTI, P.; ZINI, L.. Avaliação da Vulnerabilidade Intrinseca à Poluição de
Aqüíferos Cársticos em Ambientes Tropicais Através da Utilização do Programa SINTACS. 13th
International  Congress  of  Speleology;  4th  Speleological  Congress  of  Latin  América  and
Caribbean; 26th Brazilian Congress of Speleology. Brasília DF, 15-22 de julho de 2001. p.151-
156.

BOMFIM, L.F.C. Mapa de Domínios/Subdomínios Hidrogeológicos do Brasil em Ambiente Sig:
Concepção e Metodologia. XVI Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas e XVII Encontro
Nacional de Perfuradores de Poços. São Luís – MA, 31 de agosto a 03 de setembro de 2010.
p.1-18.

CBH-RB.  Relatório  de  Situação  dos  Recursos  Hídricos  e  Meio  Ambiente  da  Unidade  de
Gerenciamento Nº 11: Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul. Comitê da Bacia
Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul – CBH-RB. Registro/SP. 2013.

CPRM  –  SERVIÇO  GEOLÓGICO  DO  BRASIL.  Mapa  de  domínios  e  subdomínios
hidrogeológicos do Brasil : águas subterrâneas: escala 1:2.500.000. Rio de Janeiro: CPRM,
2007.  1  CD-ROM.  Sistema  de  Informações  Geográficas  -  SIG.  Disponível  em:
<http://www.cprm.gov.br/publique/media/RecHidSub.pdf> Acesso em 06 jun 2015.

CPRM – SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL.  Mapa de Declividade em Percentual  do
Relevo  Brasileiro.  José  Francisco  Ladeira  Neto  (org.),  2010.  Disponível  em:
<http://www.cprm.gov.br/gestao/mapa_declive/nota_tecnica_mapa_declive.pdf>. Acesso em:
14 de jan 2016.

FOSTER, S.; HIRATA, R.; GOMES, D; D’ELIA, M; PARIS, M.. Proteção da qualidade da água
subterrânea: um guia para empresas de abastecimento de água, órgãos municipais e agências
ambientais. Banco Mundial.  Edição brasileira: Servmar – Serviços Técnicos Ambientais Ltda.
São Paulo. 2006.

FOSTER, S.; HIRATA, R.; ANDREO, B. 2013. The aquifer pollution vulnerability concept: aid or
impediment in promoting groundwater protection? Hydrogeology Journal, 21(7):1389-1392.

IAC  –  Instituto  Agronômico  de  Campinas.  Mapa  Pedológico  do  Estado  de  São  Paulo,
esc.1:500.000, 1990.

CBH-RB Comitê da Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul

http://www.cprm.gov.br/gestao/mapa_declive/nota_tecnica_mapa_declive.pdf


8. Referências bibliográficas 67
 

IRITANI,  M.A.;  EZAKI,  S.  As  águas  subterrâneas  do  Estado  de  São  Paulo.  São  Paulo  :
Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SMA, 2009,  104p. - 2a. Edição.

IRITANI,  M.A;  FERREIRA,  L.M.R.;  FERNANDES,  A.J.;  EZAKI,  S.  (orgs).  Projeto  ambiental
estratégico  aquíferos  :  síntese  das  atividades  período  2007  –  2010  /  São  Paulo  :  Instituto
Geológico, 2011. 144p. ISBN 978-85-87235-14-5.

IRITANI,  M. A.;  EZAKI,  S.  As águas subterrâneas do Estado de São Paulo.  3a edição.  São
Paulo: Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SMA, 2012. 104p.ISBN 978.85.86624.56.8

LEPSCH, I.F., SARAIVA, I.R., DONZELI, P.L., MARINHO, M.A., SAKAI, E., GUILLAUMON, J.R.,
PFEIFER, R.M., MATTOS, I.F.A., ANDRADE, W.J. & SILVA, C.E.F. 1990. Macrozoneamento das
terras da região do rio Ribeira de Iguape, SP. Bol. Cient./ Inst. Agron. Campinas. 1990. 19:1-181.

LOPES, A.R.B.C. Recursos hídricos e uso da terra na bacia do Rio do Peixe/SC, mapeamento
das áreas de vulnerabilidade e risco de contaminação do Sistema Aquífero Serra Geral. Tese de
Doutorado, Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFSC, Florianópolis, 2013.

LOPES,  A.R.B.C.;  SCHEIBE,  L.F.  Vulnerabilidade  e  risco  de  contaminação  das  águas  do
Sistema Aquífero  Serra Geral  na  Bacia  do  Rio  do  Peixe/SC.  RBRH -  Revista  Brasileira  de
Recursos Hídricos  (ISSN 2318-0331), 20(3), p. 560 – 570.

MAIA, P. H. P.; CRUZ, M. J. . Um novo método para avaliar a vulnerabilidade de aquíferos. Braz.
J. Aquat. Sci. Technol. 15(2): 29-40. eISSN: 1983-9057. 2011.

MEIRA,  J.C.R.;  DE-CAMPOS,  A.B.;  PEREIRA,  L.C.  Vulnerabilidade  natural  e  perigo  à
contaminação de zona de recarga do Aquífero Guarani. Águas Subterrâneas (2014) 28(1): 31-
46.NANNI, A. S.; FREITAS, M. A.; TEDESCO, M. A.; BINOTTO, R. B.. Vulnerabilidade natural e
risco de contaminação do aquífero Serra Geral pela suinocultura na região das missões - RS. In:
XVI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, 2005, João Pessoa, 2005.

MELO, M.S. A Formação Pariquera-Açu e depósitos relacionados: Sedimentação, Tectônica e
Geomorfogênese. Dissertação de Mestrado. PPGGS/IG/USP, 1990, 211p., anexos.

OLIVEIRA, J.B.; CAMARGO, M.N.; ROSSI, M. & CALDERANO FILHO, B.  Mapa pedológico do
Estado de São Paulo:  legenda expandida.   Campinas,  Instituto  Agronômico;  Rio de janeiro,
Embrapa-Solos, 1999. 64 p. + Mapa 1.500.000.

PERROTTA,  M.  M. et  al.  Mapa Geológico do Estado de São Paulo,  escala 1:750.000.  São
Paulo: CPRM, 2005. (Programa Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil).

ROCHA,  G.  (Coord.).  Mapa  de  águas  subterrâneas  do  Estado  de  São  Paulo.  São  Paulo,
CRH/DAEE/IG/IPT/CPRM, 2005. Escala 1:1.000.000.

SIG-RB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS DA BACIA DO RIBEIRA DO IGUAPE
E LITORAL SUL. Disponível em http://www.sigrb.com.br/index.php. Acesso em: 19 Jan 2015.

SOUZA, L.A.P.;  TESSLER, M.G.;  GALLI,  V.G. O Graben de Cananeia.  Revista Brasileira  de
Geociências 26(3): 139-150, junho de 1996.

CBH-RB Comitê da Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul

http://www.sigrb.com.br/index.php


8. Referências bibliográficas 68
 

THEODOROVICZ,  A.;  THEODOROVICZ,  Angela  M.G.  Atlas  geoambiental:  subsídios  ao
planejamento territorial e à gestão ambiental da bacia hidrográfica do rio Ribeira do Iguape.
2a.  ed.  rev.  São Paulo:  CPRM,  2007.  Disponível  em:  <www.cprm.gov.br/publique/media/
atlas_geoambiental.pdf>. Acesso em 08 jun 2015. 

UNITED STATES GEOLOGICAL SURVEY.  Shuttle Radar Topography Mission (SRTM).  These
data are distributed by the Land Processes Distributed Active Archive Center (LP DAAC), located
at USGS/EROS, Sioux Falls, SD. http://lpdaac.usgs.gov. 2014.

VALERIANO, M. M. Modelo digital de variáveis morfométricas com dados SRTM para o território
nacional:  o projeto TOPODATA. In: XII  Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 2005,
Goiânia, GO. Anais do XII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 2005. p. 1-8.

CBH-RB Comitê da Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul

http://lpdaac.usgs.gov/
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CD0QFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww2.jpl.nasa.gov%2Fsrtm%2F&ei=IjibVcG4NcGFwgSwi7TIAQ&usg=AFQjCNENHajy80xc895XyiKkPQ-Uq39UjQ&sig2=bv_ph0Jl--q_2vehjcvNfA&bvm=bv.96952980,d.Y2I


69

Anexos

-CD com a versão final do Sistema de Informações Geográficas para Águas Subterrâneas da
UGRHI-11 – SIG-AGUA-SUB.

-Mapa de Vulnerabilidade Natural à Contaminação – Formato A0
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- Técnicos em Geoprocessamento: Fábio Rodrigo de Oliveira e Alex Joci dos Santos;

- Técnico em aerofotogrametria: Gilberto Cugler;

- Engenheiro de Minas: Marcílio Massami Nagaoka;

- Bacharel em Administração: Lays Dias Silva;

- Licenciado em Geociências e Educação Ambiental: Marcelo da Silva;
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