
Introdução 
O conhecimento geral da hidrolitologia e hidrogeologia de uma bacia hidrográfica possui a conveniência 

de subsidiar informações para a melhor localização de poços para captação de água subterrânea, e também 

sobre o comportamento da recarga dos aquíferos conforme a precipitação na área. 

Distribuição da População, Hipsometria, Hidrolitologia 

e Hidrogeologia da Bacia do Jacaré-Guaçu 

Muitos estudos sobre águas subterrâneas já foram realizados na área da bacia do Ribeirão da Onça, afluente 

da margem esquerda do rio Jacaré-Guaçu. Contudo, percebe-se, na literatura técnico-cientifica, a falta de 

mapas de caracterização hidrolitológica e hidrogeológica específicos para a bacia do rio Jacaré-Guaçu, 

visando uma contextualização mais aprofundada da potencialidade da recarga de seus aquíferos com a chuva.  

Portanto, o objetivo deste trabalho é fornecer mapas com a caracterização básica da hidrolitologia e 

hidrogeologia da bacia hidrográfica do rio Jacaré-Guaçu, afluente da margem direita do rio Tietê na região 

central do estado de São Paulo, concomitantemente com mapas de chuva média anual, altimetria e população..  

Justificativa do Estudo 

Material Endereços (“links”) para Baixar Utilizando o Navegador de Internet 

Figura – Localização e Municípios https://drive.google.com/file/d/1bv9BFta4MRTwE9Au6gdDqtoGnSvVqCjr/view?usp=sharing  

Figura – Altimetria / Hipsometria https://drive.google.com/file/d/1IP_DPGypgk1ZPHkqE2Rz5yy4AVNXmVjO/view?usp=sharing  

Figura – Hidrolitologia https://drive.google.com/file/d/1ogi5mbxlGTqmab97EaP9nKZZPVsax7KK/view?usp=sharing  

Figura – Hidrogeologia e Equipotenciais https://drive.google.com/file/d/1sV27N6p6BAv6_qj-DMJC84Oqlv0ZmWwK/view?usp=sharing  

Pôster Apresentação em PDF https://drive.google.com/file/d/1X-S3qVBfuNqu-JR2w2cQpcef6goFxq5R/view?usp=sharing  

Delimitação da Área da Bacia do Jacaré Guaçu KMZ (abrir no Google Earth) https://drive.google.com/file/d/0B5YK_fCaGOyfWmJoOVpSblNHeXc/view?usp=sharing 

Hidrogeologia KMZ (para abrir no Google Earth) https://drive.google.com/file/d/0B5YK_fCaGOyfM0JISFJlU2VHNWs/view?usp=sharing 

Mapa Hidrogeológico do Brasil (CPRM/SGB) http://www.cprm.gov.br/publique/Hidrologia/Mapas-e-Publicacoes/Mapa-Hidrogeologico-do-Brasil-ao-Milionesimo-756.html 

Dados Utilizados do Atlas Pluviométrico do Brasil (CPRM/SGB) http://www.cprm.gov.br/publique/Hidrologia/Mapas-e-Publicacoes/Atlas-Pluviometrico-do-Brasil-1351.html 

Mapas das Bacias Hidrográficas do Brasil  https://drive.google.com/folderview?id=0B5YK_fCaGOyfb1FrV1lmSXB3ZUE&usp=sharing 

Mapa Altimétrico do Estado de São Paulo  https://drive.google.com/drive/folders/0B5YK_fCaGOyfTEpIN2RBaFVobHM?usp=sharing 

Pasta com Todos os Mapas Deste Artigo https://drive.google.com/drive/folders/0B5YK_fCaGOyfYk9OVGVEWkxTOEE?usp=sharing 

Trabalhos Publicados Disponíveis no Repositório do Serviço Geológico do Brasil http://rigeo.cprm.gov.br/jspui/handle/doc/4 

Endereços Eletrônicos Para Baixar Material 
Sub-Bacias do Brasil Atlas Pluviométrico Hidrologia da CPRM / SGB Repositório da CPRM / SGB Pôster Apresentado 

MAPEAMENTO HIDROLITOLOGICO E HIDROGEOLOGICO DA SUB-BACIA 
DO RIO JACARÉ-GUAÇU AFLUENTE DA MARGEM DIREITA DO RIO TIETÊ 

O rio Jacaré-Guaçu desagua na margem direita do rio Tietê (sub-bacia 62) nas coordenadas aproximadas de 

21°51’11’’S e 48°56’15’’O. A delimitação obteve área aproximada de 4.044km² e um perímetro de 562,6km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A diferença altimétrica (Figura 1) da bacia é de 610m, variando de 413m a 1.023m. No mapa de 

distribuição pluviométrica média anual e nos mapas mapas de hidrogeologia e hidrolitologia utilizou-se dados 

publicados e disponibilizados gratuitamente pelo Serviço Geológico do Brasil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A hidrolitologia da bacia foi separada pelo agrupamento de unidades geológicas que armazenam e 

transmitem águas subterrâneas de forma parecida, sendo elas as unidades porosas ou granulares, cársticas e 

fraturadas. O mapa hidrogeológico deste estudo é representado por um conjunto de unidades 

hidroestratigráfcas, obtidas a partir de cada aquífero existente, explicando suas variações espaciais de 

produtividades e gerando polígonos hidrogeológicos. Segundo as informações do Mapa Hidrogeológico do 

Brasil ao Milionésimo, publicado pela CPRM/SGB, as unidades hidroestratigráfcas representam as formações 

geológicas ou partes delas, que armazenam e transmitem águas subterrâneas de forma parecida e com 

produtividades da mesma ordem de grandeza, ou seja, considerando os aquíferos nos locais onde os mesmos 

não sofrem variações em suas produtividades. No mapa de hidrogeologia da bacia, além da sigla da unidade 

aflorante (sozinha ou no nominador), encontra-se representada também a sigla da unidade subjacente 

(denominador). Entende-se por “aquífero subjacente” o que fornece a maior vazão de água da melhor 

qualidade e em menor profundidade. 

A região da cabeceira da bacia possui duas condicionantes que determinam o fluxo superficial, 

subsuperficial e subterrâneo nas áreas de afloramento de arenito: a elevada saturação do meio poroso e a 

elevada taxa de precipitação acumulada que incide na região. Uma vez que o reservatório possui uma pequena 

porção passível de infiltração e percolação, mesmo sendo uma área favorável a recarga os taxas não são tão 

expressivas. Em visitas a campo na região da cabeceira da bacia verificam-se condutos esculpidos no arenito 

decorrentes de um intenso escoamento superficial, denotando um comportamento diferente do que se espera 

de uma unidade granular e domínios porosos. Esse intenso fluxo subsuperficial e subterrâneo contribui para a 

garantia de volumes de água significativos na porção central e Oeste (exutório) da bacia do rio Jacaré-Guaçu 

que são extraídos na forma de poços de abastecimento tanto rural quanto urbano. 
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Mapas Jacaré-Guaçu Mapas Estado SP 

Cidades com as maiores populações (IBGE, 2010): 

São Carlos (221.950 hab) 

Araraquara (208.662 hab) 

Ibitinga (53.158 hab) 

Ibaté (30.734 hab) 

Nota-se que na região próxima ao exutório da bacia as formações predominantes são com unidade 

fraturada (Fr) de produtividade geralmente baixa, porém localmente moderada, principalmente próximo ao 

talvegue do rio Jacaré-Guaçu, e ao redor a formação de unidade granular (Gr) de produtividade geralmente 

muito baixa, porém localmente baixa. A formação de melhor produtividade (granular, formação Botucatu com 

quartzo-arenito) estão nas áreas urbanas dos municípios de  Boa Esperança do Sul e Trabiju, na região centro 

Sul da bacia do rio Jacaré-Guaçu. A bacia apresenta zonas aquíferas com produtividade que varia de alta a 

muito baixa, caracterizando-se como uma área de grande variabilidade hidrogeológica, apresentando oito 

diferentes sistemas aquíferos na escala ao milionésimo. As regiões de maior volume de precipitação 

pluviométrica na bacia estão associadas a áreas com presença das unidades granulares de média a alta 

produtividade, em sua maior parte, indicando maiores potenciais de recarga nas cabeceiras da bacia. 
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