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1. INTRODUÇÃO
Quase vinte anos após a publicação do livro “Projeto Circuito das Águas do Estado de Minas Gerais” (Beato et al. 1999),
produzido por um convênio entre a Companhia Mineradora de Minas Gerais (COMIG) e a Companhia de Pesquisa de
Recursos Minerais (CPRM), a CODEMIG (Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais) contratou, em
dezembro de 2017, a FUNDEP (Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa) para realização da pesquisa técnico-científica
denominada Projeto Circuito das Águas de Minas Gerais. Durante o pleno andamento do Projeto, este contrato foi cedido
pela CODEMIG à CODEMGE (Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais), em maio de 2018, sem interrupção de
atividades.
O Projeto Circuito das Águas de Minas Gerais (CODEMGE – FUNDEP) aborda os parques das águas minerais de
Cambuquira, Caxambu, Contendas (Município de Conceição do Rio Verde), Lambari e Marimbeiro (Município de
Cambuquira), e seus entornos e sub-bacias, situados na bacia hidrográfica do Rio Verde, na região sul do estado de Minas
Gerais. Esta versão do relatório final do projeto inclui os dados obtidos em onze meses de execução, de janeiro a
novembro de 2018.
A equipe do Projeto, anteriormente listada, é composta de pesquisadores altamente experientes, com destacado
reconhecimento nacional e internacional, mas também inclui jovens pesquisadores com mestrado e/ou doutorado
concluído ou em andamento, em áreas diversas das Geociências. Os membros desta numerosa equipe de pesquisadores
e técnicos estão vinculados ao Centro de Pesquisa Professor Manoel Teixeira da Costa (CPMTC) da Universidade Federal
de Minas Gerais (UFMG), à Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ),
da Coordenação de Geofísica do Observatório Nacional, e do Centro de Pesquisas de Águas Subterrâneas (CEPAS) e
Centro de Pesquisas Geocronológicas (CPGeo), ambos da Universidade de São Paulo (USP).
A região em foco tem grande relevância histórica e socioeconômica, tanto para as populações locais quanto para os
turistas, que buscam os parques para lazer e uso medicinal de suas águas minerais. Além disso, a indústria da água mineral
nos municípios do Circuito das Águas é atraída pela qualidade e características das fontes que apresentam propriedades
físico-químicas particulares. Por isto, a atualização e aprofundamento do conhecimento sobre as águas minerais, os
parques, seus entornos e sub-bacias, no que diz respeito às características, origem, gênese e circulação das águas
subterrâneas, ocupação territorial, grau de urbanização e condições ambientais, são muito importantes para se promover
a sustentabilidade ambiental das fontes hidrominerais e da base turística e econômica da região.
Por isto, o Projeto Circuito das Águas de Minas Gerais (CODEMGE – FUNDEP) tem como objetivo a atualização e
aprofundamento dos conhecimentos geoambientais, geológicos, geofísicos, hidrogeológicos, hidrogeoquímicos e
hidroisotópicos sobre as águas minerais dos parques de Cambuquira, Caxambu, Contendas, Lambari e Marimbeiro,
visando a caracterização detalhada desses parques e de suas águas minerais, seus entornos e sub-bacias. Adicionalmente,
estudos sobre gases extraídos de amostras de águas minerais estão incluídos nos objetivos, visando aportar dados que
melhor possam indicar sua gênese e origem. Em última instância, o Projeto objetiva atingir o melhor entendimento da
gênese e do modelo hidrogeológico conceitual sobre as águas das fontes hidrominerais, bem como identificar pressões
de potencial impacto ambiental sobre os parques e seus entornos.
Além do melhor conhecimento sobre estas estâncias hidrominerais e suas águas, que são de alto interesse público como
recurso natural e bem socioeconômico, o projeto também tem como intuito a produção das informações que possam
subsidiar o ordenamento técnico-normativo de sua gestão e conservação hidroambiental, em curto, médio e longo
prazos, diante da atual ocupação territorial e de fatores potenciais de contaminação das águas minerais subterrâneas,
nas bacias estudadas.
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Nas últimas duas décadas têm sido muito marcantes tanto o avanço do conhecimento geológico sobre a região, que se
encontra completamente coberta por mapeamento geológico sistemático atualizado e por levantamentos aerogeofísicos,
quanto o grande desenvolvimento das técnicas analíticas em geoquímica e dos métodos de levantamentos geofísicos
terrestres, aplicados a estudos hidrogeológicos. Isto permitiu que grande volume de novos dados de grande precisão e
alto poder interpretativo pudessem ser incorporados ao conhecimento da hidrogeologia das estâncias hidrominerais
estudadas.
O Projeto Circuito das Águas de Minas Gerais (CODEMGE – FUNDEP) inclui duas abordagens principais: estudos regionais
e estudos detalhados sobre as áreas que contêm os parques de águas e suas sub-bacias. A abordagem regional cobre o
território do Circuito das Águas, que inclui, no todo ou em parte, os municípios de Cambuquira, Caxambu, Conceição do
Rio Verde, Lambari e São Lourenço, dentre outros. Nesta abordagem regional, enfocam-se as características do meio
socioeconômico, do meio físico (clima, hidrografia, hidrologia, pedologia, geologia) e da cobertura vegetal, com base em
dados secundários, que foram compilados de fontes diversas citadas ao longo do texto, e em dados primários, no caso
da geologia.
A abordagem das Áreas de Estudo Local (AEL) focaliza as sub-bacias de inserção dos parques de águas de Cambuquira,
Caxambu, Contendas, Lambari e Marimbeiro, e os próprios parques, os quais foram os alvos fundamentais da pesquisa.
Os estudos sobre as AEL incluem a compilação de dados geológicos, geofísicos e hidrogeológicos, tratamentos de
imagens, atualização e elaboração das bases cartográficas, e os mapeamentos de campo para elaboração das cartas
litoestruturais e de domínios hidrogeológicos, em escala 1:25.000. Os estudos de apoio à caracterização geológica
incluem análises petrográficas e isotópicas das rochas regionais e locais, associadas às áreas hidrominerais em estudo.
Investigações geofísicas pelos métodos magnetotelúrico (MT), audiomagnetotelúrico (AMT) e tomografia de resistividade
elétrica (TRE), com apoio do mapeamento geológico-estrutural e hidrogeológico, cobrem parques de águas e seus
entornos, permitindo identificar as zonas de circulação das águas subterrâneas. O Projeto também apresenta o inventário
das águas, com a identificação das captações e usos, caracterização hidrológica das sub-bacias hidrográficas locais, assim
como, o levantamento da cobertura e uso da terra, com emprego dos dados primários obtidos nos levantamentos de
campo nas AEL, e da interpretação de imagens de sensores remotos, em conjunto à compilação de dados secundários
disponíveis junto aos órgãos oficiais.
O projeto inclui duas campanhas de coleta de amostras de águas, uma na estação chuvosa, em março de 2018, e outra
na estação seca ou de estiagem, em julho de 2018. As amostras de águas minerais dos parques e águas externas aos
parques foram coletadas por técnicos especializados do Laboratório SGS-GEOSOL, sob a orientação de pesquisadores da
equipe do Projeto e com o acompanhamento de geólogos da CODEMGE. Nos laboratórios da SGS-GEOSOL, em
Vespasiano, MG, realizou-se as análises hidrogeoquímicas das amostras de águas, conforme termo de referência e
padrões de qualidade rigorosos e certificados. Também com alto padrão de qualidade e certificação internacional, as
análises isotópicas das águas foram realizadas nos laboratórios do CEPAS – USP (deutério e oxigênio), CPGeo – USP
(estrôncio) e Beta Analytic (carbono, deutério, oxigênio; Miami, EUA), e os isótopos de carbono (C14, C13) dos gases foram
determinados no Laboratório Isodetect (Leipzig, Alemanha). Os isótopos de estrôncio (Sr87/Sr86) das rochas regionais e
locais foram analisados no Laboratório de Estudos Geodinâmicos e Ambientais da Universidade de Brasília (UnB),
conforme padrões de qualidade analítica reconhecidos internacionalmente.
O grande conjunto de informações primárias e dados analíticos de alta precisão, produzido pelo Projeto, somado aos
dados anteriores, sustenta conclusões originais e de extrema importância para o entendimento da gênese das águas
minerais e de sua circulação, além de subsidiar recomendações para sua preservação e utilização. Destaca-se a
importância das análises isotópicas realizadas em grande número de amostras, cujos resultados permitem interpretações
consistentes sobre a idade das águas minerais, sua natureza e profundidade de circulação.
Em resumo, as águas minerais estudadas compõem aquíferos antigos (milhares a dezenas de milhares de anos) e
profundos (centenas de metros a alguns quilômetros), compostos de paleoáguas meteóricas frias (Cambuquira,
Marimbeiro, Lambari e Contendas) e hipotermais (Caxambu). Os dados geológicos, hidrogeológicos e geofísicos
demostram que estes paleoaquíferos são controlados pelas estruturas rúpteis regionais, especialmente aquelas
associadas às extensas zonas de cisalhamento transcorrentes a oblíquas, como a Zona de Cisalhamento de Caxambu.
Camadas intensamente fraturadas de quartzito permitem a circulação regional profunda e/ou a surgência das águas
minerais, como nos casos de Cambuquira, Contendas, Marimbeiro e Lambari. A surgência ocorre onde contrastes de
permeabilidade, controlados por fatores litoestruturais, se colocam no caminho dos fluxos profundos das águas minerais,
como as camadas de xisto e gnaisse, ou lentes de anfibolito, intercaladas em quartzito. Há, também, controles locais,
como a intrusão alcalina de Caxambu, que confere assinatura isotópica de Sr e anomalia de F às águas do parque.
As paleoáguas minerais estudadas não apresentaram relações químico-isotópicas, nem conexão física direta com as águas
subterrâneas rasas e com as águas superficiais das sub-bacias que contêm os parques. As raras exceções, em escala local,
sugerem misturas de águas relacionadas a contaminações de natureza antrópica e sanitária sobre águas minerais. De
fato, é imperioso evitar que interferências danosas provoquem a conexão dos paleoaquíferos profundos das águas
minerais com os aquíferos rasos e águas superficiais. Consequentemente, as recomendações do projeto incluem cuidados
2

ambientais e outros estudos à escala dos parques, das suas sub-bacias e para além delas, envolvendo a Bacia do Rio
Verde e estruturas geológicas regionais potencialmente condutoras dos fluxos profundos de águas minerais.
Os produtos do Projeto Circuito das Águas de Minas Gerais (CODEMGE – FUNDEP) são o Sistema de Informações
Geoambientais do Circuito das Águas, incluindo o presente livro, sob a denominação geral de SIGA – CIRCUITO DAS
ÁGUAS. Estes produtos estão disponibilizados em uma plataforma informatizada nos moldes de um sistema geográfico
de informações, além da versão do livro em arquivo digital para impressão. A plataforma informatizada SIGA – CIRCUITO
DAS ÁGUAS tem como objetivo a ampla e ágil divulgação da informação, bem como o seu uso em computadores e outros
dispositivos eletrônicos, facilitando a sua utilização para fins científicos, educacionais e de controle, assim como para
elaborar materiais informativos de divulgação pública.
Ciente da missão cumprida, a equipe do Projeto oferece o SIGA – CIRCUITO DAS ÁGUAS à apreciação do público
interessado, e espera que seus estudos e produtos sejam úteis às comunidades locais, estudantes, professores, cientistas,
profissionais, agentes e gestores públicos, empresários, empreendedores, membros de organizações nãogovernamentais, turistas e a todos aqueles que se interessam e trabalham pelo desenvolvimento sustentável do Circuito
das Águas de Minas Gerais.
Expressamos nossa gratidão à equipe da Gerência de Mineração da CODEMGE, aos administradores e funcionários dos
parques de águas, a gestores e funcionários de prefeituras, aos membros de organizações não-governamentais e a todas
as pessoas das comunidades locais que deram apoio a nossos estudos e viabilizaram nosso trabalho, cujo objetivo único
é trazer a luz do conhecimento científico ao bem maior do Circuito: a água mineral!

Antônio Carlos Pedrosa Soares
Coordenador-geral do Projeto Circuito das Águas de Minas Gerais (CODEMGE – FUNDEP)
Professor Titular da UFMG, Pesquisador do CNPq
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A região do Circuito das Águas localiza-se na porção sul do estado de Minas Gerais, conhecida historicamente, por suas

estâncias hidrominerais. O Projeto Circuito das Águas envolve uma abordagem regional, que abrange vários municípios
e, de forma mais específica, possui abordagens locais que envolvem, principalmente, os municípios de Cambuquira,

Caxambu, Conceição do Rio Verde e Lambari. Para os estudos locais, foram definidas áreas denominadas como Áreas de
Estudos Locais (AELs).

A Área de Estudo Regional é delimitada pelas coordenadas UTM23S 448.400E/7.550.000N e 515.300E/7.593.450N, Datum

WGS84. Localiza-se entre três grandes metrópoles brasileiras, as capitais Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro

(Figura 2.1). Partindo de Belo Horizonte, há dois principais acessos: BR-381 e BR-040; de São Paulo, há a BR-381 e a BR116; do Rio, o acesso mais rápido é pela BR-116. Todos esses eixos constituem, de acordo com o IBGE (2014), eixos

rodoviários estruturantes, os quais conectam metrópoles e capitais estaduais; permitem a articulação entre as cidades

interioranas e sua capital; e ligam grandes regiões. A partir dessas rodovias, o acesso aos municípios supracitados pode
ser feito, principalmente, pelas BR-267, BR-383 e BR-364.

Figura 2.1. Localização e principais vias de acesso à região do Projeto Circuito das Águas.

Pensando na localização regional, o Circuito das Águas encontra-se na mesorregião Sul/Sudoeste de Minas, segundo a
divisão proposta pelo IBGE em 1989 das Mesorregiões e Microrregiões Geográficas (IBGE 1990). De acordo com essa
publicação, a divisão em mesorregiões reflete as formas de organização do espaço geográfico, garantindo-lhes uma
identidade regional, que se baseia nas seguintes dimensões: o processo social como fator determinante; o meio natural
como condicionante; e como elemento da articulação espacial, as redes de comunicação e de lugares. As microrregiões,
por sua vez, consideram especificidades locais, que levam em conta alguma particularidade do meio físico ou
socioeconômico – das 10 microrregiões que compõem a mesorregião Sul/Sudoeste, os municípios estudados pertencem
à microrregião de São Lourenço.
Dentro da Área de Estudo Regional, são definidas as Áreas de Estudo Locais (AELs), onde são desenvolvidos os estudos
específicos. Essas áreas são assim delimitadas (Figura 2.2):





Área de Estudo Local de Cambuquira – Marimbeiro (UTM23S 465.000E/7.578.000N e 472.000E/7.586.000N,
Datum WGS84);
Área de Estudo Local de Caxambu (UTM23S 502.000E/7.565.000N e 509.000E/7.571.000N, Datum WGS84);

Área de Estudo Local de Contendas (UTM23S 495.990E/7.575.000N e 499.007E/7.580.000N, Datum WGS84);
Área de Estudo Local de Lambari (UTM23S 453.000E/7.564.000N e 466.000E/7.573.700N, Datum WGS84).
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Figura 2.2. Apresentação das Áreas de Estudo Locais (AELs) do Projeto Circuito das Águas.

Considerando as AELs, o interesse principal do estudo se direciona às sub-bacias hidrográficas (Figura 2.3), a seguir
discriminadas:






AEL de Caxambu: sub-bacia do Ribeirão Bengo, a montante do Parque das Águas de Caxambu, incluindo o
parque;
AEL de Cambuquira/Marimbeiro: sub-bacia do Córrego Cambuquira, até a proximidade do limite norte da área
urbana; e sub-bacia do Córrego Marimbeiro, a montante do Parque das Águas do Marimbeiro, incluindo o
parque;
AEL de Contendas: sub-bacia do Ribeirão Contendas, a montante do Parque das Águas de Contendas, incluindo
o parque;
AEL de Lambari: sub-bacia do Ribeirão Mumbuca, a montante do Parque das Águas de Lambari, incluindo o
parque.

Figura 2.3. Localização das sub-bacias estudadas no Projeto Circuito das Águas em relação à sub-bacia do Rio Verde e à bacia do Rio
Grande.

Todas essas sub-bacias deságuam em ribeirões e ou rios tributários do Rio Verde; as sub- bacias do Ribeirão Mumbuca,
do Córrego Cambuquira e do Córrego Marimbeiro se localizam no lado esquerdo do Rio Verde; as sub-bacias do Ribeirão
Bengo e do Ribeirão Contendas, no lado direito.
O Rio Verde nasce na serra da Mantiqueira, no limite dos municípios de Passa Quatro e Itanhandu, a cerca de 2.600 m de
altitude; percorre aproximadamente a direção sul-norte até encontrar um de seus tributários principais, o Rio Baependi;
depois se coloca na direção sudeste-noroeste até sua foz, a Represa de Furnas. O Rio Verde constitui uma sub-bacia da
bacia do Rio Grande, a qual drena toda parte sul de Minas Gerais, parte do Triângulo Mineiro e de São Paulo.
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Eliane Voll
André Luiz Profeta
Karin Voll
Valdir Rufino

Os estudos realizados no Projeto Circuito das Águas, tanto no âmbito regional como para as Áreas de Estudo Local –
AELs (Caxambu, Cambuquira-Marimbeiro, Contendas e Lambari) se basearam em uma série de dados e processamentos,
entre os quais destacam-se: a compilação de dados geológicos, geofísicos e hidrogeológicos disponíveis na Companhia
de Desenvolvimento de Minas Gerais (CODEMGE), em outros órgãos públicos e na literatura; o processamento de imagens
de satélite; e a atualização e elaboração das bases cartográficas.
Todos os dados do Projeto tiveram seus parâmetros cartográficos uniformizados com as seguintes definições: Projeção
Universal Transversa de Mercator, zona 23S e Datum horizontal WGS84.
Os processamentos dos dados foram realizados no Laboratório de Mapeamento Geológico Digital (MGD) que pertence
ao Centro de Pesquisa Manoel Teixeira da Costa (CPMTC) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
As bases são apresentadas considerando os limites regionais do Projeto. Para as AELs, quando possível, foram feitas
adequações e a geração de novas bases que visam à aproximação com a escala de trabalho local (1:25.000), considerando
as limitações dos dados fontes. São bases produzidas para apoio aos trabalhos de campo do Projeto, dentre as quais,
algumas também compõem os layouts dos mapas produzidos como resultado dos estudos:











Dados hidrológicos:
i.
Pontos de poços de água subterrânea.
Bases cartográficas:
i.
Limites municipais;
ii.
Localidades;
iii.
Rede de drenagem;
iv.
Rede viária;
v.
Curvas de nível;
vi.
Pontos cotados;
vii.
Limites das áreas das sub-bacias.
Bases Geológicas:
i.
Mapas geológicos – Projeto Sul de Minas;
ii.
Mapas geológicos – Programa Geologia do Brasil (PGB);
iii.
Limites das áreas dos processos minerários.
Modelos digitais de elevação:
i.
Modelo digital de elevação (30 metros);
ii.
Modelo digital de elevação (12,5 metros);
iii.
Relevo sombreado: fonte de luz – azimutes 45º e 315º.
Imagens de satélite:
i.
Imagem Landsat 7;
ii.
Imagem Landsat 8;
iii.
Imagem Sentinel-2.
Aerogeofísica:
i.
Amplitude do sinal analítico;
ii.
Composição ternária K-Th-U;
iii.
1ª derivada vertical do campo magnético anômalo.

3.1. D ADOS HIDROLÓGICOS – PONTOS DE POÇOS DE ÁGUA

SUBTERRÂNEA

A base de dados de poços abrange todo o território nacional e compõe o Sistema de Informações de Águas Subterrâneas
(SIAGAS), criado e gerenciado pelo Serviço Geológico do Brasil – CPRM (SIAGAS 2018). O sistema tem como objetivo
suprir informações para o mapeamento e a pesquisa hidrogeológica, bem como atender ao interesse de diversos
profissionais e estudantes da área de meio ambiente.
A CPRM se responsabiliza apenas pela disponibilização da base de dados, de forma consistente e atualizada; a qualidade
desses dados compete aos estados, responsáveis pela sua geração. Quando do acesso para a aquisição da base (29 de
janeiro de 2018), constava como última atualização do sistema, a data de 02 de janeiro de 2018.
Voll E., Profeta A.L.,Voll K., Rufino V.
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Os dados são disponibilizados para download em formato tabular (.shp, .xls ou .csv), com datum horizontal SIRGAS 2000
(segundo consulta por e-mail ao Departamento de Hidrologia – DEHID, da CPRM). Foi feita a aquisição para a área do
Projeto, em formato .xls, com um buffer de 2.000 m. A tabela foi transformada em arquivo vetorial (.shp), utilizando-se as
coordenadas geográficas dos poços, disponíveis na base e, em seguida, o dado foi reprojetado para o Datum WGS84
(Figura 3.1). Cada poço possui código identificador único, com suas respectivas coordenadas e diversos dados acerca do
mesmo. Alguns poços possuem o perfil construtivo, informação de interesse para os estudos geológico e hidrogeológico
no Projeto.

Figura 3.1. Poços de água subterrânea na área do Projeto Circuito das Águas (Modificado de SIAGAS 2018).

3.2. B ASES CARTOGRÁFICAS
3.2.1. L IMITES

MUNICIPAIS

O Governo do estado de Minas Gerais disponibiliza um conjunto de dados espaciais que incluem dados de mapeamento
básico terrestre e de desmatamento em Minas Gerais, além de mapas e documentos em formato de impressão (.pdf). A
Infraestrutura Estadual de Dados Espaciais (IEDE) tem o objetivo de facilitar e ordenar a geração, armazenamento, acesso,
compartilhamento, disseminação e uso dos dados geoespaciais de origem estadual.
Os limites municipais utilizados no Projeto são aqueles disponibilizados pelo Governo do Estado, atualizados até outubro
de 2017, através dessa infraestrutura (IEDE 2018). As bases são apresentadas para download em formato vetorial (.shp),
com coordenadas geográficas e Datum horizontal SIRGAS 2000. O dado de interesse, após o download, foi reprojetado e
recortado para se adequar aos parâmetros cartográficos e aos limites do Projeto. Sua tabela de atributos foi editada para
correção de grafia incorreta nos nomes dos municípios (Figura 3.2).

Figura 3.2. Limites municipais na área do Projeto Circuito das Águas (Modificado de IEDE 2018).
Voll E., Profeta A.L.,Voll K., Rufino V.

12

SIGA – CIRCUITO DAS ÁGUAS
BASES E COMPILAÇÕES

3.2.2. L OCALIDADES
As localidades utilizadas no Projeto são aquelas disponibilizados pelo Governo do Estado, atualizados até janeiro de 2018
(vilas e povoados) e até outubro de 2014 (cidades), através da IEDE (2018).
Os dados são apresentados para download em formato vetorial (.shp), com coordenadas geográficas e Datum horizontal
SIRGAS 2000. Os dados de interesse (MG Cidade, MG Vila e MG Aglomerado rural isolado), após o download, foram
reprojetados para se adequar aos parâmetros cartográficos do Projeto e reunidos em um único arquivo que foi recortado
para os limites do Projeto (Figura 3.3). A tabela de atributos foi editada para correção de grafia incorreta nos nomes das
localidades.

Figura 3.3. Localidades na área do Projeto Circuito das Águas (Modificado de IEDE 2018).

3.2.3. R EDE

DE DRE NAGEM

A rede de drenagem utilizada neste Projeto corresponde à base ottocodificada elaborada pelo IGAM em parceria com o
Instituto de Geociências da UFMG (IGC/UFMG) em 2012 (IGAM 2012). Essa base tem como origem os bancos de dados
do Projeto GeoMINAS e do IBGE. Para a execução da ottocodificação, entre outros processamentos, foram realizados a
compatibilização dos formatos dos arquivos e a edição topológica da rede hidrográfica (IGAM 2012). O resultado é uma
base com a hidrografia ottocodificada integrada segundo as grandes bacias hidrográficas do estado, disponibilizada em
formato de arquivo vetorial (.shp) com coordenadas geográficas e Datum horizontal SIRGAS 2000 (IGAM 2018).
O dado de interesse, contido na bacia do Rio Grande, em região recoberta originalmente por cartas topográficas de escala
1:50.000, foi reprojetado, após o download, para se adequar aos parâmetros cartográficos, e recortado segundo os limites
do Projeto (Figura 3.4).

Figura 3.4. Rede de drenagem ottocodificada sobre a área do Projeto Circuito das Águas (Modificado de IGAM 2018).
Voll E., Profeta A.L.,Voll K., Rufino V.
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Para o mapa regional, em escala 1:100.000, a rede de drenagem foi simplificada para não comprometer a visualização
dos demais temas, quando da apresentação em layouts. Para os mapas das AELs (escala 1:25.000), foi necessário realizar
a correção posicional e de detalhamento dos traçados das drenagens. Essa correção consistiu no ajuste da base
ottocodificada ao Modelo Digital de Elevação, com resolução espacial de 12,5 m (item 3.4.2, ALOS PALSAR 2011) e à
imagem de satélite Sentinel-2A, com resolução espacial de 10 m (item 3.5.3, USGS 2015a). Em alguns trechos, foi
necessário redesenhar o traçado.

3.2.4. R EDE

VIÁRIA

A base de dados de rede viária apresenta as rodovias, vias urbanas e estradas principais na área do Projeto (Figura 3.5).
Essa base foi elaborada a partir de bases vetoriais já existentes do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes (DNIT) e do OpenStreetMap. Utilizou-se também imagens de satélite para vetorização de novos trechos em
regiões sem dados nas bases consideradas.
O DNIT disponibiliza suas bases por meio do Visualizador de Informações Geográficas (VGeo), no formato de arquivo
vetorial (.shp e .kml), com sistema de coordenadas geográficas e Datum horizontal SIRGAS 2000 (DNIT 2018).
O OpenStreetMap é uma base de dados geoespaciais aberta, produzida através de um mapeamento colaborativo em
todo o mundo. Os dados são disponibilizados mediante a licença "Open Database Licence", e acervo cartográfico é
licenciado pela “Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 license (CC BY-SA)”. É possível fazer o download da base
pelo site em formato de arquivo próprio (.osm) que pode ser convertido em formato shapefile (.shp) após a aquisição
(OpenStreetMap 2018). Também é possível encontrar os arquivos já convertidos na internet. Essa base possui o sistema
de coordenadas geográficas e Datum horizontal WGS84.
Todas as bases foram recortadas para a área do Projeto, reprojetadas quando necessário e integradas em um único
arquivo vetorial (.shp). A tabela de atributos foi simplificada e editada para conter apenas os campos relevantes à sua
aplicação no Projeto.
Para a inserção de novas estradas, foi considerado o uso de imagens de satélite do basemap ArcGISTM (Esri, DigitalGlobe,
GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, e GIS User Community; Esri 2018), com um
mosaico de imagens de alta e média resolução espacial, com 0,30 e 15 m respectivamente, juntamente com a imagem
do Sentinel-2A (resolução espacial de 10 m), com data de aquisição de setembro de 2017 (item 3.5.3, USGS 2015a).

Figura 3.5. Rede viária sobre a área do Projeto Circuito das Águas (modificado de DNIT 2018, OpenStreetMap 2018).

3.2.5. C URVA S

DE NÍVEL E PONTOS COTADOS

As curvas de nível e os pontos cotados utilizados neste Projeto são aqueles das cartas topográficas Lambari (SF.23-V-DVI-3), Conceição do Rio Verde (SF.23-V-D-VI-4), Caxambu (SF.23-X-C-IV-3), Cristina (SF.23-Y-B-III-1), São Lourenço
(SF.23- Y-B-III-2) e Pouso Alto (SF.23-Z-A-I-1) do IBGE (IBGE 2018b), todas em escala original 1:50.000, com equidistância
entre as curvas de 20 metros.
Essas cartas topográficas são disponibilizadas em formato vetorial (.dgn) para download. Esse formato não tem sistema
de projeção cartográfica associado, mas as coordenadas associadas aos arquivos são as originais de cada mapa. Os
arquivos foram exportados para formato vetorial (.shp) e, a cada um, foram associados os parâmetros cartográficos
Voll E., Profeta A.L.,Voll K., Rufino V.
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originais (UTM23S – Córrego Alegre). Os dados foram armazenados em um único arquivo de acordo com sua geometria
(ponto ou linha), reprojetados e recortados para se adequarem aos parâmetros cartográficos e limites do Projeto (figuras
3.6 e 3.7).

Figura 3.6. Curvas de nível sobre a área do Projeto Circuito das Águas (Modificado de IBGE 2018b).

Figura 3.7. Pontos cotados sobre a área do Projeto Circuito das Águas (Modificado de IBGE 2018b).

Os traços das curvas de nível tiveram sua continuidade corrigida nos limites entre cartas e foram também eliminadas
eventuais sobreposições ou interrupções nos traços das curvas, com a execução da limpeza topológica no arquivo.
Para as AELs, as curvas de nível foram geradas de forma automática a partir do Modelo Digital de Elevação – MDE (item
3.4.2, ALOS PALSAR 2011), com posterior suavização e correção de eventuais erros de intersecção de linhas(Figura 3.8).
Esse modelo possui resolução espacial de 12,5 m.

3.2.6. L IMITES

DAS ÁREAS DAS SUB - BA CIAS

As sub-bacias, alvos principais dentro das AELs, são aquelas dos cursos d’água que drenam as áreas dos parques das
águas, restringidas a jusante, de acordo com o interesse dos estudos e considerando o trabalho de referência de 1999
(Beato et al. 1999). São as sub-bacias do Ribeirão Bengo (AEL de Caxambu), do Córrego Cambuquira e do Córrego
Marimbeiro (AEL de Cambuquira-Marimbeiro), do Ribeirão Contendas (AEL de Contendas) e do Ribeirão Mumbuca (AEL
de Lambari).
Utilizando as bacias ottocodificadas de Minas Gerais (IGAM 2012) como referência, os traçados das sub-bacias de
interesse foram redesenhados com o maior detalhamento possível, considerando o Modelo Digital de Elevação – MDE
ALOS PALSAR (2011, item 3.4.2), que apresenta resolução espacial de 12,5 m (Figura 3.9).
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Figura 3.8. Curvas de nível sobre as Áreas de Estudo Local, geradas a partir do MDE de 12,5 m (Gerado a partir de ALOS PALSAR 2011).

Figura 3.9. Sub-bacias dos cursos d’água que drenam as áreas dos parques das águas, restringidas a jusante, de acordo com o interesse
dos estudos.

3.3. B ASES GEOLÓGICAS
As mais recentes bases geológicas regionais disponíveis são as Folhas Caxambu (SF.23-X-C-IV, Trouw et al. 2003a) e Pouso
Alto (SF.23-Z-A-I, Trouw et al. 2003b), do Projeto Sul de Minas, da CODEMIG (CODEMIG 2018); e as Folhas Varginha
(SF.23-V-D-VI, Trouw et al. 2007b) e Itajubá (SF.23-Y-B-III, Trouw et al. 2007b), da CPRM (CPRM 2018). As quatro folhas
possuem a escala de mapeamento de 1:100.000 (Figura 3.10).

3.3.1. M APAS

GEOLÓGICOS

– P ROJETO S UL

DE

M INAS

O Projeto Sul de Minas consiste de 13 mapas geológicos, em escala 1:100.000, elaborados através de contrato entre a
antiga COMIG (incorporada à CODEMIG, atual CODEMGE) e a UFMG, com interveniência da antiga SEME, Secretaria de

Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (atual SEMAD) e da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa
(FUNDEP).

Os dados completos desse Projeto são disponibilizados pela CODEMIG no site ‘Portal da Geologia’ (CODEMIG 2018). Para

cada folha, tem-se os dados e projeto SIG, além do mapa geológico e relatório (em formato de impressão – .pdf). Os
parâmetros cartográficos adotados para esse projeto são a projeção UTM23S, datum horizontal Córrego Alegre. Duas

folhas mapeadas cobrem parcialmente a área de estudo do Projeto Circuito das Águas. São elas as folhas Caxambu e
Pouso Alto (Figura 3.10).
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Figura 3.10. Mapas geológicos sobre a área do Projeto Circuito das Águas, mostrando a área de cobertura das folhas Caxambu e Pouso
Alto (CODEMIG 2018), e Varginha e Itajubá (CPRM 2018).

3.3.2. M APAS

GEO LÓGICOS

– P ROGRA MA G EOLOGIA

DO

B RASIL (PGB)

A CPRM, através do Programa Geologia do Brasil (PGB), executou levantamentos geológicos básicos em escalas de
mapeamento 1:250.000, 1:100.000, 1:50.000 ou maiores. Esse mapeamento aconteceu também através de parcerias com
universidades, como a UFMG, UFRJ, UERJ, UFBA, UnB, entre outras. Duas folhas mapeadas nesse Programa, através de
contrato entre a CPRM e UFRJ, cobrem parcialmente a área de estudo do Projeto Circuito das Águas. São elas as folhas
Varginha e Itajubá (Figura 3.10).
Os dados gerados através do PGB são disponibilizados pela CPRM no site ‘GeoSGB – Sistema de Geociências do Serviço
Geológico do Brasil – CPRM’ (CPRM 2018). Para cada folha, tem-se os dados em formato SIG, além do mapa geológico e
relatório (em formato de impressão – .pdf). Os parâmetros cartográficos adotados para esse projeto são o sistema de
coordenadas geográficas, datum horizontal WGS84.

3.3.3. L IMITES

DA S ÁREAS DOS PROCESSOS MINERÁRIOS

As áreas dos processos minerários cadastrados na Agência Nacional de Mineração (ANM, antigo DNPM) são aquelas nas
quais se localizam as fontes hidrominerais captadas nos parques das águas de Caxambu, Cambuquira, Marimbeiro,
Contendas e Lambari. São as áreas de número 2857/1935 (Caxambu), 135/1951 (Cambuquira), 13501/1951 (Marimbeiro),
139/1951 (Contendas) e 836/1965 (Lambari) (Figura 3.11, ANM 2018).

Figura 3.11. Localização das áreas dos processos minerários pertencentes à CODEMGE, nos quais se localizam as fontes hidrominerais
captadas nos parques das águas de Caxambu, Cambuquira, Marimbeiro, Contendas e Lambari (Modificado de ANM 2018).
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A consulta sobre essas áreas foi realizada no Sistema de Informações Geográficas da Mineração – SIGMINE, que é um
sistema de referência na busca de informações atualizadas relativas às áreas dos processos minerários cadastrados na
ANM. Essas informações são atualizadas diariamente e disponibilizadas em formato vetorial (.shp ou .kml) para download,
com coordenadas geográficas e datum horizontal SIRGAS 2000. O dado de interesse, após o download, foi selecionado e
reprojetado para se adequar aos parâmetros cartográficos do Projeto.

3.4. M ODELOS DIGITAIS DE ELEVAÇÃO
3.4.1. M ODELO

DIGITAL DE ELEVAÇÃO

(30

METROS )

A Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) foi realizada a bordo do ônibus espacial Endeavour de 11 a 22 de fevereiro
de 2000 (USGS 2015b). O Projeto internacional para aquisição de dados de radar reuniu a National Aeronautics and Space
Administration (NASA) e a National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) para criar o primeiro conjunto quase global de
elevações de terreno.
Os radares utilizados durante a missão SRTM foram desenvolvidos em duas missões do Endeavor em 1994. O radar de
imagem Spaceborne da banda C e o hardware do Radar de abertura sintética X-Band (X-SAR) foram usados a bordo do
serviço espacial em abril e outubro de 1994 para coletar dados sobre o meio ambiente da Terra (USGS 2015b).
A tecnologia foi modificada para a missão SRTM, que comparou duas imagens de radar ou sinais tomados em ângulos
ligeiramente diferentes. Esta missão usou interferometria de passagem única, que adquiriu dois sinais ao mesmo tempo,
usando duas antenas de radar diferentes. As diferenças entre os dois sinais coletados viabilizaram o cálculo da elevação
da superfície (USGS 2015b).
A missão durou 11 dias, nos quais a Endeavor orbitou a Terra 16 vezes ao dia, completando 176 órbitas. O SRTM coletou
dados de radar com sucesso em mais de 80% da superfície terrestre da Terra, entre as latitudes 60°N e 56°S, com pontos
de dados registrados a cada 1 segundo de arco (aproximadamente 30 m, (USGS 2015b).
O produto final gerado está disponível para download através do site ‘EarthExplorer’ (USGS 2018), em formato GeoTIFF,
recortado em áreas de 1º de amplitude na latitude e longitude. Os parâmetros cartográficos associados ao dado são
sistema de coordenadas geográficas, datum horizontal WGS84.
Para utilização do dado neste Projeto, dois recortes foram adquiridos e unidos em um único arquivo que foi reprojetado
para se adequar aos parâmetros cartográficos do Projeto. O dado foi então recortado conforme os limites do Projeto
(Figura 3.12). As imagens com relevo sombreado (figuras 3.14 e 3.15, item 3.4.3) foram geradas a partir desse recorte final.

Figura 3.12. Modelo digital de elevação sobre a área do Projeto Circuito das Águas, com resolução espacial de 30 metros (USGS 2018).

3.4.2. M ODELO

DIGITAL DE ELEVAÇÃO

(12,5

METROS )

O PALSAR (Phased Array type L-band Synthetic Aperture Radar) é um sensor a bordo do satélite japonês ALOS (Advanced
Land Observing Satellite). A missão ALOS se iniciou em janeiro de 2006 e teve como objetivo a observação da terra,
contribuindo para a cartografia, o monitoramento ambiental, pesquisas científicas, entre outras possibilidades.
Juntamente com o PALSAR, o satélite conduziu mais dois sensores, o PRISM (Panchromatic Remote-sensing Instrument
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Stereo Mapping) e o AVNIR-2 (Advanced Visible and Near Infrared Radiometer type 2), entre outros instrumentos. A
operação se encerrou em 2011 (JAXA/EORC 2008).
O Radar é um sistema ativo que pode coletar dados de dia e à noite independente das condições do tempo. O PALSAR
foi desenvolvido pelo governo japonês (Ministry of Economy, Trade and Industry – METI) em parceria com a Japan
Aerospace Exploration Agency (JAXA), responsável pelo desenvolvimento do ALOS (JAXA/EORC 2008).
O satélite possui uma órbita sol-sincrona sub-recorrente, com período de revisita de 46 dias. O sensor PALSAR opera em

off-nadir, podendo variar o ângulo de 9,7 a 50,8 graus. De acordo com os diferentes modos de operação e de polarização,
é possível obter diferentes resoluções espaciais. No modo de operação normal, foi utilizado o ângulo de 34,3 graus, que

permite uma resolução espacial de 10 metros e corresponde ao modo FBS, de resolução fina, com apenas uma polarização
HH (JAXA/EORC 2008). Esse dado, após ser corrigido, apresenta a resolução de 12,5 metros (ASF 2015).

O produto final gerado está disponível para download através do site ‘Alaska Satellite Facility’, em formato GeoTIFF. Os
parâmetros cartográficos associados ao dado são projeção UTM23S, datum horizontal WGS84.

Para utilização do dado neste Projeto, dois recortes foram adquiridos e unidos em um único arquivo que foi recortado
conforme os limites do Projeto (Figura 3.13).

Figura 3.13. Modelo digital de elevação sobre a área do Projeto Circuito das Águas, com resolução espacial de 12,5 metros (ALOS
PALSAR 2011).

3.4.3. R ELEVO

SOMBREADO : FONTE DE LUZ

–

AZIMUTES

45 º

E

315 º

Relevo sombreado é uma representação da superfície em tons de cinza, onde se determina a posição relativa da fonte

de luz para sombrear a imagem. Esta função usa as propriedades de altitude e azimute para especificar a posição do sol.
A ferramenta ‘Hillshade’ do programa ArcGISTM v.10.3 foi utilizada para o processamento da imagem de modelo digital

de elevação e geração do mapa de relevo sombreado. A partir do processamento, é gerada uma nova imagem com a
iluminação hipotética de uma superfície, determinando valores de iluminação para cada célula em uma quadriculação.
Para isso, define-se uma posição para uma fonte de luz hipotética e são calculados os valores de iluminação de cada

célula em relação às células vizinhas. Pode melhorar muito a visualização de uma superfície para análise ou exibição
gráfica, sendo útil para auxílio na interpretação da geologia estrutural de uma determinada região, entre outras
aplicações.

A altitude é a altura angular da fonte de luz em relação ao plano horizontal e o azimute é a direção da incidência da luz.

Tanto a altitude como o azimute podem ser definidos de forma a realçar feições investigadas em uma determinada área.
No caso deste Projeto, foram criados dois mapas, ambos com altitude da fonte de luz de 45º e exagero vertical de 2x,
mas com azimutes de 45° (Figura 3.14) e 315° (Figura 3.15), para se tentar realçar estruturas lineares perpendiculares a
essas direções.
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Figura 3.14. Relevo sombreado com fonte de luz com azimute 45º, elevação 45º e exagero vertical 2x sobre a área do Projeto Circuito
das Águas.

Figura 3.15. Relevo sombreado com fonte de luz com azimute 315º, elevação 45º e exagero vertical 2x sobre a área do Projeto Circuito
das Águas.

3.5. I MAGENS DE SATÉLITE
3.5.1. I MAGEM L ANDSAT 7
O satélite Landsat 7 foi lançado em 15 de abril de 1999 pela NASA (National Aeronautics and Space Administration), a
partir da base Vandenberg, da força aérea americana, na Califórnia (USGS 2017a). Possui órbita Sol-síncrona, numa
altitude de 705 km. Recobre inteiramente o globo a cada 16 dias (exceto para as mais altas latitudes), num ciclo de 233
órbitas de inclinação 98,2°, circulando a Terra a cada 98,9 min e cruzando o equador no horário de 10h +/- 15 min. As
imagens são coletadas em cenas de 170 km x 185 km de amplitude.
Possui o sensor Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+) que coleta dados em 8 faixas do espectro eletromagnético, com
variadas resoluções espaciais:









Banda 1 – visível – (0.45 – 0.52 µm) 30 m;
Banda 2 – visível – (0.52 – 0.60 µm) 30 m;
Banda 3 – visível – (0.63 – 0.69 µm) 30 m;
Banda 4 – infravermelho próximo – (0.77 – 0.90 µm) 30 m;
Banda 5 – infravermelho próximo – (1.55 – 1.75 µm) 30 m;
Banda 6 – termal – (10.40 – 12.50 µm) 60 m Low Gain / High Gain;
Banda 7 – infravermelho médio – (2.08 – 2.35 µm) 30 m;
Banda 8 – pancromática – (PAN) (0.52 – 0.90 µm) 15 m.
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O produto final, já ortorretificado, está disponível para download através do site ‘EarthExplorer’ (USGS 2018), em formato
GeoTIFF. Os parâmetros cartográficos associados ao dado são projeção cartográfica UTM23N, datum horizontal WGS84.

Para utilização do dado neste Projeto, foi adquirida a cena 218/075, com data de aquisição de 27/8/1999, para estudo
temporal de cobertura e uso da terra, comparando-se com o ano de 2017.

Foi feita a composição colorida (“cores naturais”) com as bandas correspondentes à faixa visível do espectro

eletromagnético (R3G2B1). A imagem foi reprojetada e recortada para se adequar aos parâmetros cartográficos e limites
do Projeto (Figura 3.16).

Figura 3.16. Imagem Landsat 7, aquisição em 27/ago/1999, composição em “cores naturais” (Gerado a partir de USGS 2018).

3.5.2. I MAGEM L ANDSAT 8
O satélite Landsat 8 foi lançado em 11 de fevereiro de 2013 pela NASA, a partir da base Vandenberg, da força aérea
americana, na Califórnia (USGS 2017b). Possui órbita Sol-síncrona, numa altitude de 705 km. Recobre inteiramente o

globo a cada 16 dias (exceto para as mais altas latitudes), num ciclo de 233 órbitas de inclinação 98,2°, circulando a Terra

a cada 98,9 min e cruzando o equador no horário de 10h +/- 15 min. As imagens são coletadas em cenas de 170 km x
185 km de amplitude.

Possui dois sensores, o sensor Operational Land Imager (OLI) e o Thermal Infrared Sensor (TIRS) que coletam dados em

11 faixas do espectro eletromagnético, com variadas resoluções espaciais.
Operational Land Imager (OLI):










Banda 1 – visível – (0.43 – 0.45 µm) 30 m;

Banda 2 – visível – (0.450 – 0.51 µm) 30 m;
Banda 3 – visível – (0.53 – 0.59 µm) 30 m;

Banda 4 – vermelho – (0.64 – 0.67 µm) 30 m;

Banda 5 – infravermelho próximo – (0.85 – 0.88 µm) 30 m;
Banda 6 – SWIR 1 – (1.57 – 1.65 µm) 30 m;

Banda 7 – SWIR 2 – (2.11 – 2.29 µm) 30 m;

Banda 8 – Pancromática (PAN) – (0.50 – 0.68 µm) 15 m;

Banda 9 – Cirrus -(1.36 – 1.38 µm) 30 m.

Thermal Infrared Sensor (TIRS):



Banda 10 – TIRS 1 – (10.6 – 11.19 µm) 100 m;

Banda 11 – TIRS 2 – (11.5 – 12.51 µm) 100 m.
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O produto final, já ortorretificado, está disponível para download através do site ‘EarthExplorer’ (USGS 2018), em formato
GeoTIFF. Os parâmetros cartográficos associados ao dado são projeção cartográfica UTM23N, datum horizontal WGS84.

Para utilização do dado neste Projeto, foi adquirida a cena 218/075, com data de aquisição de 5/9/2017, para estudo
temporal de cobertura e uso da terra, comparando-se com o ano de 1999.

Foi feita a composição colorida (“cores naturais”) com as bandas correspondentes à faixa visível do espectro

eletromagnético (R4G3B2). A imagem foi reprojetada e recortado para se adequar aos parâmetros cartográficos e limites
do Projeto (Figura 3.17).

Figura 3.17. Imagem Landsat 8, aquisição em 5/set/2017, composição em “cores naturais” (Gerado a partir de USGS 2018).

3.5.3. I MAGEM S E NTINEL -2
A missão Sentinel-2 consiste em dois satélites desenvolvidos para estudar vegetação, cobertura do solo e monitoramento
ambiental (USGS 2015a). O satélite Sentinel-2A foi lançado pela European Space Agency (ESA) em 23 de junho de 2015 e

opera em uma órbita Sol-síncrona com período de revisita de 10 dias. As atuais prioridades de aquisição do Sentinel-2A

estão focadas principalmente na Europa. Um segundo satélite idêntico (Sentinel-2B) foi lançado em 7 de março de 2017.
Juntos cobrem, a cada cinco dias, todas as superfícies terrestres, entre as latitudes 56°S e 84°N, grandes ilhas e águas
continentais e costeiras (USGS 2017). As imagens são coletadas em cenas de 100 km x 100 km de amplitude.
Os satélites coletam dados em 12 faixas do espectro eletromagnético, com variadas resoluções espaciais.


4 bandas com resolução espacial de 10 m: azul (490 nm), verde (560 nm), vermelho (665 nm), e infravermelho
próximo (842 nm);



6 bandas com resolução espacial de 20 m: 4 bandas estreitas para caracterização da vegetação (705 nm, 740

nm, 783 nm, e 865 nm) e 2 bandas SWIR mais largas (1,610 nm e 2,190 nm) para aplicações como detecção de
neve/gelo/nuvem ou stress da vegetação;


3 bandas com resolução espacial de 60 m: principalmente para rastreamento de nuvens e correções atmosféricas
(443 nm para aerossóis, 945 nm para vapor de água, e 1.375 nm para detecção de cirrus).

O produto final, já ortorretificado, está disponível para download através do site ‘EarthExplorer’ (USGS 2018), em formato
GeoTIFF. Os parâmetros cartográficos associados ao dado são projeção cartográfica UTM23S, datum horizontal WGS84.

Para utilização do dado neste Projeto, foram adquiridas as cenas 23KMR e 23KNR, com data de aquisição de 30/8/2017.
Essas cenas tiveram suas bandas mosaicadas e foi feita a composição colorida com as bandas correspondentes à faixa

visível do espectro eletromagnético resultando na composição R4G3B2, em “cores naturais” com resolução espacial de
10 m. O dado foi, então, recortado utilizando-se os limites do Projeto (Figura 3.18).
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Figura 3.18. Imagem Sentinel-2A, aquisição em 30/ago/2017, composição em “cores naturais” (Gerado a partir de USGS 2018).

3.6. A EROGEOFÍSICA
3.6.1. P RÉ - PROCESSAMENTO
A área de estudos do Projeto é recoberta parcialmente por dois levantamentos aerogeofísicos, a Área 14 – Poços de
Caldas-Varginha-Andrelândia, da CODEMIG (CODEMIG & CPRM 2011), e a Área São José dos Campos – Resende, da
CPRM (CPRM 2013).
A preparação da base geofísica iniciou-se com o estudo bibliográfico dos relatórios finais dos Projetos aerogeofísicos
(CODEMIG & CPRM 2011, CPRM 2013). Assim, foi possível obter informações importantes sobre os aerolevantamentos,
como parâmetros e características de cada um, que foram utilizados para o processamento (Figura 3.19).

Figura 3.19. Fluxograma simplificado mostrando a sequência do processamento dos dados geofísicos.

O Projeto aerogeofísico da Área 14 – Poços de Caldas-Varginha-Andrelândia tem os parâmetros e características:











Direção das linhas de voo: NS;
Espaçamento entre as linhas de voo: 0,5 km;
Direção das linhas de controle: EW;
Espaçamento entre as linhas de controle: 10 km;
Intervalo entre medições geofísicas consecutivas: 0,10 s (magnetômetro = 7,3 m) e 1 s (gamaespectrômetro =
73 m);
Gamaespectrômetro – Exploranium GR-820 de 256 canais;
Aeromagnetômetro – Sensor Magnetômetro Vapor de Césio – Scintrex CS-3;
Magnetômetro Terrestre – GEM Systems – GSM19;
Altura média de voo: 100 m;
Velocidade aproximada de voo: 263 km/h;
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Datum: Córrego Alegre;
Formato dos dados – xyz.

Os parâmetros e características definidos para a execução do levantamento do Projeto aerogeofísico de São José dos
Campos–Resende são:













Direção das linhas de voo: NS;
Espaçamento entre as linhas de voo: 0,5 km;
Direção das linhas de controle: EW;
Espaçamento entre as linhas de controle: 10 km;
Intervalo entre medições consecutivas: até 0,01 s (aeronaves PT-EPY e PT-ENG) e 0,1s (aeronaves PT-DYK e PRMCY) (magnetômetro) e 1 s (gamaespectrômetro);
Gamaespectrômetro – Pico Envirotec – GRS 410 / Radiation Solutions Inc RS- 500;
Aeromagnetômetro – Sensor Magnetômetro Vapor de Césio – Scintrex CS-3 / Scintrex CS-L;
Magnetômetro Terrestre – GEM Systems – GSM19;
Altura média de voo: 100 m;
Velocidade aproximada de voo: 263 km/h;
Datum: WGS84;
Formato dos dados – xyz.

As linhas de voo dos dois Projetos apresentam algumas irregularidades, tais como duplicidade, sinuosidade e
descontinuidade. Além disso, entre os dois Projetos aerogeofísicos existe uma grande região onde não há cobertura dos
levantamentos, e a ausência de dados se estende por faixa de 0,5 km a 2 km de largura (Figura 3.20). Isso pode gerar
falsas anomalias e efeitos de bordas.
Duas das Áreas de Estudo Local do Projeto (Lambari e Caxambu) estão localizadas sobre essa faixa sem cobertura dos
levantamentos. Visando o melhor resultado do processamento geofísico, realizou-se diversos testes na tentativa de se
minimizar os efeitos da ausência de dados, tendo-se o cuidado de não mascarar ou perder informação. Nos casos em
que não foi possível fazer a interpolação entre os dados dos dois levantamentos de forma satisfatória, optou-se por criar
os produtos de forma independente. Isso aconteceu com os dados aerogamaespectrométricos, que foram tratados de
forma separada, tanto devido à falta de cobertura da área como pelo fato de que os dados não mostram continuidade
de valores, o que inviabilizou a união dos dois bancos. Já os bancos de dados aeromagnetométricos foram unidos e
processados de forma contínua.

Figura 3.20. Linhas de voo dos levantamentos aerogeofísicos: Área 14 – Poços de Caldas-Varginha-Andrelândia, da CODEMIG
(CODEMIG & CPRM 2011) e Área São José dos Campos – Resende, da CPRM (CPRM 2013), mostrando a faixa sem cobertura dos
levantamentos.

O pré-processamento dos dados adotou etapas que consistiram na conversão da projeção cartográfica, no controle de
qualidade e na organização dos bancos de dados. Os dados da área 14 – Poços de Caldas-Varginha-Andrelândia, com
datum horizontal Córrego Alegre associado, foram reprojetados para o datum WGS84. Realizou-se também a
uniformização das propriedades das tabelas (nomes de colunas, números de caracteres etc.), visando a união dos bandos
de dados, com posterior recorte das áreas de interesse.
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O processamento dos dados aerogeofísicos e a escolha do método de interpolação para a geração de uma malha regular

(grid) é feita em função da natureza dos dados. O método de interpolação considerado mais apropriado para os dados
foi o da mínima curvatura. Para a definição do tamanho de célula, usualmente, se considera o tamanho de 1/4 do

espaçamento médio entre as linhas de voo. Considerando que ambos os levantamentos possuem o espaçamento de 500

m (CODEMIG & CPRM 2011, CPRM 2013), foi definido o tamanho de célula de 125 m para a interpolação dos dados neste
Projeto. Entretanto, para efeito de visualização, as imagens finais foram criadas com resoluções espaciais mais refinadas,
a partir da interpolação original.

Após a interpolação, os resultados ainda podem conter erros residuais, como anomalias alongadas (ruído) ao longo das

linhas de voo, as quais podem ser atenuadas com o micronivelamento (Luyendyk 1997). O processamento para o

micronivelamento (decorrugação) e correção dos dados foram aplicados tanto para os dados aeromagnetométricos como
para os aerogamaespectométricos. Nesse caso, foram empregados os filtros Butterworth e Cosseno direcional (Minty

1991). Para obter esses dados micronivelados, foi definido um arquivo de entrada “X” (para o grid do Campo Magnético

Anômalo e para os grids K, Th e U) não micronivelado, onde foram aplicados os filtros originando um novo arquivo de

saída “Y”. Esse arquivo de saída ”Y” contém somente as anomalias alongadas que se deseja remover. A malha “Y” é
subtraída da malha “X”, resultando em uma malha final “Z” com as anomalias indesejadas atenuadas, que corresponde
ao novo grid com os dados micronivelados.

3.6.2. P ROCESSAMENTO

AEROMAGNETOMÉTRICO

–

FILTRO S

A aplicação de filtros no grid do Campo Magnético Anômalo (CMA) gera produtos secundários que ressaltam as
informações originais, apurando a visualização de anomalias e mudanças das propriedades físicas das unidades
geológicas. Os filtros utilizados para auxiliar a interpretação dos dados aeromagnetométricos foram a Amplitude do Sinal
Analítico (ASA), e a Derivada Vertical (DZ).

3.6.2.1. A MPLITUDE DO SINAL ANALÍTICO
O filtro de Amplitude do Sinal Analítico é um filtro de mapeamento de bordas de corpos. Particularmente em locais onde
a fonte é rasa, a latitude magnética é baixa e a magnetização remanescente é significativa, os resultados são satisfatórios
(Li 2006). Esse método foi introduzido por Nabighian (1972), no caso 2D, como uma ferramenta de estimativa de
profundidade e de localização de fontes anômalas.
A Amplitude do Sinal Analítico possui a característica de ter as amplitudes máximas em cima das bordas, principalmente
quando os corpos são rasos. Segundo Li (2006), com o aumento da profundidade, os valores máximos são deslocados.
Segundo Blakely (1996), a Amplitude do Sinal Analítico consiste na combinação dos gradientes horizontais e vertical da
anomalia. Seus resultados são dependentes da profundidade, extensão e ângulo de mergulho do corpo, além da direção
do campo magnético da Terra.
A Amplitude do Sinal Analítico é dada pela equação abaixo, onde A são os valores do campo magnético anômalo.

𝜕𝜕𝜕𝜕 2
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� +� � +� �
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = ��

A amplitude do sinal analítico foi calculada tanto para a área de estudo regional (Figura 3.21) como para as Áreas de
Estudo Local (AELs). Neste último caso, os processamentos foram os mesmos, porém foram realizados considerando os
recortes de cada AEL, o que permite melhor resultado visual.

3.6.2.2. 1 ª DERIVAD A VERTICAL DO CAMPO MAGNÉTICO ANÔMALO
As derivadas horizontais (x e y) e vertical (z) medem a taxa de variação do campo magnético anômalo em relação à
distância da fonte (Maas et al. 2003). Essa técnica realça as altas frequências e seus produtos são utilizados para delimitar
e localizar melhor o centro dos corpos após a redução ao polo, além dos limites e estruturas causadoras das anomalias
(Figura 3.22). O filtro de derivada vertical é aplicado nos dados de campos potenciais para realçar as fontes geológicas
rasas. O realce das altas frequências pode fornecer informações sobre os contatos, descontinuidades e lineamentos (Sordi
2007).
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O filtro consiste da derivada da anomalia em relação à direção vertical, onde A é a amplitude da anomalia:

𝐷𝐷𝐷𝐷 =

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

Figura 3.21. Amplitude do sinal analítico sobre a área do Projeto Circuito das Águas (Gerado a partir de CODEMIG & CPRM 2011, CPRM
2013).

Figura 3.22. 1ª derivada vertical do campo magnético anômalo sobre a área do Projeto Circuito das Águas Gerado a partir de CODEMIG
& CPRM 2011, CPRM 2013).

3.6.3. C OMPOSIÇÃO

TERNÁRIA

K-T H -U

O processamento dos dados aerogamaespectrométricos consistiu da geração de grids dos canais K, eTh, eU e mapas de
composição ternária RGB integrados com o relevo sombreado (Item 3.4.3).
Os mapas de composição ternária combinam três informações em uma única imagem e permitem melhor visualização
da distribuição regional dos radioelementos. Assim, é possível analisar proporcionalmente a contribuição de cada
elemento e diferenciar domínios gamaespectrométricos. A ausência dos três componentes na composição RGB resulta
na cor preta, enquanto que a máxima saturação é relacionada à cor branca.
A composição ternária K-Th-U foi criada tanto para a área de estudo regional (Figura 3.23) como para as Área de Estudo
Local (AEL). Neste último caso, os processamentos foram os mesmos, porém, foram realizados considerando os recortes
de cada AEL, o que permite melhor resultado visual.
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Figura 3.23. Composição ternária K-Th-U (K-r, Th-g, U-b) sobre a área de do Projeto Circuito das Águas Gerado a partir de CODEMIG &
CPRM 2011, CPRM 2013.
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4.1. M EIO SOCIOECONÔMICO
André Luiz Profeta
Adriana Jeber
Os municípios objetos deste estudo são Caxambu, Cambuquira, Conceição do Rio Verde e Lambari, os quais fazem parte
do Circuito das Águas de Minas Gerais. Devido à proximidade entre eles e à especificidade garantida pela presença de
fontes hidrominerais, esses municípios possuem histórias e características semelhantes, que se tornam mais elucidativas
quando apresentadas de forma conjunta. Essas histórias e características são apresentadas dentro de um contexto que
se expande à microrregião, à mesorregião, ao estado ou a escalas ainda mais amplas, como ocorre, por exemplo, na
descrição do processo de exploração, ocupação da região e formação dos municípios.

4.1.1. A NTECEDENTES

HISTÓRICOS

Para se compreender a atual conjuntura dos municípios objetos deste estudo, é importante um olhar para o passado,
resgatando alguns fatos e ações que teceram as bases do cenário contemporâneo. As paisagens que hoje olhamos são,
em muitos casos, heranças de um processo de exploração e ocupação promovido pelo homem. No presente estudo,
aborda-se uma região de Minas Gerais que se desenvolveu sobre os domínios da Mata Atlântica. Dean (1996), ao
sobrevoar o território desse bioma, o descreve como “uma paisagem cicatrizada pelo trabalho humano”. Revisitar a
história de exploração e ocupação sobre um ponto de vista ambiental facilita, em grande medida, a compreensão do
atual cenário, principalmente no que se refere à cobertura e uso da terra.
O início da ocupação e exploração do território sul-americano recua ao início da época geológica Holoceno (11.700 anos
– atual), com a chegada dos imigrantes caçadores e coletores. Mais tarde, esses povos, já com a prática da agricultura
itinerante, começaram a se fixar em determinados territórios, formando diferentes grupos. Avançando alguns séculos, já
por volta do início da colonização, esses povos foram denominados “índios” pelos então colonizadores europeus; no
bioma Mata Atlântica, considerando o território que hoje corresponde ao Brasil, os Tupis eram dominantes, como se
percebe em Dean (1996).
A partir de 1500, a chegada dos portugueses dá início ao segundo processo de ocupação que mudaria de forma
irreversível os rumos dessas terras. Inicialmente, há apenas a exploração do pau-brasil, de peles e animais. Depois veio a
implantação de espécies domesticadas, sendo a cana-de-açúcar a de maior impacto na época, como retrata a própria
história (Schwarcz & Starling 2015, Holanda 1995, Dean 1996). Mas o processo de maior devastação da Mata Atlântica
ainda estava por vir e se estenderia até sua quase completa derrubada.
Em 1690, bandeirantes paulistas descobrem ouro em depósitos aluvionares e leitos de rios na Serra do Espinhaço, dando
início à corrida do ouro. Na primeira metade do século XVIII, no auge da exploração do ouro e diamante, houve o aumento
da população e, consequentemente, da demanda por gêneros alimentícios, obrigando a implantação de uma agricultura
cada mais agressiva. Uma pecuária primitiva que adquiriu uma prática também itinerante se somou aos processos
anteriores, aumentando a pressão sobre a Mata Atlântica, sobretudo em Minas Gerais, onde se concentrava a mineração
(Dean 1996).
Nas palavras de Schwarcz & Starling (2015), “como se descobriu depressa, as Minas eram Gerais”; a partir da década de
1720, a capitania recebia o topônimo ‘Minas Gerais’. Com a intensa exploração, ainda no século XVIII, na sua segunda
metade, as minas entraram em decadência.
Em 1822, ocorre a independência e a instalação do império, mas a ideia de alguns, que desejavam uma nação identificada
com sua exuberante natureza, não aconteceu. A independência apenas permitiu aos, então, proprietários de terras, se
utilizarem delas segundo seus próprios interesses. Muitas dessas terras foram conseguidas pela prática de doação
(sesmarias), ainda no período colonial. Já nas primeiras décadas após a independência, a posse das terras se fizera pelo
direito de ocupação ou invasão de áreas devolutas (Dean 1996). Como destaca o autor, o império foi ineficiente na
administração das terras, o que favoreceu um rápido desmatamento da Mata Atlântica. Nas fazendas da época, era
comum a exploração da terra até sua infertilidade e, em seguida, novas áreas eram derrubadas e queimadas para servir
às atividades de agricultura e pecuária. Ademais, ao longo do século XIX, continuou a exploração da floresta com a
retirada e comércio de animais e extração de madeira de lei.
Nas primeiras décadas do império, um outro produto, até então sem destaque, ganharia a atenção dos senhores de terra,
o café. Essa planta, de origem da Etiópia, se tornou o principal produto de exportação no século XIX (Furtado 2007). Para
a Mata Atlântica, ela representou a maior empreitada de devastação desde a colonização, segundo descreve Dean (1996).
No início, seu cultivo na região Sudeste do Brasil ganhou destaque na província do Rio de Janeiro, onde encontrou um
clima adequado, senão ideal; embora exija altos índices de precipitação, o solo não deve ser encharcado, nem seco. Essa
característica levou ao cultivo do café nas encostas dos “mares de morros”. O café era plantado em áreas onde a floresta
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era derrubada e queimada, o que garantia os nutrientes necessário ao seu desenvolvimento; após a diminuição da
produção, a área era abandonada. A escolha das áreas baseava em observações empíricas; no manual dos agricultores,
apresentado por Lacerda Werneck, aconselhava-se a preferência por encostas com a presença de determinadas espécies,
como o jacarandatã, que indicavam florestas primárias, com condições ideais de solo (Dean 1996).
A exuberância da floresta geralmente causava uma impressão de solos férteis; ignorava-se a adaptação das plantas aos
solos pobres, em que a fonte de nutrientes vinha da matéria orgânica por elas liberadas. Dessa forma, ao realizar a
derrubada e as queimadas, os nutrientes eram incorporados ao solo, permitindo o rápido desenvolvimento do cafezal;
tão logo esses nutrientes se esgotavam, a produtividade decaía. Outro fator que também interferiu na produtividade dos
cafezais foram as consequências de um manejo despreocupado com as condições geomorfológicas da região, com altas
declividades, produzindo assim feições erosivas nas áreas de cultivo (Giovanini 2006).
O cultivo do café se intensificou primeiramente no Vale do Paraíba, depois alcançou a Zona da Mata na, então, província
de Minas Gerais, provocando uma recolonização da região e alterando estruturas até então existentes, como destaca
Giovanini (2006). Segundo apresenta o autor, a vinda da família real para o Brasil em 1808 e a expansão do café dariam
à região Sul e Zona da Mata uma nova dimensão econômica, que passa pelos dois principais caminhos (Figura 4.1.1).

Figura 4.1.1. Rotas oficiais de transporte do ouro da região mineradora de Minas Gerais até o litoral fluminense, no período colonial.
A oeste, o Caminho Velho; a leste, o Caminho Novo.

No processo de exploração durante o século XVIII, dois caminhos oficiais foram importantes ao transporte do ouro e
diamantes (Schwarcz & Starling 2015). O primeiro deles, o Caminho Velho, corresponde ao percurso trilhado pelas
bandeiras paulistas; saindo da província de São Paulo, descia o Vale do Paraíba, cruzava a Serra da Mantiqueira, dirigindo
em seguida para nordeste, até alcançar Ouro Preto. Devido aos riscos de contrabando que o caminho colocava, foi criado
o Caminho Novo; esse, saia do Rio de Janeiro e passava a leste do Caminho Velho. Com a proibição do uso de outros
caminhos, tornou-se a rota oficial para escoamento dos metais preciosos, “seguida em nossos dias, em suas grandes
linhas, pela moderna rodovia Rio-Belo Horizonte” (Valverde 1958, p. 26) – atualmente, trecho da BR-040.
Conforme descreve Giovanini (2006), o Caminho Velho passava pelo sul de Minas e essa região foi ocupada por fazendas
ainda na época auge do ouro, fornecendo gado, suínos e cereais para a região central da capitania. Esse papel teria se
intensificado no século seguinte, após a instalação da corte portuguesa no Rio de Janeiro. Segundo Furtado (2007), “o
abastecimento desse mercado passou a constituir a principal atividade econômica dos núcleos de população rural, que
se haviam localizado no sul da província de Minas, como reflexo da expansão da mineração”. A região se destacava,
sobretudo, pela pecuária de corte e de produção leiteira. Como relata Saint-Hilaire (1975 in Giovanini 2006), em 1822, a
maior parte do gado vendido no Rio de Janeiro, era proveniente do vale do Rio Grande, sendo essa atividade, a maior
fonte de renda da região. Na Zona da Mata, por onde passava o Caminho Novo, o desenvolvimento de fazendas fora
mais tardio, porém mais intenso, após a revogação da proibição de ocupação em 1805. Foi nessa região que o café
vigorou no século XIX (Giovanini 2006).
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Na região Sul, como destaca Filetto (2000), o café ganhou destaque em fins do século XIX, com melhorias no setor de
transporte devido à implantação e expansão de linhas ferroviárias e avanços no setor produtivo e de beneficiamento. Já
nesse período, a região ganha destaque no cenário nacional, juntamente com São Paulo. A maior disseminação dessa
cultura no sul de Minas está associada também à frente de expansão que partiu do oeste paulista, das regiões de
Campinas e Ribeirão Preto. Após a crise da economia cafeeira em 1929 (Furtado 2007), o café passou por um período de
rearranjo, voltando a ganhar impulso a partir de 1970, com alto padrão tecnológico (Filetto 2000).
Voltando um pouco na história, o fim do império e início da República, em 1889, também não foi favorável à Mata
Atlântica (Dean 1996). A transferência das terras públicas do poder central para os estados permitiu que estes passassem
a criar seus próprios estatutos que foram baseados na lei imperial de terras de 1850. No caso de Minas Gerais, por
exemplo, era cobrado imposto sobre as terras improdutivas, o que acelerou a derrubada e queima da floresta.
Com tantas modificações na paisagem, algumas consequências já começaram a ser percebidas na primeira metade do
século XIX, como: invernos mais longos e secos, alterações e ou perda de nascentes, possíveis alterações da temperatura
e alterações da cor e das condições de navegabilidade dos rios, devido ao assoreamento. É importante registrar que,
ainda na formação da constituinte do império, houve recomendações do naturista José Bonifácio de Andrada e Silva para
que os proprietários de terras mantivessem reservas florestais, as quais não foram consideradas. Nesse mesmo século,
foram criadas algumas instituições de caráter mais científico: a Sociedade Auxiliar da Indústria Nacional (1825), o Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro (1838), institutos das áreas de agricultura e saúde, a Comissão Geológica e Geográfica,
o Serviço Florestal e Botânico, entre outros. Essa comunidade científica que se constituía mostrou-se mais adepta ao
conservacionismo, criando uma batalha contra os governos, dominados pelos proprietários de terras (Dean 1996).
Nas primeiras décadas do século XX, a Mata Atlântica continuava ameaçada; a ciência tinha dificuldades de avançar e se
estabelecer, mesmo porque o conhecimento ainda era incipiente. A população mais que dobrou, aumentando assim a
pressão por mais alimentos e produtos. Em Minas Gerais, segundo censos realizados e informações colhidas em
excursões, algumas regiões, como na Zona da Mata e Sul de Minas, apresentavam apenas cerca de 20% da Mata Atlântica
original (Dean 1996). Ainda segundo o autor, no século XX, além das práticas agrícolas que continuavam exigindo da
floresta, ganha força o processo de industrialização, no qual a lenha é, no início, a principal fonte de energia.
Apesar das dificuldades, vários cientistas conservacionistas se destacaram no início do Século e se organizaram em clubes
e sociedades científicas (Dean 1996). Esses cientistas conseguiram influenciar o governo Vargas, que aprovou uma série
de códigos, regulamentando o uso da água – Código de Águas (Brasil 1934b), o uso das florestas – Código Florestal
(Brasil 1934a), das minas – Código de Minas (Brasil 1934c), entre outras providências e instituições que também foram
criadas nessa época. Apesar da criação dessas leis, sua real implantação ainda vacilava nos anos seguintes, sobretudo, no
período pós-guerra, em que houve uma política governamental de desenvolvimento econômico, na qual a natureza
estava em segundo plano. Boa parte desse desenvolvimento se concentrou na área da Mata Atlântica, no “triângulo
industrial”, formado entre Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. Nesse período, aumentou também a demanda por
alimentos; a pecuária foi incentivada e pastos formados com espécies de capim exóticos introduzidos. Em 1964, estimase a existência de apenas 35.000 km² da Mata Atlântica, o que equivale a aproximadamente 13% da área original, definida
pela Lei nº 11.428/2006 (Brasil 2006). No período da ditadura, as discussões conservacionistas não evoluíram muito, pois
as próprias condicionantes sociais e políticas da época se colocavam como demandas mais urgentes. Contudo, baseado
no princípio legitimador de “segurança nacional” (Dean 1996), houve a aprovação de várias leis e decretos, entre eles, um
novo Código Florestal em 1965 que instituiu as áreas de preservação permanente (Brasil 1965).
Com o fim da ditadura, os movimentos ambientalistas se fortaleceram; pressões de órgãos internacionais e nacionais
permitiram o avanço na criação de unidades de conservação, criação de leis e de órgãos da área ambiental; a própria
sociedade estava mais informada e consciente. Ademais, a evolução tecnológica e científica tem permitido, cada vez mais,
o monitoramento da cobertura e uso da terra, de forma mais sistemática e precisa. Segundo Campanili & Schäffer (2010
p. 282-283) foi só a partir da década de 1980, baseando-se na tendência internacional, que a “legislação brasileira
começou a se preocupar propriamente com a manutenção do equilíbrio ecológico e a reconhecer o direito humano
fundamental de toda a sociedade em usufruir dos serviços ambientais fundamentais a uma vida digna e de qualidade”.

4.1.1.1. F ORMAÇÃO DE POVOADOS E CIDADES
A partir dos antecedentes apresentados acima, é possível agora estreitar o foco e pensar um pouco no desenvolvimento
das vilas, cidades e municípios visando, principalmente, Minas Gerais e, sobretudo, os municípios de interesse deste
estudo: Cambuquira, Caxambu, Conceição do Rio Verde e Lambari.
Em Minas Gerais, como destaca Bias Forte (in Ferreira 1958a), o processo de ocupação evoluiu de forma radial, a partir
da área onde se localizava o ouro e outras pedras preciosas. Em 1720, quando Minas é desvinculada do território da
capitania de São Paulo, sendo erigida capitania de Minas Gerais, já se encontravam instaladas sete vilas: “Mariana, Ouro
Prêto, Sabará, São João del Rei, Sêrro, Pitangui e São José del Rei (a atual Tiradentes)” – nomes de acordo com o texto
original. Surgiram, entretanto, povoados fora da área central, que se instalavam comumente ao longo dos rios e dos
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caminhos principais; no primeiro momento do Caminho Velho, e, mais tarde, do Caminho Novo. Segundo Bias Forte (in
Ferreira 1958a), aproximadamente no fim da primeira metade do século XVII, Felix Jacques chegava ao Rio Verde; em
1697, abria-se o primeiro caminho que ligava Minas ao Rio de Janeiro. Como visto anteriormente, apesar dessa primazia
no início do processo de interiorização, a região do sul de Minas só teria uma ocupação mais efetiva após o ciclo do ouro,
que até então, atraia o maior interesse e as aglomerações.
Na época da independência, a província de Minas Gerais contava com 15 municípios. No sul de Minas, na região do
Circuito das Águas, havia se emancipado Campanha (1798) e Baependi (1804). Na chegada da República, o número de
municípios contava cento e onze, mas foi no século XX que a busca pela emancipação permitiu maior fragmentação do
estado, gerando inúmeros outros municípios (Bias Fortes, in Ferreira 1958a). Destaca-se aqui o processo de formação dos
municípios onde se encontram as sub-bacias estudadas.

CAXAMBU
Segundo apresenta Ferreira (1958a), roteiros dos bandeirantes já assinalavam como ponto de referência uma determinada
montanha, com aspecto de “cone truncado”, nomeada Caxambu. Há, porém, diferentes versões para a origem do
topônimo. Correia Filho (1940) apresenta duas versões que justificariam o nome “Caxambú”: a primeira deriva de raízes
africanas, sendo a junção de cacha (tambor) e mumbú (música), aludindo à forma do morro; já para a segunda versão, o
nome teria uma origem no vocábulo tupi – caa (mato), xa (ver), umbú (riacho), que significa “o mato que vê o riacho”.
Uma terceira versão, aceita pela prefeitura da cidade como a mais correta, remete o nome também a origens indígenas;
Caxambu teria vindo da corruptela de Catã mbu – de catã, “golfar, fazer torvelinhos, borbulha”; mbu, o mesmo que pu,
“ferver”, mudado o p em mbu por causa do som nasal de catã. Em Tupi, a palavra Caxambu significa “bôlha” e, com
referência à água, é bôlha que o líquido faz como “a ferver” – essa interpretação seria do dr. Fausto Ferraz, de acordo
com publicação do jornal Correio da Manhã, em 12 de julho de 1959 (J G. 1959).
Entretanto, segundo Lima (2012) em sua dissertação, resultado de pesquisa sobre toponímias mineiras, coordenada pela
Professora Maria Cândida Trindade Costa de Seabra, da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, o
nome Caxambu é realmente de origem africana banto, possuindo duas definições: “1. Tambor grande, tipo de
membrafone, atabaque. 2. Dança afro-brasileira, semelhante ao batuque e com canto, ao som de tambor e de cuícas;
jongo” (Lima 2012, p. 187).
Assim como na origem do nome, os primórdios do povoamento de Caxambu não encontram acordo nas diferentes
narrativas históricas que os relatam. Nas terras da região, várias sesmarias foram doadas, dando origem a diversas
fazendas. Na fazenda Caxambu, teriam os escravos descoberto as “águas santas”, se beneficiando delas e espalhando as
benesses alcançadas. Assim, passou a região a receber romarias de doentes em busca de cura, como relata Lemos (1954).
Não se tem certeza sobre a data de descoberta das fontes. Considera-se que desde 1762 ou 1772 já havia esse
conhecimento, mas foi a partir de 1814 que as notícias da existência dessas águas começaram a se espalhar (Ferreira
1958a). Por volta de 1830/40, teria se instalado no local, com habitações precárias, um conjunto dessas pessoas. Em 1841,
o juiz de Baependi, município ao qual pertenciam aquelas terras, ordenou que fossem incendiadas tais habitações e a
expulsão das pessoas ali instaladas (Lemos 1954, 1955; Correia Filho 1940).
Dessa forma, de acordo com Lemos (1954), o início do arraial nas franjas do morro de Caxambu teria se iniciado apenas
a partir de 1850, quando o coronel José Inácio Nogueira de Sá, então dono das terras, se associou a João Constantino
Pereira Guimarães para construir ali a primeira casa regular. Coube a Felício Germano de Oliveira Mafra, por convite de
João Constantino, a incumbência de realizar o desbravamento nos arredores do morro de Caxambu, visando promover
melhorias ao acesso das fontes, como destaca Correia Filho (1940) – os desbravamentos executados por esses homens
se iniciaram a partir de 1843 (Lemos 1955). No primeiro momento, foi denominada ‘Águas Virtuosas de Baependy’;
posteriormente, ‘Águas Virtuosas de Caxambu’ e, mais tarde, apenas ‘Caxambu’. O município foi criado em 1901 e a Vila
de Caxambu elevada à condição de cidade em 1915 (Ferreira 1958a).
Fato histórico importante nestas terras, em 1868, a Princesa Isabel, junto com seu esposo Conde d’Eu, para ali se dirigiu
na esperança de tratar sua infertilidade com as “águas virtuosas”. Tendo conseguido o feito, fez ali erguer uma igreja
devotada a Santa Isabel da Hungria, cumprindo-se a promessa que fizera (Correia Filho 1940). Como destaca Ferreira
(1958a), em 1881, Caxambu já era reconhecida como estância hidromineral junto à corte.

C A M B U Q U I RA
Nas terras que antecedem a criação de Cambuquira, existia a Fazenda ‘Boa Vista’, pertencente às irmãs Ana, Francisca e
Joana da Silva Gularte. Com a morte dessas irmãs, essas terras foram deixadas como herança para antigos escravos. Tendo
em vista a difusão das “virtudes miraculosas” das águas que ali foram encontradas, esses novos proprietários tentaram
evitar a intromissão de forasteiros que para ali se dirigiam. Frente a esse impasse, Campanha – já município na época –
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ordenou a desapropriação destas terras em 1861, tornando-as de utilidade pública. Com o valor de indenização, novas
terras foram adquiridas para os antigos escravos no local denominado “Marimbeiro” (Ferreira 1958a).
Com a fama das águas, o povoado logo se desenvolveu; o nome ‘Cambuquiras’ teria se originado, segundo apresenta
Ferreira (1958a), na grande produção de cambuquiras naquele território (grelos de aboboreira – do tupi, caá+ambyquyra).
Em 1872, tornou-se distrito de Campanha, com o nome de ‘Águas Virtuosas de Cambuquira’. Algum tempo depois, foi
vendida ao Estado, já com o nome de ‘São Sebastião de Cambuquira’ e, em 1884, transferido para o município de Três
Corações do Rio Verde (Barbosa 1995, Ferreira 1958a).
Ao longo desses anos, o povoado continuou se desenvolvendo, sendo decretado município em 1909, com o nome de
‘Vila de Cambuquira’; em 1923, passou a se chamar apenas ‘Cambuquira’ e, em 1925, a sede municipal recebeu o título
de cidade (Ferreira 1958a).

CONCEIÇÃO

DO

R I O V E RD E

A povoação nas terras onde hoje se localiza Conceição do Rio Verde teve início com Inácio Carlos Silveira em 1732,
quando ali obteve uma sesmaria às margens do Rio Verde; o nome inicial foi de ‘Campina do Rio Verde’, passando mais
tarde para ‘Rio Verde de Baependi’ (Barbosa 1995, Ferreira 1958a).
O distrito foi criado em 1839, ao que se percebe em Barbosa (1995), já com o nome de ‘Conceição do Rio Verde’ e, em
1901, deixou de pertencer a Baependi e passou a compor o, então criado, município de Águas Virtuosas – atual Lambari.
Em 1911, cria-se o município de Conceição do Rio Verde. O distrito de Águas de Contendas foi criado em 1948; o primeiro
nome do povoado era apenas Contendas, de acordo com Barbosa (1995).

LAMBARI
O primeiro morador nas terras da atual Lambari foi Antônio de Araújo Dantas, de acordo com Ferreira (1958b citando
Martins 1949). Com o descobrimento das águas borbulhantes por volta de 1780, Antônio de Araújo Dantas fundou ali a
Fazenda das Águas Virtuosas (antiga “Trás da Serra”), propagando as virtudes dessas águas visando interesses comerciais.
A fazenda foi o núcleo onde se desenvolveu o povoado, processo que foi mais vigoroso a partir de 1837, quando se
construiu, nas proximidades das fontes, uma capelinha. Nessa época, essas terras pertenciam ao município de Campanha
(Barbosa 1995).
Em 1872, atesta-se as qualidades das águas por meio de análises técnicas credenciadas – até então, baseava-se apenas
na tradição. Interessado na exploração dessas águas, o governo da província determinou a criação do município em 1901,
permanecendo com o nome de Águas Virtuosas. Em 1930, recebeu o atual nome de Lambari, nome que já era usado por
um “semi-distrito” na região (atual município de Jesuânia). O nome está associado à abundância de peixes escamosos –
Characidium Faciatum – que habitavam os rios e lagos da região (Ferreira 1958b).
A Estância Hidromineral de Lambari foi criada por decreto em 1938, com três fontes: "Gasosa", "Ferro-Gasosa" e
"Magnesiana" (Ferreira 1958b).

4.1.2. Q UADRO S OCIOECONÔMICO
Para compor o quadro socioeconômico, apresentam-se: características demográficas e condições de vida, buscando-se
construir um perfil da população de cada município; aspectos econômicos, destacando-se características da mesorregião
Sul/Sudoeste, na qual os municípios estão inseridos; e condições do saneamento básico para cada município, segundo
dados disponíveis.

4.1.2.1. A S PECTOS DEMOGRÁFICOS E CONDIÇÕES DE VIDA
Minas Gerais contava, em 2010, com 19.597.330 habitantes de acordo com dados do Censo Demográfico 2010 (IBGE
2010a). Nesse ano, a mesorregião Sul/Sudoeste de Minas abrigava aproximadamente 13% da população mineira,
constituindo-se como a segunda região mais populosa do estado. Dos 2.438.611 habitantes distribuídos nas 10
microrregiões dessa mesorregião, São Lourenço contribuía com cerca de 9%, apresentando-se como a sétima
microrregião mais populosa. Tendo em vista os 16 municípios que a compõem, Caxambu se apresentava, em 2010, como
o segundo município mais populoso, Lambari o terceiro, Conceição do Rio Verde o nono e Cambuquira o décimo.
A evolução da população para os municípios estudados é apresentada na Figura 4.1.2. A título de comparação,
apresentam-se na Figura 4.1.3 os dados para Minas Gerais, no mesmo período. De forma geral, observa-se que, à exceção
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de Caxambu, os demais municípios tendem a seguir o padrão de evolução da população no estado, com algumas
especificidades.
Em Cambuquira (Figura 4.1.2a), observa-se ao longo da série de 1970 a 2010, o crescimento da população urbana e a
diminuição da rural, o mesmo padrão de Minas Gerais. Em 2010, a população urbana chegou a quase 83% do total; em
Minas, esse valor corresponde a cerca de 85%. Entretanto, de 2000 para 2010, a população total desse município cresceu
menos de 1%, enquanto que a de Minas cresceu quase 10%. Em 2017, havia uma população de 13.053 habitantes,
segundo estimativa do IBGE.

Figura 4.1.2. Evolução da população, de 1970 a 2017*, com a discriminação entre população urbana e rural, de 1970 a 2010: a)
Cambuquira, b) Caxambu, c) Conceição do Rio Verde, d) Lambari. *Valor estimado. Fonte: IBGE 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010a – Censos
Demográficos, IBGE 2017d.

Caxambu possui uma notável particularidade em relação aos demais municípios deste estudo, bem como daqueles de
sua microrregião. Como se observa na Figura 4.1.2b, desde a década de 70, o município já possuía uma população quase
exclusivamente urbana, aproximadamente 94%. Em 2010, essa estimativa correspondia a cerca de 98%. Na microrregião,
apenas São Lourenço possui 100% da população citadina, segundo o último Censo Demográfico de 2010. Nota-se ainda
que, de 2000 para 2010, a população caxambuense diminuiu e, tendo em vista a estimativa do IBGE para 2017, observase uma tendência de estabilização. A possível concretização dessa tendência deverá ser observada nos próximos censos
demográficos.

Figura 4.1.3. Evolução da população de Minas Gerais, de 1970 a 2017*, com a discriminação entre população urbana e rural, de 1970 a
2010. *Valor estimado. Fonte: IBGE 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010a – Censos Demográficos, IBGE 2017.

Conceição do Rio Verde (Figura 4.1.2c) se assemelha a Cambuquira, entretanto há um crescimento mais rápido da
população urbana; de 1991 para 2010, essa população aumentou 40%, taxa que se aproxima da verificada em Minas
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Gerais no mesmo período (42%) – Cambuquira apresentou uma taxa de 16%. Já a população rural em Conceição do Rio
Verde apresentou uma taxa de decrescimento de 35%, considerando o mesmo período, taxa essa maior, até mesmo,
daquela verificada no estado, de 27%. Para 2017, a estimativa era de 13.724 habitantes, segundo o IBGE.
Lambari possui a seguinte especificidade em relação ao padrão populacional de Minas Gerais. Embora a população
urbana venha aumentando, a população rural, desde 1980, manteve-se praticamente constante, registrando um pequeno
aumento em 1991 e 2000. Em 2010, porém, registrou-se um crescimento de mais de 20% sobre a população rural anterior,
o que equivale, em números absolutos, a 970 habitantes (Figura 4.1.2d). Isso mostra uma tendência de permanência das
pessoas vivendo na zona rural, situação contrária àquela verificada em Cambuquira e Conceição do Rio Verde, bem como
no estado, segundo os dados analisados. Em Caxambu, também se registrou um aumento da população rural de 1991
para 2010, mas com um valor irrelevante.
Na Figura 4.1.4, são apresentadas as pirâmides etárias para os anos de 1991, 2000 e 2010 da população de Cambuquira
(4a), Caxambu (4b), Conceição do Rio Verde (4c) e Lambari (4d), as quais são plotadas sobre as respectivas pirâmides
etárias de Minas Gerais para o mesmo período. Esses dados permitem acompanhar a evolução do perfil demográfico dos
municípios. De forma geral, esses perfis seguem o perfil estadual e o nacional (não apresentado); há, ao longo dos anos,
o estreitamento da base, com a diminuição da taxa de fecundidade, e o alargamento do topo, com o aumento da
expectativa de vida.

Figura 4.1.4. Pirâmides Etárias da População em 1991, 2000 e 2010: a) Cambuquira, b) Caxambu, c) Conceição do Rio Verde, d)
Lambari. Em cinza, as Pirâmides Etárias da População em Minas Gerais. Fonte: IBGE 1991, 2000 e 2010a – Censos Demográficos.
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Em 1991, os municípios apresentaram uma pirâmide semelhante à de Minas Gerais, mas com taxas de fecundidade
menores, exceto em Conceição do Rio Verde, e expectativa de vida maiores do que a verificada no estado. Em relação à
taxa de fecundidade, em 2000, apenas Lambari apresenta-se com taxa inferior à do estado; já em 2010, apesar de se
verificar a diminuição dessa taxa nos quatro municípios, todos eles apresentaram uma taxa superior à registrada em
Minas, de 1,79 filhos nascidos vivos por mulher (Tabela 4.1.1).
A taxa de fecundidade ser maior não reflete, necessariamente, em uma base mais expandida da pirâmide. Em 2000, por
exemplo, Cambuquira e Caxambu apresentaram uma taxa de 2,45 e 2,34 filhos nascidos vivos por mulher,
respectivamente, contra 2,23 em Minas. Entretanto, a população desses municípios, na faixa etária de 0 a 4 anos de idade,
se apresenta, proporcionalmente, menor. Essa situação pode ser verificada também em 2010 (Figura 4.1.4 – Tabela 4.1.1).
A princípio, há duas possibilidades de explicação para esse fato, taxa de mortalidade infantil e ou migração. A primeira é
logo descartada, pois esses municípios possuem taxas menores que a do estado – a mortalidade infantil representa o
número de óbitos de crianças com menos de um ano de idade, a cada mil nascidos vivos. A mortalidade até cinco anos
de idade também apresenta taxas inferiores à do estado (Tabela 4.1.1). Já em relação aos processos migratórios, embora
a análise das pirâmides ofereça fortes indicações, os dados censitários não permitem uma discriminação em termos
quantitativos para análises municipais. Há apenas uma variável que oferece um indicativo da emigração nos municípios,
a qual contabiliza as pessoas que já residiram fora do município, por grupos de idade (Tabela 4.1.2) – estimativa realizada
a partir de dados amostrais.
Tabela 4.1.1. Indicadores demográficos em 1991, 2000 e 2010.
Município /
Estado

Esperança de vida ao
nascer

Mortalidade infantil

Mortalidade até 5 anos
de idade

Taxa de fecundidade
total

Taxa de
envelhecimento (%)

1991

2000

2010

1991

2000

2010

1991

2000

2010

1991

2000

2010

1991

2000

2010

Caxambu

69,27

73,78

75,85

26,09

18,33

13,3

34,44

20,08

16,35

2,61

2,34

2,03

6,65

8,04

11,04

Conceição do
Rio Verde

16,35

14

68,14

71,53

75,01

29,1

24,24

15,3

38,35

26,54

17,82

2,92

2,59

2,45

6,58

7,3

9,55

68,14

72,83

77,23

29,1

20,74

12,1

38,35

22,72

14,1

2,52

2,1

1,89

6,94

8,33

10,13

Cambuquira

Lambari

Minas Gerais

68,78

66,36

74,61

70,55

76,34

75,3

27,38

35,39

27,75

15,08

36,11

46,23

17,92

30,37

15,52

17,3

2,49

2,69

2,45

2,23

2,1

1,79

7,7

4,97

8,91

6,2

10,7

8,12

Fonte: PNUD, Ipea e FJP 2013a – Atlas Brasil.

Embora esses dados não correspondam aos valores absolutos de emigração nos municípios, percebe-se, pela análise da
Tabela 4.1.2, que há a tendência ao aumento do número de pessoas até os 50 anos que residiram fora do município,
depois verifica-se a tendência à diminuição, característica que é verificada nas pirâmides etárias de 2010 para todos os
municípios – tem-se um estreitamento na “cintura” das pirâmides indicando a saída de pessoas. Assim, considera-se que
esse fato representa também a saída de possíveis filhos, o que justificaria a base da pirâmide mais estreita, nos casos de
Cambuquira e Caxambu. O fato de não se observar o mesmo comportamento nas pirâmides de Conceição do Rio Verde
e Lambari, não significa que também nesses municípios, em 2010, o número de crianças não seja menor do que o número
que a relação entre taxa de fecundidade e mortalidade infantil permitiria. Do total de pessoas que já residiram fora do
seu município de origem, a porcentagem daqueles que viveram 10 anos ou mais em outro município corresponde a 61%
em Cambuquira, 68% em Caxambu, 64% em Conceição do Rio Verde e 60% em Lambari.
Tabela 4.1.2. Pessoas que já residiram fora do município, por grupos de idade.
Grupos de Idade
Caxambu
(Anos)
0a4
211
5a9
379
10 a 14
380
15 a 19
487
20 a 24
571
25 a 29
624
30 a 34
670
35 a 39
662
40 a 44
637
45 a 49
784
50 a 54
655
55 a 59
714
60 a 64
570
65 a 69
450
70 a 74
390
75 a 79
392
80 ou mais
296
Total
8872
Fonte: IBGE 2010b – Censo Demográfico.

Cambuquira
115
163
275
342
370
404
297
297
288
213
299
213
224
164
157
145
157
4123
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Conceição do Rio
Verde
75
171
351
276
267
239
289
247
261
251
250
226
173
197
126
105
69
3573

Lambari
135
197
306
433
310
412
428
485
451
560
475
436
389
349
324
193
271
6154
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Em relação à esperança de vida, em 1991 e 2000, Cambuquira e Caxambu apresentaram os maiores valores. De 2000 para
2010, a esperança de vida aumentou cerca de 2% em Cambuquira, 3% em Caxambu, 5% em Conceição do Rio Verde e
6% em Lambari, resultando em 76,34; 75,85; 75,01 e 77,23 anos de idade, respectivamente. Complementa esse indicador
a análise da taxa de envelhecimento, que corresponde à razão do número de indivíduos com 65 anos ou mais em relação
à população total (Tabela 4.1.1). Ressalta-se ainda, sobretudo no grupo de idade de 80 anos e mais, a expressão das
mulheres, que fica mais evidente em 2010, não apenas em relação à população masculina, mas em relação à proporção
do grupo de mesma idade e sexo no estado, fato este que se destaca principalmente em Cambuquira, Caxambu e Lambari.
Na Tabela 4.1.3, apresenta-se o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), total e segundo os indicadores
que são considerados no cálculo do índice (renda, longevidade e educação), para os municípios objeto deste estudo. O
primeiro considera a renda per capita; o segundo, a expectativa de vida ao nascer; e o terceiro constitui-se de uma média
geométrica que considera a escolaridade da população adulta e o fluxo escolar da população jovem (PNUD, Ipea e FJP
2013b). O IDHM segue uma metodologia desenvolvida em 2012 com a cooperação do PNUD Brasil (Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento), Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) e FJP (Fundação João Pinheiro) – para
os cálculos, são utilizados os dados censitários do IBGE.
O IDHM varia de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano do município.
Considerando os valores apresentados, Caxambu e Lambari estão dentro da faixa de alto desenvolvimento; Cambuquira
e Conceição do Rio Verde se encontra na faixa de médio desenvolvimento. Todos os municípios apresentaram melhora
do IDH desde 1991, como se percebe na Tabela 4.1.3. Observa-se que o fator de maior impacto é a longevidade, seguida
pela renda e educação.
Tabela 4.1.3. Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes em 1991, 2000 e 2010.
Município

1991

2000

2010

Renda

0,699

0,691

0,711

0,693

Caxambu

0,538

0,649

0,743

Conceição do Rio Verde

0,432

0,581

0,665

Cambuquira
Lambari

0,466

0,6

0,458

0,627

0,77

2010

Longevidade

Educação

0,856

0,577

0,848

0,675

0,834
0,871

0,629
0,522
0,596

Fonte: PNUD, Ipea e FJP 2013a – Atlas Brasil.

Considerando a evolução da renda (Tabela 4.1.4), em 2010, Caxambu registrou a maior renda per capita, seguido por
Lambari, Cambuquira e Conceição do Rio Verde. De 2000 a 2010, enquanto os demais municípios apresentaram um
aumento em torno de 10%, Caxambu apresentou um crescimento de mais de 80% da renda per capita. Esse aumento,
porém, não se refletiu de forma distribuída para a população, como se percebe ao se analisar os valores do Índice de
Gini, que indica o grau de concentração de renda. De 2000 para 2010, Caxambu passou a ter maior concentração de
renda, passando de 0,56 para 0,65 – quanto mais próximo de 1, maior a concentração. Nos demais municípios, há uma
diminuição da desigualdade, sendo que Lambari mostra o Índice de Gini mais baixo, de 0,48. Em Minas Gerais, o menor
valor registrado é de 0,32 e o maior, de 0,78 (PNUD, Ipea e FJP 2013a).
Tabela 4.1.4. Renda per capita em 1991, 2000 e 2010.
Renda per capita (R$)
Município

Índice de Gini

1991

2000

2010

1991

2000

2010

352

528,99

963,25

0,61

0,56

0,65

324,48

528,65

588,83

0,6

0,59

0,5

Conceição do Rio Verde

245,9

483,03

533,38

0,56

0,59

0,53

Lambari

286,29

549,71

597,16

0,57

0,57

0,48

Caxambu
Cambuquira

Fonte: PNUD, Ipea e FJP 2013a – Atlas Brasil.

Em relação à Educação, analisando a população de 0 a 17 anos de idade, cursando o ensino básico regular (Tabela 4.1.5),
observa-se que a faixa etária com maior abrangência dos potenciais estudantes, é a faixa de 6 a 14 anos de idade, que
corresponde ao ensino fundamental. O IDHM considerada a população frequente na educação infantil, de 5 a 6 anos de
idade, entre outras análises que avaliam aspectos de frequência e conclusão do ensino fundamental e médio dentro do
prazo esperado, bem como o nível geral de escolaridade com fundamental completo, a partir dos 18 anos (Tabela 4.1.6).
De acordo com esses dados, o que mais impacta negativamente o IDHM, a princípio, é a porcentagem de jovens de 18 a
20 anos, com ensino médio completo, que se encontra em todos os quatro municípios com valores inferiores àquele
encontrado no estado, de 42,82%. A segunda variável de aparente maior agravante corresponde à porcentagem de jovens
de 18 anos ou mais, com fundamental completo (considera-se como aparente, pois essa variável possui peso 1 na
estimativa do IDHM, podendo, eventualmente, ser a de maior impacto). E a terceira, corresponde à porcentagem de
jovens de 15 a 17 anos, com fundamental completo.
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Tabela 4.1.5. População de 0 a 17 anos de idade, cursando o ensino básico regular em 1991, 2000 e 2010.
% de 0 a 5 anos na
escola

% de 5 a 6 anos na escola

% de 15 a 17 anos na
escola

% de 6 a 14 anos na escola

Município/Estado

2000

2010

1991

2000

2010

1991

2000

2010

1991

2000

2010

Caxambu

22,47

59

64,7

70,72

100

87,04

94,81

98,99

67,13

76,43

87,7

Cambuquira

27,76

52

44,5

78,5

84,94

82,16

96,33

98,17

42,39

75,71

86,95

Conceição do Rio Verde

22,54

39

49,66

67,5

88,24

77,38

88

95,25

40,22

67,11

77,16

Lambari

22,16

38

44,44

75,96

97,7

80,53

93

97,59

42,62

64,33

82,48

Minas Gerais

21,09

40,55

37,31

71,94

92,16

79,1

94,67

97,54

47,72

75,82

83,55

Fonte: PNUD, Ipea e FJP 2013a – Atlas Brasil.

Tabela 4.1.6. Indicadores de educação que entram no cálculo do IDHM – 2010.
Caxambu

Cambuquira

Lambari

Minas Gerais

% de 11 a 13 anos nos anos finais do fundamental REGULAR
SERIADO ou com fundamental completo

Conceição do
Rio Verde

76,15

91,61

82,27

87,82

87,96

% de 18 a 20 anos com médio completo

38,79

35,6

21,77

38,01

42,82

% de 15 a 17 anos com fundamental completo

57,86

46,18

50,29

53,37

60,94

% de 18 anos ou mais com fundamental completo

53,53

45,97

38,68

44,34

51,43

Fonte: PNUD, Ipea e FJP 2013a – Atlas Brasil.

Um outro retrato interessante da educação, refere-se à porcentagem da população adulta, de 18 anos de idade ou mais,
com algum grau de ensino completo, e a taxa de analfabetismo (Figura 4.1.5) – para o caso de curso superior, considera
a população de 25 anos ou mais de idade. Os municípios analisados, à exceção de Conceição do Rio Verde, apresentam
taxas de analfabetismo de até 10%, sendo o melhor resultado em Caxambu (6%) – no estado, a taxa é de 9%. Em relação
aos que possuem algum grau de ensino, verifica-se no geral, incluindo os dados estaduais, taxas baixas, que indicam que
mais da metade da população adulta não concluiu nem mesmo o ensino básico.
Taxa de analfabetismo - 18 anos ou mais

% de 18 anos ou mais com fundamental completo

% de 18 anos ou mais com médio completo

% de 25 anos ou mais com superior completo

54%

51%

46%
30%

10%

44%

39%

37% 35%

35%
29%

28%

22% 20%
14%
6%

8%

26%

32%

9%

Cambuquira
Caxambu
Conceição do Rio Verde
Lambari
Minas Gerais
Figura 4.1.5. Taxa de analfabetismo e níveis de escolaridade da população adulta. Fonte: PNUD, Ipea e FJP 2013a – Atlas Brasil.

4.1.2.2. A SPECTOS ECONÔMICOS
O estado de Minas Gerais possui uma economia diversificada, de importância histórica no Brasil. No cenário mais recente,
considerando série histórica do PIB apresentada pelo IBGE, de 2002 a 2015, o estado possui uma participação de cerca
de 9% na economia nacional, ocupando o terceiro lugar. Dentro do estado, a mesorregião Sul/Sudoeste se apresenta
como a terceira mais importante, considerando a mesma série histórica (Figura 4.1.6).
A mesorregião Sul/Sudoeste de Minas apresenta papel importante em diferentes setores da economia mineira. No setor
agropecuário, de acordo com a Pesquisa da Pecuária Municipal – IBGE (2017g), a mesorregião registrou a segunda maior
população de bovinos do estado em 2015 (2.619.115 cabeças), que corresponde a cerca de 11% do total no estado; na
produção de leite, ocupou também a segunda posição, com uma produção de aproximadamente 1,46 bilhões de litros
(15,91% do total no estado). Na agricultura, a mesorregião Sul/Sudoeste respondeu, em 2015, por cerca de 22% do valor
total da produção no estado, que foi de aproximadamente 27 bilhões de reais. O produto de maior destaque nesse setor
foi o café, que participou, nesse ano, com quase 35% do valor da produção total no estado, sendo que a mesorregião
Sul/Sudoeste contribuiu com mais de 40% do valor da produção desse produto. Dentre os dez produtos de maior
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participação no valor da produção em Minas Gerais, essa mesorregião também possui destaque em alguns deles, além
do café: milho (18,15%), batata inglesa (39,65%), feijão (12,55%), banana (20,69%), laranja (14,70%) e tomate (14,86%).
250

R$ Bilhões

200
150
100
50
0

Metropolitana de Belo Horizonte

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba

Sul/Sudoeste de Minas

Zona da Mata

Figura 4.1.6. Evolução do PIB, de 2002 a 2015, por mesorregião geográfica de Minas Gerais, considerando as quatro de maior destaque.
A região Sul/Sudoeste aparece como a terceira com maior PIB no estado. *Dados preliminares. Fonte: IBGE 2017i – Produto Interno Bruto
dos Municípios (período de 2002 a 2015).

A microrregião de São Lourenço contribui com cerca de 6% do PIB da mesorregião; no setor da agropecuária, essa
participação atinge aproximadamente 10%. Em relação ao PIB total municipal, em 2015, nessa microrregião, os municípios
estudados ocupam as seguintes posições: Caxambu (4ª), Lambari (6ª), Cambuquira (8ª) e Conceição do Rio Verde (10ª).
A evolução do PIB nesses municípios, de 2002 a 2015, é apresentada na Figura 4.1.7. Basicamente, as posições que os
quatro municípios ocupavam em 2002 se mantêm as mesmas nos anos mais recentes da série, de 2012 a 2015. Em termos
de crescimento no PIB, comparando o valor inicial e final da série, Conceição do Rio Verde apresentou o maior
crescimento, de aproximadamente 300%, seguido por Lambari (284,98%), Cambuquira (283,58%) e Caxambu (191,78%).
350

R$ Milhões

300
250
200
150
100
50
0

Caxambu

Lambari

Cambuquira

Conceição do Rio Verde

Figura 4.1.7. Evolução do PIB, de 2002 a 2015, para Cambuquira, Caxambu, Conceição do Rio Verde e Lambari. *Dados preliminares.
Fonte: IBGE 2017i – Produto Interno Bruto dos Municípios (período de 2002 a 2015).

Na Figura 4.1.8, apresenta-se a participação percentual de cada setor da economia no PIB total dos municípios estudados,
em 2014, que constitui, com algumas exceções, valores próximos dos verificados em 2015.
Em Cambuquira, o setor da agropecuária foi o mais importante, respondendo por 43% do PIB municipal em 2014 e 39%
em 2015; em Caxambu o setor de serviços apresenta-se com uma contribuição de cerca de 60% em 2014 e 2015;
Conceição do Rio Verde possui maior contribuição do setor de serviços, 42% em 2014 e 2015, mas tem uma contribuição
também importante da agropecuária, que respondeu nesses dois anos, por 21% do total – na mesorregião, a contribuição
do setor da agropecuária, no mesmo período, foi de cerca de 7% e na microrregião, de 13% em 2014 e 11% em 2015. Em
Lambari, a maior contribuição para o PIB vem do setor de serviços, que passou de 48% em 2014 para 50% em 2015; o
setor da agropecuária apresentou, em 2014, 11% na participação do PIB municipal e 6% em 2015, sendo o município,
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dentre os quatro apresentados, aquele com maiores variações nesses dois anos. Registra-se também que, em Lambari, o
setor da indústria apresenta maior contribuição em relação aos outros municípios, cerca de 10% para 2014 e 2015.
100%

Agropecuária

80%

Indústria

60%

Serviços

40%

Administração
Pública

20%

0%

Impostos, líquidos
de subsídios,
sobre produtos
Cambuquira

Caxambu

Conceição do Rio
Verde

Lambari

Figura 4.1.8. Participação percentual dos setores econômicos no PIB municipal, em 2014. Fonte: IBGE 2017i – Produto Interno Bruto dos
Municípios (ano de 2014).

Na Tabela 4.1.7, é possível obter um panorama dos quatro municípios estudados, quanto às principais atividades

econômicas existentes, segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0), e quais geram mais
empregos, considerando principalmente os setores da indústria, de serviços e administração pública. Esses dados são do
Cadastro Central de Empresas – 2016 (IBGE 2018a), que é composto por empresas e outras organizações e suas

respectivas unidades locais formalmente constituídas, registradas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). Dessa
forma, o setor da agropecuária não é totalmente reconhecido, na medida em que é um setor menos regularizado,

principalmente, no caso de pequenos e médios agricultores. Nessa Tabela, é possível também verificar o número de
empresas e outras organizações que foram constituídas a partir de 2001.

Tabela 4.1.7. Número de empresas e outras organizações – NE (Unidades) e número de pessoal ocupadas – PO, por seção da
classificação de atividades (CNAE 2.0), para 2016. Os dados com menos de 3 (três) informantes estão desidentificados com a letra X.
Caxambu

Atividades Econômicas CNAE 2.0

Cambuquira

NE

PO

NE

PO

Indústrias extrativas

4

20

1

Indústrias de transformação

42

235

Eletricidade e gás

1

X

Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação

1

X

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura

4

13

1

X

Conceição do
Rio Verde
NE
PO

Lambari
NE

PO

17

-

-

33

276

63

667

-

-

-

-

1

X

1

X

2

X

X

4

28

266

-

-

-

-

1

X

Construção

19

42

4

4

7

41

13

61

Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas

334

1.289

128

495

109

426

219

899

Transporte, armazenagem e correio

18

70

12

74

8

20

28

119

Alojamento e alimentação

74

554

22

81

20

58

34

215

Informação e comunicação

16

55

2

X

4

12

7

25

Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados

4

X

-

-

-

-

2

X

Atividades imobiliárias

5

18

-

-

2

X

3

5

Atividades profissionais, científicas e técnicas

26

81

11

19

7

21

12

26

Atividades administrativas e serviços complementares

51

205

9

23

8

17

20

61

Administração pública, defesa e seguridade social

3

624

2

X

2

X

3

456

Educação

23

179

7

21

11

12

19

58

Saúde humana e serviços sociais

24

126

9

95

10

68

13

129

Artes, cultura, esporte e recreação

8

28

8

14

3

8

7

17

Outras atividades de serviços
Total

Número de empresas e outras organizações a partir de 2001
Fonte: IBGE 2018a – Cadastro Central de Empresas (ano de 2016).

46

87

21

44

12

45

34

38

703

3.657

265

1.538

243

1403

479

2.808

412
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A região sul também se destaca na atividade turística no panorama estadual. De acordo com dados da Fundação João
Pinheiro (Gonçalves 2017), o Sul de Minas Gerais – considerando a divisão por Territórios de Desenvolvimento –
apresentou, em 2014, a segunda maior participação do valor adicionado pelo turismo (8,8%), aproximadamente 1,3
bilhões de reais, no total do território mineiro. As cidades com maior participação foram: Pouso Alegre, Poços de Caldas,
Varginha, Lavras e Itajubá.
Minas Gerais possui diversos circuitos turísticos, definidos pela Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais (SETUR).
Na região sul, de acordo com mapa apresentado em Gonçalves (2017), destacam-se os circuitos: Águas, Caminhos do Sul
de Minas, Serras Verdes do Sul de Minas, Malhas do Sul de Minas, Caminhos Gerais, Lago de Furnas e Terras Altas da
Mantiqueira.

R$ Mil

Do total adicionado pela região Sul, em 2014, os municípios de Cambuquira, Caxambu, Conceição do Rio Verde e Lambari,
respondem juntos, por 2,61%. A evolução do valor adicionado do turismo por esses municípios ao PIB, é apresentada na
Figura 4.1.9.
16.000
12.000
8.000
4.000
0

2010

2011

2012

2013

2014

Cambuquira

2.839

4.693

4.713

4.425

5.309

Caxambu

15.455

14.446

15.365

14.528

12.427

Conc. do Rio Verde

2.402

2.306

2.848

3.107

3.504

Lambari

9.207

10.995

12.535

13.880

13.056

Figura 4.1.9. Valor adicionado em valores correntes do Turismo - 2010-2014 (R$ Mil) pelos municípios de Cambuquira, Caxambu,
Conceição do Rio Verde e Lambari. Fonte: Gonçalves 2017 (período de 2010 a 2014).

4.1.2.3. S ANEAMENTO BÁSICO
A situação do saneamento básico nos municípios estudados é apresentada, inicialmente, segundo informações do Censo
Demográfico de 2010, considerando as variáveis: forma de abastecimento de água, condições do esgotamento sanitário
e destino do lixo. Essas variáveis incluem somente os domicílios em áreas com ordenamento urbano regular.
Em relação à forma de abastecimento de água (Tabela 4.1.8), Lambari possuía, em 2010, quase 100% dos domicílios com
abastecimento pela rede geral de distribuição; Cambuquira e Conceição do Rio Verde apresentavam o maior número de
domicílios utilizando água proveniente de poço ou nascente, 76 e 83, respectivamente; em Caxambu esse número era de
47 e, em Lambari, 10.
Tabela 4.1.8. Forma de abastecimento de água para os domicílios em áreas com ordenamento urbano regular, em 2010.
Caxambu

Cambuquira

Conceição do Rio
Verde

Lambari

Número de domicílios

6.885

3.365

3.493

4.692

Rede geral de distribuição

6.808

3.228

3.394

4.677

Poço ou nascente na propriedade

47

76

83

10

Outra

30

61

16

5

Fonte: IBGE 2010a – Censo Demográfico.

Com relação à existência de banheiro e o tipo de esgotamento sanitário (Tabela 4.1.9), praticamente todos os domicílios
contavam com, pelo menos, um banheiro. Desses domicílios, cerca de 84% em Cambuquira, 98% em Caxambu, 96% em
Conceição do Rio Verde e 90% em Lambari declararam utilizar a rede geral de esgoto.
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Tabela 4.1.9. Existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário para os domicílios em áreas com
ordenamento urbano regular, em 2010.
Caxambu

Cambuquira

Conceição do Rio
Verde

Lambari

Número de domicílios

6.885

3.365

3.493

4.692

Tinham banheiro ou sanitário

6.880

3.361

3.486

4.690

Tinham banheiro ou sanitário - rede geral de esgoto ou pluvial

6.753

2.812

3.350

4.202

Tinham banheiro ou sanitário - fossa séptica

62

95

29

35

Tinham banheiro ou sanitário - outro escoadouro

65

454

107

453

Não tinham banheiro ou sanitário

5

4

7

2

Fonte: IBGE 2010a – Censo Demográfico.

Sobre a destinação do lixo dos domicílios (Tabela 4.1.10), Caxambu, Conceição do Rio Verde e Lambari registraram, em
2010, quase 100% do lixo coletado, seja diretamente pelo serviço de limpeza ou em caçambas. Já Cambuquira registrou
cerca de 98%, possuindo o maior número de domicílios, dentre os pesquisados, que davam outra destinação ao lixo (78
domicílios).
Tabela 4.1.10. Destino do lixo para os domicílios em áreas com ordenamento urbano regular, em 2010.
Caxambu

Cambuquira

Número de domicílios

6.885

3.365

Coletado diretamente por serviço de limpeza

6.332

3.220

Coletado

6.832

Coletado em caçamba de serviço de limpeza

3.287

500

Outro

67

53

Fonte: IBGE 2010a – Censo Demográfico.

Conceição do
Rio Verde

Lambari

3.483

4.679

3.493

4.692

3.481

4.391

2

78

288

10

13

Um panorama mais recente é apresentado na Tabela 4.1.11, para o ano de 2016, de acordo com dados disponíveis na
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental – SNSA, vinculada ao Ministério das Cidades (MCid). Os dados são
preenchidos com informações repassadas pelas prestadoras do serviço e pelas prefeituras. As informações apresentadas
se referem ao abastecimento de água e rede de esgoto; aos resíduos sólidos domiciliares e públicos; e ao resíduo sólido
da saúde – Cambuquira não apresenta, no ano considerado, dados para os dois últimos casos.
Tabela 4.1.11. Informações sobre serviços de saneamento básico, em 2016.

Prestadores
Serviços
População total atendida com abastecimento de água (Habitantes)
População urbana atendida com abastecimento de água
(Habitantes)
Água e
Esgoto

População total atendida com esgotamento sanitário (Habitantes)
População urbana atendida com esgotamento sanitário
(Habitantes)
Extensão da rede de esgotos (km)

Volume de esgotos coletado (1.000 m³/ano)

Cambuquira

19.152

10.338

10.614

15.826

19.152

10.338

10.614

14.911

18.717

8.138

11.300

14.011

18.717

8.138

11.300

13.311

66,51

45,81

735,58

0

735,58

Volume de esgotos tratado (1.000 m³/ano)

População urbana atendida no município, abrangendo o distritosede e localidades (Habitantes)
População urbana atendida pelo serviço de coleta domiciliar direta,
Resíduo ou seja, porta-a-porta (Habitantes)
Sólido
Os resíduos sólidos domiciliares e públicos coletados são enviados
Domiciliar
para outro município?
e Público
Quantidade total de RDO e RPU coletada por todos os agentes
(Tonelada/ano)
Existe coleta seletiva no município?

Existe no município a coleta diferenciada de resíduos sólidos dos
Resíduo serviços de saúde executada pela Prefeitura, pelo próprio gerador
Sólido da ou por empresas contratadas por eles?
O município envia RSS coletados para outro município?
Saúde
Municípios para onde são remetidos os RSS

Conceição do
Lambari
Rio Verde
COPASA;
PMCRV; COPASA;
COPASA
SAAE; PML
SEMAM
SEC OBRAS
Água e Esgoto;
Esgoto; Água;
Água e Esgoto;
Água e Esgoto
Res. Sólidos
Res. Sólidos
Res. Sólidos
Caxambu

Fonte: MCid 2016 – Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental.
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2.737,50

10.800,00

Não

Não

Não

Sim

Sim
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Ressalta-se que o alcance desses serviços corresponde, praticamente, ao perímetro urbano. Em Cambuquira, a prestadora
dos serviços de água e esgoto é a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA). Da população total atendida
com abastecimento de água, cerca de 79% possuía esgotamento sanitário.
Em Caxambu, tem-se a atuação da COPASA e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMAM). Nesse município, dos
19.152 habitantes atendidos com abastecimento de água, quase 98% contavam com serviço de esgotamento sanitário.
Em Conceição do Rio Verde, os serviços de saneamento básico são de responsabilidade da COPASA, da Prefeitura
Municipal (PMCRV), e da Secretaria de Obras e Secretaria de Meio Ambiente (SEC OBRAS). Curiosamente, registra-se uma
população atendida com saneamento sanitário 6,46% maior do que aquela contabilizada no serviço de abastecimento
de água. Embora exista uma diferença de cerca de seis anos entre os dados, essa variação pode ser devida ao fato de que
há pessoas que utilizam poço ou nascente como forma de abastecimento de água. Como visto na Tabela 4.1.8, esse
município apresentava, em 2010, o maior número de domicílios nesse caso.
Já Lambari possui como prestadores dos serviços básicos, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) e a Prefeitura
Municipal (PML). Nesse município, o atendimento alcançava uma pequena parcela da população não urbana (915
habitantes). Para a população urbana atendida com abastecimento de água, cerca de 89% possuía atendimento para
esgotamento sanitário. Dos quatro municípios, observa-se que apenas Caxambu realizava o tratamento do esgoto
coletado.
O serviço de coleta do resíduo sólido domiciliar e público atendia, nos municípios de Caxambu e Conceição do Rio Verde,
um número de 20.000 e 12.094 habitantes, com coleta que chegava à porta das casas. Já Lambari atendia um total de
14.000 pessoas, porém, pouco mais de um terço possuia coleta na porta de casa, segundo os dados apresentados. Os
resíduos coletados permanecem nos próprios municípios e não há coleta seletiva em nenhum deles, de acordo com os
dados.
Para o resíduo sólido da saúde, todos os municípios que forneceram informações possuem a coleta diferenciada. Esse
resíduo é destinado para o município de Lavras no caso de Caxambu e para Itajubá, nos casos de Conceição do Rio Verde
e Lambari – ambos municípios de destino do lixo hospitalar são de Minas Gerais.
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4.2. M EIO FÍSICO E COBERTURA VEGETAL
4.2.1. C LIMA

E PLU VIOMETRIA
Joana Cruz de Souza

4.2.1.1. C LIMA
A P RE S E N T A Ç Ã O
A presente caracterização climatológica tem o objetivo de avaliar regionalmente a área de inserção das estâncias
hidrominerais situadas nos municípios de Cambuquira, Caxambu, Conceição do Rio Verde e Lambari.

C A RA C T E RI ZA Ç Ã O

RE G I O N A L

A região sudeste do Brasil caracteriza-se por ser uma região de transição entre os climas quentes e latitudes baixas e os
climas mesotérmicos temperados e latitudes médias. Neste contexto, o Estado de Minas Gerais, conforme Cupolillo
(2008), apresenta, em escala macro, sazonalidade climática responsável por duas estações distintas e bem definidas, a
saber: verão e inverno. O verão caracteriza-se como úmido e quente. Já o inverno mostra-se como seco e ameno.
Durante o inverno, o Estado de Minas Gerais é influenciado por frentes frias e pelo Anticiclone Subtropical do Atlântico
Sul (ASAS), que provocam queda de temperatura e pouca atividade convectiva, ou seja, pouca chuva devido à baixa
umidade do ar. Já no verão, o ASAS perde sua força, direcionando-se para o oceano. Assim, a região passa a sofrer
influências das instabilidades tropicais, que têm sido atribuídas a um fenômeno conhecido como Alta da Bolívia que, por
sua vez, é proveniente da Massa Equatorial Continental (MEC).
De forma geral, o Estado de Minas Gerais, segundo a classificação climática de Köppen, apresenta os tipos climáticos
apontados na Figura 4.2.1 e descritos a seguir:







Aw: clima tropical úmido (megatérmico) de savana, com inverno seco e verão chuvoso. A precipitação do mês
mais seco é inferior a 60 mm. A temperatura média do mês mais frio é superior a 18 ºC;
BSw: clima seco, com chuvas no verão e precipitações anuais sempre inferiores a 1.000 mm, podendo ocorrer
valores inferiores a 750 mm;
Cwa: clima temperado quente (mesotérmico), com inverno seco e verão chuvoso. A temperatura no mês mais
quente é superior a 22 ºC e no mês mais frio inferior a 18 ºC;
Cwb: clima temperado chuvoso (mesotérmico), também chamado subtropical de altitude. Difere do anterior pela
temperatura média do mês mais quente ser inferior a 22 ºC;
Reduzindo a escala de análise climática para a bacia hidrográfica do rio Verde, na qual se insere a área de estudo,
observa-se que, de acordo com a classificação de Köppen, predomina o clima mesotérmico do tipo Cwb;
As áreas indicadas com o clima tipo C são regiões que apresentam temperaturas médias nos meses mais frios
compreendidas entre -3 °C e 18 °C e temperatura média no mês mais quente superior a 10 °C, bem como
estações de verão e inverno bem definidas sendo, para o clima tipo Cwb, o inverno seco e o verão temperado.

C A RA C T E RI ZA Ç Ã O

D A Á RE A D E E S T U D O

O entendimento dos fatores climáticos é importante no desenvolvimento dos estudos hidrológicos e hidrogeológicos,
dependentes das variáveis climáticas. Para tanto, as principais variáveis são abordadas neste item de forma sucinta, de
modo a subsidiar a caracterização da área de inserção das estâncias hidrominerais situadas nos municípios de
Cambuquira, Caxambu, Conceição do Rio Verde e Lambari.
Neste contexto, na região de inserção da área de estudo, a dinâmica dos parâmetros climatológicos é regida pela forte
influência da sazonalidade, o que determina nítida distinção entre duas estações (seca e chuvosa). Para tanto, em virtude
da disponibilidade de dados, a presente caracterização climatológica baseou-se, para o período de 1961 a 1990, nas
Normais Climatológicas das estações climatológicas Cambuquira (Código 83685), Caxambu (Código 83686) e São
Lourenço (Código 83736). Para o período entre 1981 e 2010, trabalhou-se com as Normais Climatológicas das estações
climatológicas Caxambu (Código 83686), Lambari (Código 83032) e São Lourenço (Código 83736). Tais estações são
operadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e estão apresentadas na Tabela 4.2.1 e na Figura 4.2.2.
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Figura 4.2.1. Distribuição dos tipos climáticos em Minas Gerais segundo a classificação de Köppen com destaque para a área de estudo.
Fonte: Adaptado de Tonietto et al. (2006).
Tabela 4.2.1. Estações climatológicas selecionadas.
Coordenadas - Datum Sirgas 2000
Latitude
Longitude
21°51'S
45°18'W

Altitude
(m)
950,1

Código

Nome da Estação

83685

Cambuquira

83686

Caxambu

21°58'S

44°56'W

958,5

83032

Lambari

21°57'S

45°19'W

878,5

83736

São Lourenço

22°06'S

45°01'W

953,2

Fonte: INMET (2018).

Normais
Climatológicas
1961 - 1990
1961 - 1990
1981 - 2010
1981 - 2010
1961 - 1990
1981 - 2010

Figura 4.2.2. Localização das estações climatológicas Cambuquira (Código 83685), Caxambu (Código 83686), Lambari (Código 83032) e
São Lourenço (Código 83736).

Como já mencionado, vale ressaltar que a presente caracterização climatológica tem o objetivo de avaliar regionalmente
a área de inserção das estâncias hidrominerais situadas nos municípios de Cambuquira, Caxambu, Conceição do Rio Verde
e Lambari. A título de conhecimento, no entanto, menciona-se a seguinte representatividade espacial (Figura 4.2.2):




Estação Cambuquira (Código 83685) representativa para o Parque das Águas do Marimbeiro e o Parque das
Águas de Cambuquira;
Estação Caxambu (Código 83686) representativa para o Parque das Águas de Caxambu e o Parque das Águas
de Contendas; e,
Estação Lambari (Código 83032) representativa para o Parque das Águas de Lambari.
Souza J.C.
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A Estação São Lourenço (Código 83736) localiza-se na porção sudeste dos limites do projeto, tendo sido analisada para
contribuir com os conhecimentos acerca da região.

T E M PE RA T U R A
De acordo com os dados das estações climatológicas Cambuquira (Código 83685), Caxambu (Código 83686) e São
Lourenço (Código 83736) apresentados na Tabela 4.2.2, bem como na Figura 4.2.3, Figura 4.2.4 e Figura 4.2.5, verifica-se
que a temperatura média mensal anual dos referidos municípios, no período entre 1961 e 1990, equivale a 19,6 ºC, 19,2 ºC
e 19,1 ºC, respectivamente.
Tabela 4.2.2. Normais Climatológicas de temperaturas máxima, média compensada1 e mínima, dadas em °C, nas estações Cambuquira
(Código 83685), Caxambu (Código 83686) e São Lourenço (Código 83736) entre 1961 e 1990.
Temperatura
(ºC)

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Máxima
Média compensada
Mínima
Máxima
Média compensada
Mínima
Máxima
Média compensada
Mínima

27,6
21,7
17,4
28,1
22,0
16,9
28,8
22,2
17,5

28,1
21,9
17,7
28,5
22,2
16,9
28,9
22,3
17,5

28,1
21,6
17,0
28,2
21,4
15,7
29
21,7
16,6

26,4
19,6
14,6
26,9
19,6
13,8
27,5
19,5
13,8

24,7
17,3
12,0
24,9
16,9
10,2
25,3
16,2
10

23,6
16,4
11,2
23,7
15,2
8,2
24,2
14,6
8

23,8
16,2
10,5
24,0
14,8
7,4
24,5
14,3
7,1

25,8
18,1
12,2
25,9
16,8
9,1
26,3
16,4
8,7

26,9
19,6
13,9
26,7
18,9
11,7
27,3
18,7
11,8

26,8
20,4
15,6
27,7
20,6
14,3
27,6
20,4
14,7

27,1
20,8
16,3
27,9
21,1
15,2
28,2
21,3
16

27,0
21,2
17,1
27,4
21,3
15,9
27,9
21,7
17,1

Estação
Cambuquira

Caxambu

São Lourenço

Média
mensal
anual
26,3
19,6
14,6
26,7
19,2
12,9
27,1
19,1
13,2

Fonte: INMET (2018).
1
Segundo Serviço Geológico do Brasil (CPRM 2014), nas estações meteorológicas são feitas leituras das temperaturas a cada seis horas,
como, por exemplo, às 9:00 h, às 15:00 h e às 21:00 h. Considerando esse intervalo, dever-se-ia fazer a quarta leitura às 3:00 h, o que
não ocorre em função do horário de descanso do observador. Assim, a temperatura média que se calcula não é exatamente a média do
dia, já que falta o valor das 3:00 h. Assim sendo, os meteorologistas calculam a média das três (3) leituras, acrescidas das temperaturas
máxima e mínima. A média desses cinco (5) valores é chamada de temperatura média compensada.

Estação Cambuquira (Código 83685)
Máxima

Média compensada

Mínima

Temperatura (oC)

30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Mês

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Figura 4.2.3. Normais Climatológicas de temperaturas máxima, média compensada e mínima na Estação Cambuquira (Código 83685)
entre 1961 e 1990. Fonte: Elaborado a partir de INMET (2018).

Entre 1961 e 1990, as temperaturas mínimas na Estação Cambuquira (Código 83685) apresentam média de 14,6 ºC, sendo
os valores mais baixos registrados nos meses de junho (11,2 ºC) e julho (10,5 ºC). Já a média das temperaturas máximas
fica em torno de 26,3 ºC anual, com fevereiro e março registrando os valores mais elevados, com 28,1 ºC para ambos os
meses.
Na Estação Caxambu (Código 83686), ainda para o período de 1961 a 1990, a média mensal anual das temperaturas
mínimas é de 12,9 ºC, sendo os menores valores nos meses de junho (8,2 ºC) e julho (7,4 ºC). Quanto à temperatura
máxima, foram registrados valores entre 23,7 ºC e 28,5 ºC, sendo que os meses de janeiro, fevereiro e março apresentam
as maiores temperaturas, as quais são equivalentes a 28,1 ºC, 28,5 ºC e 28,2 ºC, respectivamente.
Entre 1961 e 1990, as temperaturas mínimas na Estação Cambuquira (Código 83685) apresentam média de 14,6 ºC,
Por fim, entre 1961 e 1990, as temperaturas mínimas na Estação São Lourenço (Código 83736) apresentam média de
13,2 ºC, sendo os valores mais baixos registrados nos meses de junho (8 ºC) e julho (7,1 ºC). Já a média das temperaturas
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máximas gira em torno de 27,1 ºC anual, sendo que os meses de janeiro, fevereiro e março apresentam as maiores
temperaturas, com valores equivalentes a 28,8 ºC, 28,9 ºC e 29 ºC, respectivamente.

Estação Caxambu (Código 83686)
Máxima

Média compensada

Mínima

Temperatura (oC)

30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Mês

Set

Out

Nov

Dez

Figura 4.2.4. Normais Climatológicas de temperaturas máxima, média compensada e mínima na Estação Caxambu (Código 83686)
entre 1961 e 1990. Fonte: Elaborado a partir de INMET (2018).

Estação São Lourenço (Código 83736)
Máxima

Média compensada

Mínima

Temperatura (oC)

35
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Figura 4.2.5. Normais Climatológicas de temperaturas máxima, média compensada e mínima na Estação São Lourenço (Código 83736)
entre 1961 e 1990. Fonte: Elaborado a partir de INMET (2018).

Para o período entre 1981 e 1990, de acordo com os dados das estações climatológicas Caxambu (Código 83686), Lambari
(Código 83032) e São Lourenço (Código 83736) apresentados na Tabela 4.2.3, bem como na Figura 4.2.6, Figura 4.2.7 e
Figura 4.2.8, verifica-se que a temperatura média mensal anual dos referidos municípios equivale a 20,2 ºC, 18,7 ºC e
19,4 ºC, respectivamente.
Tabela 4.2.3. Normais Climatológicas de temperaturas máxima, média compensada e mínima, dadas em °C, nas estações Caxambu
(Código 83686), Lambari (Código 83032) e São Lourenço (Código 83736) entre 1981 e 2010.
Estação

Temperatura
(ºC)

Máxima
Média compensada
Mínima
Máxima
Lambari
Média compensada
Mínima
Máxima
São Lourenço Média compensada
Mínima
Fonte: INMET (2018).
Caxambu

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

28,7
22,5
16,6
29,5
22,2
16,9
28,8
22,4
17,8

29,5
22,7
16,3
30,1
22,2
16,4
29,4
22,3
17,4

28,6
22,1
15,7
29,4
21,4
15,6
28,9
21,7
16,7

27,5
20,9
14,0
28,2
19,4
12,9
27,9
20
14,2

25,4
18,3
10,9
25,5
16,0
9,1
25
16,5
10,5

24,1
16,5
8,2
24,3
14,0
6,4
24,3
14,8
8,2

24,9
17,1
8,7
24,8
13,8
6,0
24,6
14,8
7,6

26,4
18,3
9,9
26,8
15,1
6,4
26,5
16,6
8,7

27,2
20,0
12,5
27,6
17,9
10,5
27,1
18,8
12,2

28,1
21,0
14,1
28,8
20,0
13,3
28,2
20,8
14,8

28,5
21,7
15,2
29,2
20,9
14,8
28,5
21,5
16,3

28,3
21,7
15,8
29,0
21,7
16,2
28,5
22
17,4
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Média
mensal
anual
27,3
20,2
13,2
27,8
18,7
12,0
27,3
19,4
13,5

49

SIGA – CIRCUITO DAS ÁGUAS
CARACTERIZAÇÃO GEOAMBIENTAL REGIONAL DO CIRCUITO DAS ÁGUAS - CLIMA E PLUVIOMETRIA

Estação Caxambu (Código 83686)
Máxima
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Figura 4.2.6. Normais Climatológicas de temperaturas máxima, média compensada e mínima na Estação Caxambu (Código 83686)
entre 1981 e 2010. Fonte: Elaborado a partir de INMET (2018).

Estação Lambari (Código 83032)
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Figura 4.2.7. Normais Climatológicas de temperaturas máxima, média compensada e mínima na Estação Lambari (Código 83032) entre
1981 e 2010. Fonte: Elaborado a partir de INMET (2018).

Estação São Lourenço (Código 83736)
Máxima

Média compensada
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Figura 4.2.8. Normais Climatológicas de temperaturas máxima, média compensada e mínima na Estação São Lourenço (Código 83736)
entre 1981 e 2010. Fonte: Elaborado a partir de INMET (2018).
Souza J.C.

50

SIGA – CIRCUITO DAS ÁGUAS
CARACTERIZAÇÃO GEOAMBIENTAL REGIONAL DO CIRCUITO DAS ÁGUAS - CLIMA E PLUVIOMETRIA

Entre 1981 e 2010, as temperaturas mínimas na Estação Caxambu (Código 83686) apresentam média de 13,2 ºC, sendo
os valores mais baixos registrados nos meses de junho (8,2 ºC) e julho (8,7 ºC). Já a média das temperaturas máximas fica
em torno de 27,3 ºC, com janeiro e fevereiro registrando os valores mais elevados, com 28,7 ºC e 29,5 ºC, respectivamente.
Na Estação Lambari (Código 83032), ainda para o período de 1981 a 2010, a média mensal anual das temperaturas
mínimas é de 12 ºC, sendo que os menores valores ocorrem nos meses de junho (6,4 ºC), julho (6,0 ºC) e agosto (6,4 ºC).
Quanto à temperatura máxima, foram registrados valores entre 24,3 ºC e 30,1 ºC, sendo que os meses de janeiro, fevereiro
e março apresentam as maiores temperaturas, as quais equivalem a 29,5 ºC, 30,1 ºC e 29,4 ºC, respectivamente.
Por fim, entre 1981 e 2010, as temperaturas mínimas na Estação São Lourenço (Código 83736) apresentam média de
13,5 ºC, sendo os valores mais baixos registrados nos meses de junho (8,2 ºC) e julho (7,6 ºC). Já a média das temperaturas
máximas gira em torno de 27,3 ºC anual, sendo que os meses de janeiro, fevereiro e março apresentam as maiores
temperaturas, com valores equivalentes a 28,8 ºC, 29,4 ºC e 28,9 ºC, respectivamente.
Para as estações Caxambu (Código 83686) e São Lourenço (Código 83736), apresenta-se na Tabela 4.2.4 a variação da
temperatura média mensal anual e na Figura 4.2.9 e Figura 4.2.10 a variação da temperatura mensal referente ao período
de 1961 a 1990 e 1981 a 2010, apontando que a temperatura média mensal anual aumentou em ambas as estações no
que se refere às máximas, médias compensadas e mínimas, sendo, no entanto, mais evidente para a Estação Caxambu
(Código 83686).
Tabela 4.2.4. Comparação entre as Normais Climatológicas de temperaturas máxima, média compensada e mínima nas estações
Caxambu (Código 83686) e São Lourenço (Código 83736), entre 1961 a 1990 e 1981 a 2010.
Estação

Período das Normais
climatológicas

Caxambu

São Lourenço

Temperatura anual (ºC)
Máxima

Média
compensada

Mínima

1961-1990

26,7

19,2

12,9

1981-2010

27,3

20,2

13,2

1961-1990

27,1

19,1

13,2

1981-2010

27,3

19,4

13,5

Fonte: Elaborado a partir de INMET (2018).

Estação Caxambu (Código 83686)
Máxima (1961-1990)
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Figura 4.2.9. Normais Climatológicas de temperaturas máxima, média compensada e mínima na Estação Caxambu (Código 83686)
entre 1961 a 1990 e 1981 a 2010. Fonte: Elaborado a partir de INMET (2018).
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Estação São Lourenço (Código 83736)

35
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Figura 4.2.10. Normais Climatológicas de temperaturas máxima, média compensada e mínima na Estação São Lourenço (Código 83736)
entre 1961 a 1990 e 1981 a 2010. Fonte: Elaborado a partir de INMET (2018).

PRECIPITAÇÃO
Conforme Tabela 4.2.5, Tabela 4.2.7 e Figura 4.2.11, constata-se que a distribuição anual das chuvas nas estações
Cambuquira (Código 83685), Caxambu (Código 83686) e São Lourenço (Código 83736), para os períodos de 1961-1990
e 1981- 2010, aponta dois (2) períodos distintos: um período chuvoso, com início em outubro e término em março,
englobando o verão, e um período seco, entre abril e setembro, abarcando o inverno, com índices pluviométricos
significativamente mais baixos.
Tabela 4.2.5. Normais Climatológicas de precipitação acumulada (em mm) nas estações Cambuquira (Código 83685), Caxambu (Código
83686) e São Lourenço (Código 83736) entre 1961 e 1990.
Estação

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Cambuquira

252,6 196,2 142,1

Jan

Fev

64,5

48,1

18,3

17,7

28,7

54,9

141,6 179,1 253,7

1.397,5

Caxambu

279,4 223,9 190,9

59,7

65,4

28,7

13,6

21,2

104,4 119,7 202,1 256,5

1.565,5

São Lourenço 280,6 240,8 171,6

71,9

60,6

37,0

24,0

30,7

73,2

1.581,0

Fonte: INMET (2018).
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Out
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Dez Total anual

136,8 183,1 270,9
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Figura 4.2.11. Normais Climatológicas de precipitação acumulada (em mm) nas estações Cambuquira (Código 83685), Caxambu
(Código 83686) e São Lourenço (Código 83736) entre 1961 e 1990. Fonte: Elaborado a partir de INMET (2018).
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No período entre 1961 e 1990, conforme Tabela 4.2.5, na Estação Cambuquira (Código 83685) o maior volume de chuvas
ocorre em dezembro (com média de 253,7 mm) e janeiro (com média de 252,6 mm). Historicamente, os meses de junho

a agosto apresentam precipitação extremamente baixa, com valor médio mensal de 21,6 mm. Por outro lado, o trimestre

dezembro a fevereiro apresenta precipitação média mensal em torno de 234,2 mm, apontando, assim, de acordo com
Figura 4.2.11, grande diferença entre o período seco e o chuvoso.

A precipitação registrada na Estação Caxambu (Código 83686), ainda conforme Tabela 4.2.5 e considerando o período de
1961 a 1990, também é caracterizada por apresentar os maiores índices nos meses de dezembro (com média de 256,5
mm) e janeiro (com média de 279,4 mm), quando as altas temperaturas do período, em associação com a umidade relativa

do ar superior a 78%, provocam maior incidência de chuvas. De acordo com Figura 4.2.11, o trimestre mais chuvoso
registrado, compreendido pelos meses de dezembro a fevereiro, apresenta precipitação média mensal superior a 250
mm, enquanto o período compreendido entre junho e agosto conta com precipitação média mensal inferior a 25 mm.

Paralelamente, conforme Tabela 4.2.5 e Figura 4.2.11, na Estação São Lourenço (Código 83736), ainda para o período de

1961 a 1990, o maior volume de chuvas ocorre em dezembro (com média de 270,9 mm) e janeiro (com média de 280,6

mm). A média mensal do trimestre mais chuvoso (dezembro a fevereiro) é superior a 260 mm e a média mensal do
trimestre mais seco (junho a agosto) é da ordem de 30 mm.

Por fim, foram avaliadas as Normais Climatológicas referentes ao número de dias com precipitação maior ou igual a 1
mm, as quais estão apresentadas na Tabela 4.2.6 e Figura 4.2.12. Observa-se que, no período entre 1961 e 1990, esta

variável, como esperado, apresentou resultados semelhantes à precipitação acumulada, sendo os meses mais chuvosos

também aqueles com maior número de dias com precipitação (dezembro a fevereiro) e os meses mais secos aqueles com

menor número de dias com precipitação (junho a agosto). Esta relação número de dias de chuva versus precipitação
acumulada está apresentada nas figuras 4.2.13, 4.2.14 e 4.2.15.

Tabela 4.2.6. Normais Climatológicas referentes ao número de dias com precipitação maior ou igual a 1 mm nas estações Cambuquira
(Código 83685), Caxambu (Código 83686) e São Lourenço (Código 83736) entre 1961 e 1990.
Estação

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total
Anual

Cambuquira

17

14

11

7

5

3

2

3

5

11

13

17

108

Caxambu

17

15

12

7

6

3

2

3

8

9

14

17

113

São Lourenço

17

15

12

7

5

4

3

3

6

11

13

17

113

Fonte: INMET (2018).
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Figura 4.2.12. Normais Climatológicas referentes ao número de dias com precipitação maior ou igual a 1 mm nas estações Cambuquira
(Código 83685), Caxambu (Código 83686) e São Lourenço (Código 83736) entre 1961 e 1990. Fonte: Elaborado a partir de INMET (2018).
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Estação Cambuquira (Código 83685)
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Figura 4.2.13. Relação precipitação acumulada X dias de chuva na Estação Cambuquira (Código 83685) entre 1961 e 1990. Fonte:
Elaborado a partir de INMET (2018).

Estação Caxambu (Código 83686)
Precipitação acumulada
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Figura 4.2.14. Relação precipitação acumulada X dias de chuva na Estação Caxambu (Código 83686) entre 1961 e 1990. Fonte:
Elaborado a partir de INMET (2018).

Estação São Lourenço (Código 83736)
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Figura 4.2.15. Relação precipitação acumulada X dias de chuva na Estação São Lourenço (Código 83736) entre 1961 e 1990. Fonte:
Elaborado a partir de INMET (2018).
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Para o período entre 1981 e 2010, de acordo com os dados das estações climatológicas Caxambu (Código 83686), Lambari
(Código 83032) e São Lourenço (Código 83736) apresentados na Tabela 4.2.7, bem como na Figura 4.2.16, verifica-se que
o total anual precipitado nos referidos municípios equivale a 1.674,3 mm, 1.654,3 mm e 1.595,2 mm, respectivamente.
Tabela 4.2.7. Normais Climatológicas de precipitação acumulada (em mm) nas estações Caxambu (Código 83686), Lambari (Código
83032) e São Lourenço (Código 83736) entre 1981 e 2010.
Estação

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

25,1

19,2

Caxambu

324,3

211,4

196,4

72,3

63,4

30,0

13,3

São Lourenço

323,9

203,3

188,7

73,9

65,1

27,3

27,2

Lambari

319,2

Fonte: INMET (2018).

205,0

196,2

89,6

60,4

31,7

Set

Out

Nov

Dez

Total anual

302,1

1.654,3

15,7

83,5

121,3

209,3

333,4

24,1

83,5

121,3

170,6

286,3

95,2

121,3

189,3

1.674,3
1.595,2

Entre 1981 e 2010, conforme Tabela 4.2.7, na Estação Caxambu (Código 83686) o maior volume de chuvas ocorre em
dezembro (com média de 333,4 mm) e janeiro (com média de 324,3 mm). Historicamente, os meses de junho a agosto
apresentam precipitação extremamente baixa, com valor médio mensal de 19,7 mm. Por outro lado, o trimestre dezembro
a fevereiro apresenta precipitação média mensal de 289,7 mm, apontando, assim, grande diferença entre o período seco
e o chuvoso.
A precipitação registrada na Estação Lambari (Código 83032), ainda conforme Tabela 4.2.7, considerando o período de
1981 a 2010, também é caracterizada por apresentar os maiores índices nos meses de dezembro (com média de 302,1
mm) e janeiro (com média de 319,2 mm). O trimestre mais chuvoso registrado, compreendido pelos meses de dezembro
a fevereiro, apresenta precipitação média mensal de 275,4 mm, enquanto o período compreendido entre junho e agosto
conta com precipitação média mensal de 25,3 mm.
Paralelamente, conforme Tabela 4.2.7, na Estação São Lourenço (Código 83736), ainda para o período de 1981 a 2010, o
maior volume de chuvas ocorre em dezembro (com média de 286,3 mm) e janeiro (com média de 323,9 mm). A média
mensal do trimestre mais chuvoso (dezembro a fevereiro) é superior a 270 mm e a média mensal do trimestre mais seco
(junho a agosto) é da ordem de 26 mm.
Estação Caxambu (Código 83686)
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Estação São Lourenço (Código 83736)
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Figura 4.2.16. Normais Climatológicas de precipitação acumulada (em mm) nas estações Caxambu (Código 83686), Lambari (Código
83032) e São Lourenço (Código 83736) entre 1981 e 2010. Fonte: Elaborado a partir de INMET (2018).

No que tange às Normais Climatológicas referentes ao número de dias com precipitação maior ou igual a 1 mm, as quais
estão apresentadas na Tabela 4.2.8 e Figura 4.2.17, observa-se que, no período entre 1981 e 2010, esta variável, como
esperado, apresentou resultados semelhantes à precipitação acumulada, sendo os meses mais chuvosos também aqueles
com maior número de dias com precipitação e os meses mais secos aqueles com menor número de dias com precipitação.
Esta relação número de dias de chuva versus precipitação acumulada está apresentada nas figuras 4.2.18, 4.2.19 e 4.2.20.
Tabela 4.2.8. Normais Climatológicas referentes ao número de dias com precipitação maior ou igual a 1 mm nas estações Caxambu
(Código 83686), Lambari (Código 83032) e São Lourenço (Código 83736) entre 1981 e 2010.
Estação

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total Anual

Lambari

17

13

13

6

4

3

2

3

7

10

12

17

107

Caxambu
São Lourenço

17
17

13
13

13
13

Fonte: Elaborado a partir de INMET (2018).
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5
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Estação Caxambu (Código 83686)

Lambari (Código 83032)

Estação São Lourenço (Código 83736)
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Figura 4.2.17. Normais Climatológicas referentes ao número de dias com precipitação maior ou igual a 1 mm nas estações Caxambu
(Código 83686), Lambari (Código 83032) e São Lourenço (Código 83736) entre 1981 e 2010. Fonte: Elaborado a partir de INMET (2018).
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Figura 4.2.18. Relação precipitação acumulada X dias de chuva na Estação Caxambu (Código 83686) entre 1981 e 2010. Fonte:
Elaborado a partir de INMET (2018).

Estação Lambari (Código 83032)
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Figura 4.2.19. Relação precipitação acumulada X dias de chuva na Estação Lambari (Código 83032) entre 1981 e 2010. Fonte: Elaborado
a partir de INMET (2018).
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Estação São Lourenço (Código 83736)
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Figura 4.2.20. Relação precipitação acumulada X dias de chuva na Estação São Lourenço (Código 83736) entre 1981 e 2010. Fonte:
Elaborado a partir de INMET (2018).

Para as estações Caxambu (Código 83686) e São Lourenço (Código 83736), apresenta-se na Tabela 4.2.9 e nas figuras
4.2.21 e 4.2.22 a variação da precipitação total anual e do número de dias de chuva no ano, comparando-se os períodos
de 1961 a 1990 e 1981 a 2010.
Tabela 4.2.9. Normais Climatológicas referentes à precipitação acumulada anual e ao número de dias com precipitação maior ou igual a
1 mm nas estações Caxambu (Código 83686), Lambari (Código 83032) e São Lourenço (Código 83736) entre 1961 e 1990 e entre
1981 e 2010.
Estação

Período das Normais
climatológicas

Precipitação
acumulada anual (mm)

Número de dias de
chuva no ano

1981-2010

1.674,3

107

1961-1990

Caxambu
São Lourenço

1.565,4

1961-1990

1.581,0

1981-2010

1.595,2

Fonte: Elaborado a partir de INMET (2018).
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Estação Caxambu (Código 83686)
Precipitação acumulada (1961-1990)
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Figura 4.2.21. Relação precipitação acumulada X dias de chuva na Estação Caxambu (Código 83686) entre 1961 e 1990 e entre 1981 e
2010. Fonte: Elaborado a partir de INMET (2018).

Observa-se que houve aumento da precipitação anual em ambas as estações, sendo este mais expressivo na Estação
Caxambu (Código 83686). Ainda sobre esta estação, destaca-se que houve aporte expressivo de precipitação acumulada
nos meses de dezembro e janeiro sem que houvesse aumento no número de dias de chuva, o que indica a possível
ocorrência de chuvas mais intensas para o período de 1981 a 2010 quando comparado ao período de 1961 a 1990.
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Estação São Lourenço (Código 83736)
350,0

Precipitação acumulada (1961-1990)

Precipitação acumulada (1981-2010)

Dias de Chuva (1961-1990)

Dias de Chuva (1981-2010)

20

Chuva (mm)

15

250,0
200,0

10

150,0
100,0

5

50,0
0,0

Nº de dias de chuva

300,0

0

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Mês

Figura 4.2.22. Relação precipitação acumulada X dias de chuva na Estação São Lourenço (Código 83736 entre 1961 e 1990 e entre 1981
e 2010. Fonte: Elaborado a partir de INMET (2018).

Por fim, especificamente para o diagnóstico da pluviometria da área de estudo, foi realizado estudo com base em estações
pluviométricas, sendo este apresentado oportunamente no item 4.2.1.2.

UMIDADE

RELATIVA DO AR

Conforme Tabela 4.2.10, a umidade relativa do ar nas estações Cambuquira (Código 83685), Caxambu (Código 83686) e
São Lourenço (Código 83736) apresenta, no período de 1961 a 1990, valores muito próximos. A Estação Cambuquira
(Código 83685) possui umidade relativa do ar média mensal anual de 72%, enquanto a Estação Caxambu (Código 83686)
aponta média mensal anual de 74,7% e a Estação São Lourenço (Código 83736) de 76,4%. Além disso, conforme figuras
4.2.23, 4.2.24 e 4.2.25, os dados não indicaram variação muito grande entre os valores mínimos e máximos ao longo do
ano.
Tabela 4.2.10. Normais Climatológicas de umidade relativa do ar média compensada (%)1 nas estações Cambuquira (Código 83685),
Caxambu (Código 83686) e São Lourenço (Código 83736) entre 1961 e 1990.
Estação

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Cambuquira

77,3

76,2

75,5

73,6

71,4

72,1

66,9

63,4

63,4

71,0

74,6

78,6

São Lourenço

79,5

76,7

79,1

78,9

79,9

77,6

75,9

70,9

70,1

74,6

74,8

79,1

Caxambu

79,0

78,2

78,6

77,2

76,5

75,8

72,8

68,4

66,4

69,8

74,7

78,7

Média mensal
anual
72,0
74,7
76,4

Fonte: INMET (2018).
1
Assim como a temperatura, a umidade relativa do ar, segundo CPRM (2014), é calculada a partir da média das três (3) leituras diárias, acrescidas
das umidades máxima e mínima. A média desses cinco (5) valores é chamada de umidade relativa do ar média compensada.

Estação Cambuquira (Código 83685)
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Figura 4.2.23. Normais Climatológicas de umidade relativa do ar média compensada (%) na Estação Cambuquira (Código 83685) entre
1961 e 1990. Fonte: Elaborado a partir de INMET (2018).
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Estação Caxambu (Código 83686)
Umidade relativa do ar

Umidade relativa do ar média mensal anual
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Figura 4.2.24. Normais Climatológicas de umidade relativa do ar média compensada (%) na Estação Caxambu (Código 83686) entre
1961 e 1990. Fonte: Elaborado a partir de INMET (2018).

Estação São Lourenço (Código 83736)
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Figura 4.2.25. Normais Climatológicas de umidade relativa do ar média compensada (%) na Estação São Lourenço (Código 83736) entre
1961 e 1990. Fonte: Elaborado a partir de INMET (2018).

Na sequência, conforme Tabela 4.2.11, apresentam-se as Normais Climatológicas de umidade relativa do ar (%) para as

estações Caxambu (Código 83686), Lambari (Código 82032) e São Lourenço (Código 83736) no período de 1981 até 2010.

A Estação Cambuquira (Código 83685) possui umidade relativa do ar média mensal anual de 71,1%, enquanto a Estação
Lambari (Código 82032) aponta média mensal anual de 84% e a Estação São Lourenço (Código 83736) de 75,5%. Além

disso, conforme figuras 4.2.26, 4.2.27 e 4.2.28, embora os dados não indiquem variação muito grande entre os valores

mínimos e máximos ao longo do ano, pode-se notar que na Estação de Caxambu (Código 83686) os maiores valores de
umidade relativa do ar foram verificados no verão. Já nas demais estações, os maiores valores ocorreram durante o
inverno.

Tabela 4.2.11. Normais Climatológicas de umidade relativa do ar média compensada (%) nas estações Cambuquira (Código 83685),
Caxambu (Código 83686) e São Lourenço (Código 83736) entre 1981 e 2010.
Estação

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Média mensal
anual

Caxambu

75,5

73,9

74,9

72,5

73

69,6

67,3

65,1

66,1

68,9

71,1

75,6

71,1

84

83,4

84

85,2

88

88,8

87

82

80,2

80,1

81,4

83,9

84

78,4

78

78,4

77,1

79

79,7

75,7

68,5

68,7

70,7

73,6

78,1

75,5

Lambari
São Lourenço

Fonte: INMET (2018).
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Estação Caxambu (Código 83686)
Umidade relativa do ar

Umidade relativa do ar média mensal anual
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Figura 4.2.26. Normais Climatológicas de umidade relativa do ar média compensada (%) na Estação Caxambu (Código 83686) entre
1981 e 2010. Fonte: Elaborado a partir de INMET (2018).

Estação Lambari (83032)
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Figura 4.2.27. Normais Climatológicas de umidade relativa do ar média compensada (%) na Estação Lambari (Código 82032) entre 1981
e 2010. Fonte: Elaborado a partir de INMET (2018).

Estação São Lourenço (83736)
Umidade relativa do ar

Umidade relativa do ar média mensal anual

Umidade Relativa do Ar (%)

90,0

80,0

70,0

60,0

50,0

40,0
30,0
20,0

10,0
0,0

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Mês

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Figura 4.2.28. Normais Climatológicas de umidade relativa do ar média compensada (%) na Estação São Lourenço (Código 83736) entre
1981 e 2010. Fonte: Elaborado a partir de INMET (2018).
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Para as estações Caxambu (Código 83686) e São Lourenço (Código 83736), apresentam-se na Tabela 4.2.12 e nas figuras

4.2.29 e 4.2.30 a variação da umidade relativa do ar mensal e a média anual mensal referente ao período de 1961-1990 e

1981-2010, apontando que o comportamento durante os períodos analisados foi similar para ambas as estações. Ainda,

não foram verificadas grandes variações entre as médias mensais anuais de umidade relativa do ar, senda estas
equivalentes à redução de 3,6% para a Estação Caxambu (Código 83686) e 0,9% para a Estação São Lourenço (Código
83736).

Tabela 4.2.12. Comparação entre as Normais Climatológicas de umidade relativa do ar (%) nas estações Caxambu (Código 83686) e São
Lourenço (Código 83736), entre 1961 a 1990 e 1981 a 2010.
Estação
Caxambu
São Lourenço

Período

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Média mensal
anual

1961-1990

79,0

78,2

78,6

77,2

76,5

75,8

72,8

68,4

66,4

69,8

74,7

78,7

74,7

1981-2010

75,5

73,9

74,9

72,5

73,0

69,6

67,3

65,1

66,1

68,9

71,1

75,6

71,1

1961-1990

79,5

76,7

79,1

78,9

79,9

77,6

75,9

70,9

70,1

74,6

74,8

79,1

76,4

1981-2010

78,4

78,0

78,4

77,1

79,0

79,7

75,7

68,5

68,7

70,7

73,6

78,1

75,5

Fonte: Elaborado a partir de INMET (2018).

Estação Caxambu (Código 83686)
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Figura 4.2.29. Normais Climatológicas de umidade relativa do ar (%) na Estação Caxambu (Código 83686) entre 1961 a 1990 e 1981 a
2010. Fonte: Elaborado a partir de INMET (2018).

Estação São Lourenço (Código 83736)
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Figura 4.2.30. Normais Climatológicas de umidade relativa do ar (%) na Estação São Lourenço (Código 83736) entre 1961 a 1990 e 1981
a 2010. Fonte: Elaborado a partir de INMET (2018).
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INSOLAÇÃO
A análise da insolação para o período de 1961 a 1990 será balizada apenas nos dados das estações climatológicas

Cambuquira (Código 83685) e São Lourenço (Código 83736), uma vez que não estão disponíveis os dados para o mesmo
período para a Estação Caxambu (Código 83686). Já para o período de 1981 a 2010, em função da disponibilidade de
dados, a análise será fundamentada nos dados das estações Lambari (Código 83032) e São Lourenço (Código 83736).

Neste contexto, conforme Tabela 4.2.13, para o período de 1961 a 1990, o total anual de horas de insolação para a Estação
Cambuquira (Código 83685) equivale a 2.428,6 h, enquanto para a Estação São Lourenço (Código 83736) corresponde a

2.352,8 h. Paralelamente, a Figura 4.2.31 apresenta a variação sazonal da insolação nas estações analisadas para o referido
período.

Tabela 4.2.13. Normais Climatológicas de insolação (h) nas estações Cambuquira (Código 83685) e São Lourenço (Código 83736) entre
1961 e 1990.
Estação

Cambuquira

São Lourenço

Jan

187,6
190,6

Fonte: INMET (2018).

Fev

Mar

177,3

Abr

199,8

174,7

218,0

213,8

199,8

Mai

236,6
200,2

Jun

227,2
183,8

Jul

Ago

244,6
218,3

Estação Cambuquira (Código 83685)

Set

243,1

192,6

227,9

197,0

Out

170,8
189,4

Nov

172,8

Dez

Total anual

168,1

2.352,8

158,2

189,2

2.428,6
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Figura 4.2.31. Normais Climatológicas de insolação nas estações Cambuquira (Código 83685) e São Lourenço (Código 83736) entre
1961 e 1990. Fonte: Elaborado a partir de INMET (2018).

Conforme Figura 4.2.32 e Figura 4.2.33, observa-se que o período de menor insolação na região coincide com o período
chuvoso, uma vez que, durante o verão, a maior umidade relativa do ar, em associação com temperaturas elevadas, gera
grande evaporação de água, ocasionando maior formação de nuvens. Este aumento de nuvens, além de impedir maior
insolação, aumenta a probabilidade de ocorrência de chuvas.
Na sequência, conforme Tabela 4.2.14, para o período de 1981 a 2010, o total anual de horas de insolação para a Estação
Lambari (Código 83032) equivale a 1.712,4 h, enquanto para a Estação São Lourenço (Código 83736) equivale a 2.371,9
h. Paralelamente, a Figura 4.2.34 apresenta a variação sazonal da insolação nas estações analisadas para o referido
período.
Finalmente, para a Estação São Lourenço (Código 83736), por ser a única estação com dados disponíveis para ambos os
períodos estudados, apresenta-se na Figura 4.2.35 a variação da insolação mensal referente ao período de 1961-1990 e
1981-2010, apontando que, com exceção dos meses de janeiro e março, a insolação mensal no período de 1981 a 2010
foi igual ou pouco superior a do período entre 1961 e 1990, resultando em 19 h de sol a mais.
Tabela 4.2.14. Normais Climatológicas de insolação (h) nas estações Lambari (Código 83032) e São Lourenço (Código 83736) entre
1981 e 2010.
Estação

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Lambari

123,4

130,6

124,9

156,0

159,6

170,3

175,4

184,1

120,3

122,4

134,1

111,3

São Lourenço

170,9

Fonte: INMET (2018).

178,1

199,7

210,7

199,1

187,0

218,6

Souza J.C.

239,8

203,3

203,6

193,0

168,1

Total anual
1.712,4
2.371,9
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Precipitação na Estação Cambuquira (Código 83685)
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Figura 4.2.32. Normais Climatológicas de insolação X chuva acumulada na Estação Cambuquira (Código 83685) entre 1961 e 1990.
Fonte: Elaborado a partir de INMET (2018).
Precipitação na Estação São Lourenço (Código 83736)
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Figura 4.2.33. Normais Climatológicas de insolação X chuva acumulada na Estação São Lourenço (Código 83736) entre 1961 e 1990.
Fonte: Elaborado a partir de INMET (2018).
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Figura 4.2.34. Normais Climatológicas de insolação nas estações Lambari (Código 83032) e São Lourenço (Código 83736) entre 1981 e
2010. Fonte: Elaborado a partir de INMET (2018).
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Estação São Lourenço (Código 83736) - 1961 a 1990
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Figura 4.2.35. Normais Climatológicas de insolação na Estação São Lourenço (Código 83736) entre 1961 a 1990 e 1981 a 2010. Fonte:
Elaborado a partir de INMET (2018).

PRESSÃO

A T M O S F É RI C A

A análise da pressão atmosférica para o período de 1961 a 1990 será balizada apenas nos dados das estações
climatológicas Cambuquira (Código 83685) e São Lourenço (Código 83736), uma vez que não estão disponíveis os dados
para o mesmo período para a Estação Caxambu (Código 83686). Já para o período de 1981 a 2010, em função da
disponibilidade de dados, a análise será fundamentada apenas nos dados disponibilizados na Estação São Lourenço
(Código 83736).
Neste contexto, conforme Tabela 4.2.15, para o período de 1961 a 1990, a pressão atmosférica média mensal anual para
a Estação Cambuquira (Código 83685) equivale a 910,1 hPa, enquanto para a Estação São Lourenço (Código 83736)
corresponde a 917,6 hPa. Paralelamente, a Figura 4.2.36 apresenta a variação sazonal da pressão atmosférica nas estações
analisadas para o referido período.
Tabela 4.2.15. Normais Climatológicas de pressão atmosférica (hPa) nas estações Cambuquira (Código 83685) e São Lourenço (Código
83736) entre 1961 e 1990.
Estação
Cambuquira

São Lourenço

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

907,6

908,0

909,4

909,8

912,0

912,8

913,5

912,4

910,9

909,4

907,6

907,4

915,2

Fonte: INMET (2018).
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Figura 4.2.36. Normais Climatológicas de pressão atmosférica nas estações Cambuquira (Código 83685) e São Lourenço (Código 83736)
entre 1961 e 1990. Fonte: Elaborado a partir de INMET (2018).
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Na sequência, conforme Tabela 4.2.16, para o período de 1981 a 2010, a pressão atmosférica média mensal anual para a
Estação São Lourenço (Código 83736) equivale a 915,4 hPa.

Tabela 4.2.16. Normais Climatológicas de pressão atmosférica na Estação São Lourenço (Código 83736) entre 1981 e 2010.
Estação
São Lourenço

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Média mensal
anual

912,7

914,0

913,9

915,3

916,4

918,5

918,7

918,4

916,6

914,7

913,0

912,4

915,4

Fonte: INMET (2018).

Finalmente, para a Estação São Lourenço (Código 83736), apresenta-se na Figura 4.2.37 a variação da pressão atmosférica
referente ao período de 1961-1990 e de 1981-2010, apontando que este parâmetro não apresentou diferenças
significativas.
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Figura 4.2.37. Normais Climatológicas de pressão atmosférica (hPa) na Estação São Lourenço (Código 83736) entre 1961 a 1990 e 1981
a 2010. Fonte: Elaborado a partir de INMET (2018).

EVAPORAÇÃO
No que tange à evaporação, nota-se, conforme Tabela 4.2.17 e Figura 4.2.38, que os maiores valores deste parâmetro nas
estações em tela ocorrem entre agosto e outubro.

A evaporação é influenciada pela temperatura e pela insolação, sendo recorrente seu aumento quanto maiores forem os
registros dos demais parâmetros. Entretanto, vale ressaltar que essa relação nem sempre ocorre de forma direta, visto
que, de modo geral, os menores índices de temperatura ocorrem no inverno, ou seja, no período seco, quando a região
conta com maior insolação.

Ainda conforme Tabela 4.2.17 e Figura 4.2.38, tem-se que, para o período de 1961 a 1990, a evaporação total anual para

a Estação Cambuquira (Código 83685) equivale a 802,6 mm, enquanto para a Estação Caxambu (Código 83686)
corresponde a 912,6 mm e para a Estação São Lourenço (Código 83736) equivale a 795,7 mm.

Tabela 4.2.17. Normais Climatológicas de evaporação (mm) nas estações Cambuquira (Código 83685), Caxambu (Código 83686) e São
Lourenço (Código 83736) entre 1961 e 1990.
Estação

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total anual

Cambuquira

61,1

57,6

63,1

58,4

57,8

56,9

69,4

87,5

94,5

76,8

62,1

57,4

802,6

Caxambu

67,3

61,3

71,0

67,8

63,1

60,8

72,6

90,8

102,3

103,2

79,9

72,5

912,6

São Lourenço

63,3

59,3

64,5

57,4

55,1

51,2

63,2

78,1

86,8

79,3

71,9

65,6

795,7

Fonte: INMET (2018).
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Estação Cambuquira (Código 83685)
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Figura 4.2.38. Normais Climatológicas de evaporação (mm) nas estações Cambuquira (Código 83685), Caxambu (Código 83686) e São
Lourenço (Código 83736) entre 1961 e 1990. Fonte: Elaborado a partir de INMET (2018).

Na sequência, conforme Tabela 4.2.18, para o período de 1981 a 2010, a evaporação total anual para a Estação Caxambu
(Código 83686) equivale a 1.491,4 mm, enquanto para a Estação Lambari (Código 83032) corresponde a 824,9 mm e para
a Estação São Lourenço (Código 83736) equivale a 1.018,9 mm. Paralelamente, a Figura 4.2.39 apresenta a variação sazonal
da evaporação nas estações analisadas para o referido período.
Tabela 4.2.18. Normais Climatológicas de evaporação (mm) nas estações Lambari (Código 83032) e São Lourenço (Código 83736) entre
1981 e 2010.
Estação

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total anual

Caxambu

115,1

116,5

114,9

110,9

99,4

103,5

126,7

146,0

149,5

143,5

140,6

124,8

1.491,4

São Lourenço

79,5

78,6

78,7

77,9

71,9

65,9

78,9

102,6

104,4

102,2

93,8

84,5

1.018,9

Lambari

67,7

63,3

Fonte: INMET (2018).

63,1

58,7

51,4

48,0

57,7

Estação Caxambu (Código 83686)

83,1

87,3

89,3

83,3

72,0

824,9

Estação Lambari (Código 83032)

Estação São Lourenço (Código 83736)
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Figura 4.2.39. Normais Climatológicas de evaporação (mm) nas estações Caxambu (Código 83686), Lambari (Código 83032) e São
Lourenço (Código 83736) entre 1981 e 2010. Fonte: Elaborado a partir de INMET (2018).

Para as estações Caxambu (Código 83686) e São Lourenço (Código 83736), apresenta-se na Tabela 4.2.19 e nas figura
4.2.40 e 4.2.41 a variação da evaporação mensal e total anual referente ao período de 1961-1990 e 1981-2010, apontando
que, embora o comportamento tenha sido similar nos dois (2) períodos de ambas as estações, a evaporação foi
significativamente maior entre 1981 e 2010. Para o referido período, a Estação Caxambu (Código 83686) registrou
aumento de 578,8 mm de evaporação total anual, enquanto a Estação São Lourenço (Código 83736) registrou aumento
de 223,2 mm de evaporação total anual. O aumento da evaporação no período de 1981-2010, contribuiu, conforme
Tabela 4.2.7 já apresentada, para acréscimo da precipitação.
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Tabela 4.2.19. Comparação entre as Normais Climatológicas de evaporação (mm) nas estações Caxambu (Código 83686) e São
Lourenço (Código 83736), entre 1961 a 1990 e 1981 a 2010.
Estação
Caxambu

Período

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

1961-1990

67,3

61,3

71

67,8

63,1

60,8

72,6

90,8

102

103

79,9

72,5

57,4

55,1

1981-2010

1961-1990
São
Lourenço 1981-2010

115,1

116,5

114,9

110,9

79,5

78,6

78,7

77,9

63,3

59,3

64,5

Fonte: Elaborado a partir de INMET (2018).

Total anual
912,6

99,4

103,5

126,7

146,0

149,5

143,5

140,6

124,8

1.491,4

71,9

65,9

78,9

102,6

104,4

102,2

93,8

84,5

1.018,9

51,2

63,2

78,1

86,8

79,3

71,9

65,6

795,7
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Figura 4.2.40. Normais Climatológicas de evaporação (mm) na Estação Caxambu (Código 83686) entre 1961 a 1990 e 1981 a 2010.
Fonte: Elaborado a partir de INMET (2018).

Estação São Lourenço (Código 83736)
1961-1990

1981-2010
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Figura 4.2.41. Normais Climatológicas de evaporação (mm) na Estação São Lourenço (Código 83736) entre 1961 a 1990 e 1981 a 2010.
Fonte: Elaborado a partir de INMET (2018).

BALANÇO

H Í D R I C O C L I M A T O L Ó G I CO

Mediante os dados de temperatura média do ar e precipitação pluviométrica para todas as localidades em estudo,
calculou-se o balanço hídrico climatológico mensal pelo método proposto por Thornthwaite & Mather (1955), com auxílio
de planilha disponibilizada por Rolim et al. (1998), assumindo-se, para tanto, a Capacidade Máxima de Armazenamento
de Água no Solo (CAD) igual a 100 mm. Vale ressaltar que a temperatura e a precipitação adotadas correspondem às
Normais Climatológicas disponibilizadas por INMET (2018). Segundo Sentelhas & Angelocci (2012), a capacidade de água
disponível no solo (CAD) representa o máximo de água disponível que determinado tipo de solo pode reter em função
de suas características físico-hídricas, quais sejam: umidade da capacidade de campo; umidade do ponto de murcha
permanente; massa específica do solo e profundidade efetiva do sistema radicular, local em que se concentram cerca de
80% das raízes. Para determinação do balanço hídrico climatológico é comum a adoção de valores de CAD variando entre
75 mm e 125 mm. Para o presente estudo, adotou-se o valor de CAD médio de 100 mm.
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A evapotranspiração potencial foi estimada pelo Método de Thornthwaite (1948), o qual se trata de método empírico
baseado na temperatura média do ar e nas coordenadas geográficas do local. Escolheu-se este método pela

disponibilidade dos dados climatológicos.

Neste contexto, considerando o período entre 1961 e 1990 e com o objetivo de avaliar regionalmente a área de inserção
das estâncias hidrominerais situadas nos municípios de Cambuquira, Caxambu, Conceição do Rio Verde e Lambari, foram

calculados inicialmente os balanços hídricos climatológicos da Estação Cambuquira (Código 83685); da Estação Caxambu
(Código 83686) e da Estação São Lourenço (Código 83736), estando seus resultados apresentados nas tabelas 4.2.20,
4.2.21 e 4.2.22 e figuras 4.2.42, 4.2.43 e 4.2.44, que se seguem.

Sendo assim, foram calculados o índice anual de calor (I); a evapotranspiração potencial (ETP); o negativo acumulado

(NEG-ACUM); o armazenamento de água no solo (ARM); a alteração de água no solo (ALT); a evapotranspiração real
(ETR); a deficiência hídrica no solo (DEF) e o excedente hídrico (EXC). Para tanto, vale elucidar que, segundo Pereira (2005),

como o solo é um reservatório que dificulta a saída da água à medida que vai secando, nos períodos em que o total de

chuvas (P) é menor que a evapotranspiração potencial (ETP), a água retida torna-se uma função dessa demanda potencial
(P - ETP < 0) e da CAD adotada. Havendo uma sequência de períodos nessa condição, a água retida no solo será uma
função sequencial dos valores negativos acumulados de P - ETP, ou seja, da perda potencial acumulada, sendo
denominado de "negativo acumulado".

Tabela 4.2.20. Balanço hídrico climatológico da Estação Cambuquira (Código 83685) entre 1961 e 1990.
Num
de
dias

NDA

ETP
Thornthwaite
1948

P-ETP
mm

NEG-AC

ARM
mm

ALT
mm

ETR
mm

DEF
mm

EXC
mm

31

Fev

28

102,49

150,1

0,0

100,00

0,00

102,5

0,0

150,1

9,4

91,96

104,2

0,0

100,00

0,00

92,0

0,0

104,2

Mar

31

Abr

30

12,4

9,2

94,94

47,2

0,0

100,00

0,00

94,9

0,0

47,2

11,8

7,9

71,04

-6,5

-6,5

93,67

-6,33

70,8

0,2

Mai

0,0

48,1

11,2

6,5

53,69

-5,6

-12,1

88,58

-5,10

53,2

0,5

0,0

16,4

18,3

10,8

6,0

44,70

-26,4

-38,5

68,02

-20,55

38,9

5,8

0,0

182

16,2

17,7

10,7

5,9

44,74

-27,0

-65,6

51,91

-16,11

33,8

10,9

0,0

31

213

18,1

28,7

11,0

7,0

58,07

-29,4

-94,9

38,70

-13,21

41,9

16,2

0,0

30

244

19,6

54,9

11,6

7,9

69,83

-14,9

-109,9

33,33

-5,37

60,3

9,6

0,0

Out

31

274

20,4

141,6

12,2

8,4

82,78

58,8

-8,2

92,15

58,82

82,8

0,0

0,0

Nov

30

305

20,8

179,1

12,8

8,7

87,63

91,5

0,0

100,00

7,85

87,6

0,0

83,6

Dez

31

335

21,2

253,7

13,2

8,9

97,20

156,5

0,0

100,00

0,00

0,0

156,5

T
C

P
mm

N
horas

I

1

21,7

252,6

13,3

9,2

32

21,9

196,2

13,0

60

21,6

142,1

91

19,6

64,5

31

121

17,3

Jun

30

152

Jul

31

Ago
Set

Decêndios
Jan

o

TOTAIS
234,8 1397,5 144,0 95,1
899,07
MÉDIAS
19,6
116,5
12,0
7,9
74,92
Fonte: Elaborado a partir de Rolim et al. (1998) e INMET (2018).
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Figura 4.2.42. Balanço hídrico climatológico da Estação Cambuquira (Código 83685) entre 1961 e 1990. Fonte: Elaborado a partir de
Rolim et al. (1998) e INMET (2018).
Souza J.C.

68

SIGA – CIRCUITO DAS ÁGUAS
CARACTERIZAÇÃO GEOAMBIENTAL REGIONAL DO CIRCUITO DAS ÁGUAS - CLIMA E PLUVIOMETRIA

Tabela 4.2.21. Balanço hídrico climatológico da Estação Caxambu (Código 83686) entre 1961 e 1990.
Num
de
dias

NDA

ETP
Thornthwaite
1948

P-ETP
mm

NEG-AC

ARM
mm

ALT
mm

ETR
mm

DEF
mm

EXC
mm

31

Fev

28

106,39

173,0

0,0

100,00

0,00

106,4

0,0

173,0

9,6

95,38

128,5

0,0

100,00

0,00

95,4

0,0

128,5

Mar

31

Abr

30

12,4

9,0

94,02

96,9

0,0

100,00

0,00

94,0

0,0

96,9

11,8

7,9

71,99

-12,3

-12,3

88,43

-11,57

71,3

0,7

Mai

0,0

65,4

11,2

6,3

52,17

13,2

0,0

100,00

11,57

52,2

0,0

1,7

15,2

28,7

10,7

5,4

39,10

-10,4

-10,4

90,12

-9,88

38,6

0,5

0,0

182

14,8

13,6

10,7

5,2

38,02

-24,4

-34,8

70,60

-19,53

33,1

4,9

0,0

31

213

16,8

21,2

11,0

6,3

50,72

-29,5

-64,3

52,55

-18,05

39,2

11,5

0,0

30

244

18,9

104,4

11,6

7,5

65,70

38,7

-9,2

91,24

38,70

65,7

0,0

0,0

Out

31

274

20,6

119,7

12,2

8,5

85,44

34,3

0,0

100,00

8,76

85,4

0,0

25,5

Nov

30

305

21,1

202,1

12,8

8,8

91,24

110,9

0,0

100,00

0,00

91,2

0,0

110,9

Dez

31

335

21,3

256,5

13,3

9,0

99,17

157,3

0,0

100,00

0,00

99,2

0,0

157,3

230,8

1.565,5

144,0

92,9

889,34

676,2

1093

0,00

871,7

17,6

693,8

T
C

P
mm

N
horas

I

1

22,0

279,4

13,3

9,4

32

22,2

223,9

13,0

60

21,4

190,9

91

19,6

59,7

31

121

16,9

Jun

30

152

Jul

31

Ago
Set

Decêndios
Jan

TOTAIS

MÉDIAS

o

19,2

130,5

12,0

7,7

Fonte: Elaborado a partir de Rolim et al. (1998) e INMET (2018).
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Figura 4.2.43. Balanço hídrico climatológico da Estação Caxambu (Código 83686) entre 1961 e 1990. Fonte: Elaborado a partir de Rolim
et al. (1998) e INMET (2018).
Tabela 4.2.22. Balanço hídrico climatológico da Estação São Lourenço (Código 83736) entre 1961 e 1990.
Decêndios
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez

TOTAIS

Num
de
dias

NDA

ETP
Thornthwaite
1948

P-ETP
mm

NEG-AC

ARM
mm

ALT
mm

ETR
mm

DEF
mm

EXC
mm

31
28

108,72

171,9

0,0

100,00

0,00

108,7

0,0

171,9

9,6

96,55

144,3

0,0

100,00

0,00

96,5

0,0

31

144,3

12,5

9,2

97,03

74,6

0,0

100,00

0,00

97,0

0,0

74,6

71,9

11,8

7,9

71,56

0,3

0,0

100,00

0,00

71,6

0,0

0,3

16,2

60,6

11,2

5,9

48,19

12,4

0,0

100,00

0,00

48,2

0,0

12,4

14,6

37,0

10,7

5,1

36,32

0,7

0,0

100,00

0,00

36,3

0,0

0,7

182

14,3

24,0

10,7

4,9

35,75

-11,8

-11,8

88,91

-11,09

35,1

0,7

0,0

31

213

16,4

30,7

11,0

6,0

48,61

-17,9

-29,7

74,33

-14,58

45,3

3,3

0,0

30

244

18,7

73,2

11,6

7,4

64,61

8,6

-18,7

82,92

8,59

64,6

0,0

0,0

31

274

20,4

136,8

12,2

8,4

84,09

52,7

0,0

100,00

17,08

84,1

0,0

35,6

30

305

21,3

183,1

12,9

9,0

93,35

89,8

0,0

100,00

0,00

93,3

0,0

89,8

31

335

21,7

270,9

13,3

9,2

103,37

167,5

0,0

100,00

0,00

103,4

0,0

167,5

229,3

1.581,2

144,0

92,2

888,15

693,1

1.146

0,00

884,2

4,0

697,0

T
C

P
mm

N
horas

I

1

22,2

280,6

13,3

9,6

32

22,3

240,8

13,0

60

21,7

171,6

30

91

19,5

31

121

30

152

31

o

19,1
131,8
12,0
7,7
74,01
MÉDIAS
Fonte: Elaborado a partir de Rolim et al. (1998) e INMET (2018).
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Deficiência, Excedente, Retirada e Reposição Hídrica
Estação São Lourenço (Código 83736) entre 1961 e 1990
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Figura 4.2.44. Balanço hídrico climatológico da Estação São Lourenço (Código 83736) entre 1961 e 1990. Fonte: Elaborado a partir de
Rolim et al. (1998) e INMET (2018).

Entre 1961 e 1990, o balanço hídrico climatológico da Estação Cambuquira (Código 83685) apontou excedente hídrico

nos meses de novembro a março, quando as precipitações são mais elevadas. A partir do mês de abril, com o início do

período seco, as saídas de água passam a superar as entradas, caracterizando abril com retirada de 6,33 mm de água do
solo e déficit de 0,2 mm; maio com retirada de 5,10 mm e déficit de 0,5 mm de água no solo; junho com 20,55 mm de
retirada e 5,8 mm de déficit; julho com 16,11 mm de retirada e déficit de 10,9 mm de água no solo; agosto com retirada

de 13,21 mm e déficit de 16,2 mm de água; e setembro com 5,37 mm de retirada e déficit de 9,6 mm de água no solo.
Por fim, outubro, início do período chuvoso, não contou com excedente e tampouco retirada, mas caracterizou-se por
58,82 mm de reposição de água no solo.

O balanço hídrico climatológico da Estação Caxambu (Código 83686) apontou excedente hídrico nos meses de outubro

a março, coincidente com o período chuvoso. A partir do mês de abril, com o início do período seco, as saídas de água
passam a superar as entradas, caracterizando abril com retirada de 11,57 mm de água do solo e déficit de 0,7 mm. O mês
de maio, além de ter contado com aumento da precipitação em relação ao mês de abril, contou com redução significativa

da temperatura média, o que pode ter contribuído para a reposição de 11,57 mm de água no solo. O mês de junho
contou com retirada de 9,88 mm e déficit de 0,5 mm; julho teve retirada de 19,53 mm e déficit de 4,9 e agosto teve

retirada de 18,05 mm e déficit de 11,5 mm. Em setembro, o quadro começa a se reverter, com reposição de 38,7 mm de
água no solo.

Por fim, o balanço hídrico climatológico da Estação São Lourenço (Código 83736) aponta excedente hídrico na maior
parte do ano, de outubro a junho. O mês de julho contou com 11,09 mm de retirada e 0,7 mm de déficit, enquanto agosto

contou com 14,58 mm de retirada e 3,3 mm de déficit. No mês de setembro, apesar de enquadrar-se como período seco,

as entradas começaram a superar as saídas e houve 8,59 mm de reposição, advinda, sobretudo, do aumento da
precipitação em relação ao mês anterior.

Os balanços hídricos climatológicos mensais ora apresentados evidenciaram que, de modo geral, entre 1961 e 1990, o
déficit e o excedente hídrico na região estavam relacionados ao período seco e chuvoso.

A análise das tabelas 4.2.20, 4.2.21 e 4.2.22 apontou, ainda, que, levando em conta apenas o balanço hídrico climatológico

e adotando o período de análise de 1961 a 1990, há maior disponibilidade de água na região de São Lourenço, com 697
mm de excedente anual de água e apenas 4 mm de déficit anual; seguida por Caxambu, cujo excedente anual é da ordem
de 694 mm anuais e déficit de 18 mm anuais. Cambuquira, por sua vez, conta com excedente anual da ordem de 541 mm
anuais e déficit de 43 mm anuais, configurando-se como a menor disponibilidade de água no solo na região em estudo.

Na sequência, assim como elaboradas para o período de 1961-1990, as tabelas 4.2.23, 4.2.24 e 4.2.25 e figuras 4.2.45,

4.2.46 e 4.2.47, que se seguem, apontam os balanços hídricos climatológicos para o período de 1981-2010 para a Estação
Caxambu (Código 83686); para a Estação Lambari (Código 83032) e para a Estação São Lourenço (Código 83736).
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Tabela 4.2.23. Balanço hídrico climatológico da Estação Caxambu (Código 83686) entre 1981 e 2010.
Num
de
dias

NDA

ETP
Thornthwaite
1948

P-ETP
mm

NEG-AC

ARM
mm

ALT
mm

ETR
mm

DEF
mm

EXC
mm

31

Fev

28

108,78

215,5

0,0

100,00

0,00

108,8

0,0

215,5

9,9

97,62

113,8

0,0

100,00

0,00

97,6

0,0

113,8

Mar

31

Abr

30

12,4

9,5

97,78

98,6

0,0

100,00

0,00

97,8

0,0

98,6

11,8

8,7

79,23

-6,9

-6,9

93,31

-6,69

79,0

0,2

Mai

0,0

63,4

11,2

7,1

58,02

5,4

-1,3

98,69

5,38

58,0

0,0

0,0

16,5

30,0

10,7

6,1

43,00

-13,0

-14,3

86,66

-12,03

42,0

1,0

0,0

182

17,1

13,3

10,7

6,4

47,75

-34,5

-48,8

61,40

-25,25

38,6

9,2

0,0

31

213

18,3

15,7

11,0

7,1

57,10

-41,4

-90,2

40,59

-20,81

36,5

20,6

0,0

30

244

20,0

83,5

11,6

8,2

70,70

12,8

-62,8

53,39

12,80

70,7

0,0

0,0

Out

31

274

21,0

121,3

12,2

8,8

85,85

35,5

-11,8

88,84

35,45

85,8

0,0

0,0

Nov

30

305

21,7

209,3

12,8

9,2

93,82

115,5

0,0

100,00

11,16

93,8

0,0

104,3

Dez

31

335

0,0

100,00

0,00

100,0

0,0

233,4

1023

0,00

908,7

31,0

765,6

T
C

P
mm

N
horas

I

1

22,5

324,3

13,3

9,7

32

22,7

211,4

13,0

60

22,1

196,4

91

20,9

72,3

31

121

18,3

Jun

30

152

Jul

31

Ago
Set

Decêndios
Jan

TOTAIS

MÉDIAS

o

21,7

333,4

13,3

9,2

100,03

233,4

242,8

1.674,3

144,0

100,0

939,65

734,6

20,2

139,5

12,0

8,3

Fonte: Elaborado a partir de Rolim et al. (1998) e INMET (2018).
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Figura 4.2.45. Balanço hídrico climatológico da Estação Caxambu (Código 83686) entre 1981 e 2010. Fonte: Elaborado a partir de Rolim
et al. (1998) e INMET (2018).
Tabela 4.2.24. Balanço hídrico climatológico da Estação Lambari (Código 83032) entre 1981 e 2010.
Num
de
dias

NDA

ETP
Thornthwaite
1948

P-ETP
mm

NEG-AC

ARM
mm

ALT
mm

ETR
mm

DEF
mm

EXC
mm

31

Fev

28

109,65

209,6

0,0

100,00

0,00

109,6

0,0

209,6

9,6

96,51

108,5

0,0

100,00

0,00

96,5

0,0

Mar

31

108,5

12,4

9,0

95,38

100,8

0,0

100,00

0,00

95,4

0,0

Abr

100,8

89,6

11,8

7,8

72,03

17,6

0,0

100,00

0,00

72,0

0,0

17,6

16,0

60,4

11,2

5,8

48,33

12,1

0,0

100,00

0,00

48,3

0,0

12,1

14,0

31,7

10,7

4,8

34,58

-2,9

-2,9

97,17

-2,83

34,5

0,0

0,0

182

13,8

25,1

10,7

4,7

34,51

-9,4

-12,3

88,44

-8,72

33,8

0,7

0,0

31

213

15,1

19,2

11,0

5,3

42,44

-23,2

-35,5

70,10

-18,34

37,5

4,9

0,0

Set

30

244

17,9

95,2

11,6

6,9

60,43

34,8

0,0

100,00

29,90

60,4

0,0

4,9
39,3

T
C

P
mm

N
horas

I

1

22,2

319,2

13,3

9,6

32

22,2

205,0

13,0

60

21,4

196,2

30

91

19,4

Mai

31

121

Jun

30

152

Jul

31

Ago

Decêndios
Jan

o

Out

31

274

20,0

121,3

12,2

8,2

82,00

39,3

0,0

100,00

0,00

82,0

0,0

Nov

30

305

20,9

189,3

12,8

8,7

90,93

98,4

0,0

100,00

0,00

90,9

0,0

98,4

Dez

31

335

21,7

302,1

13,3

9,2

104,39

197,7

0,0

100,00

0,00

104,4

0,0

197,7

224,6

1.654,3

144,0

89,5

871,17

783,1

1156

0,00

865,5

5,6

788,8

TOTAIS

MÉDIAS

18,7

137,9

12,0

7,5

Fonte: Elaborado a partir de Rolim et al. (1998) e INMET (2018).
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Deficiência, Excedente, Retirada e Reposição Hídrica
Estação Lambari (Código 83032) entre 1981 e 2010
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Figura 4.2.46. Balanço hídrico climatológico da Estação Lambari (Código 83032) entre 1981 e 2010. Fonte: Elaborado a partir de Rolim et
al. (1998) e INMET (2018).
Tabela 4.2.25. Balanço hídrico climatológico da Estação São Lourenço (Código 83736) entre 1981 e 2010.
Decêndios
Jan

Num
de
dias

NDA

31

T
C

P
mm

N
horas

I

1

22,4

323,9

13,3

9,7

o

ETP
Thornthwaite
1948

P-ETP
mm

NEG-AC

ARM
mm

ALT
mm

ETR
mm

DEF
mm

EXC
mm

110,08

213,8

0,0

100,00

0,00

110,1

0,0

213,8

Fev

28

32

22,3

203,3

13,0

9,6

95,98

107,3

0,0

100,00

0,00

96,0

0,0

107,3

Mar

31

60

21,7

188,7

12,5

9,2

96,37

92,3

0,0

100,00

0,00

96,4

0,0

92,3

Abr

30

91

20,0

73,9

11,8

8,2

74,59

-0,7

-0,7

99,31

-0,69

74,6

0,0

0,0

Mai

31

121

16,5

65,1

11,2

6,1

49,18

15,9

0,0

100,00

0,69

49,2

0,0

15,2

Jun

30

152

14,8

27,3

10,7

5,2

36,56

-9,3

-9,3

91,15

-8,85

36,1

0,4

0,0

Jul

31

182

14,8

27,2

10,7

5,2

37,54

-10,3

-19,6

82,20

-8,95

36,2

1,4

0,0

Ago

31

213

16,6

24,1

11,0

6,2

49,00

-24,9

-44,5

64,08

-18,12

42,2

6,8

0,0

Set

30

244

18,8

83,5

11,6

7,4

64,53

19,0

-18,6

83,05

18,97

64,5

0,0

0,0

Out

31

274

20,8

121,3

12,2

8,7

86,73

34,6

0,0

100,00

16,95

86,7

0,0

17,6

Nov

30

305

21,5

170,6

12,9

9,1

94,45

76,2

0,0

100,00

0,00

94,4

0,0

76,2

Dez

31

335

22,0

286,3

13,3

9,4

105,61

180,7

0,0

100,00

0,00

105,6

0,0

180,7

232,2

1.595,2

144,0

93,9

900,61

694,6

1120

0,00

892,0

8,6

703,2

TOTAIS

MÉDIAS

19,4

132,9

12,0

7,8

Fonte: Elaborado a partir de Rolim et al. (1998) e INMET (2018).
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Deficiência, Excedente, Retirada e Reposição Hídrica
Estação São Lourenço (Código 83736) entre 1981 e 2010
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Figura 4.2.47. Balanço hídrico climatológico da Estação São Lourenço (Código 83736) entre 1981 e 2010. Fonte: Elaborado a partir de
Rolim et al. (1998) e INMET (2018).
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O balanço hídrico climatológico da Estação Caxambu (Código 83686) para o período entre 1981 e 2010 apontou

excedente hídrico nos meses de novembro a março, quando as precipitações são mais elevadas. A partir do mês de abril,
com o início do período seco, as saídas de água passam a superar as entradas, caracterizando abril com retirada de 6,69

mm de água do solo e déficit de 0,2 mm. O mês de maio, apesar de não ter contado com aumento da precipitação em

relação ao mês de abril, contou com redução significativa da temperatura média, o que pode ter contribuído para a
reposição de 5,38 mm de água no solo. O mês de junho contou com retirada de 12,03 mm e déficit de 1,0 mm; julho teve

retirada de 25,25 mm e déficit de 9,2 mm e agosto teve retirada de 20,81 mm e déficit de 20,6 mm. Em seguida, o quadro
começa a se reverter, com reposição de 12,80 mm de água no solo em setembro e reposição de 35,45 mm de água no
solo em outubro.

O balanço hídrico climatológico da Estação Lambari (Código 83032), para o período entre 1981 e 2010, apontou
excedente hídrico na maior parte do ano, de setembro a maio, tendo ocorrido déficit de água apenas nos meses de julho
(0,7 mm) e agosto (4,9 mm).

Por fim, o balanço hídrico climatológico da Estação São Lourenço (Código 83736) para o período entre 1981 e 2010

aponta excedente hídrico nos meses de outubro a março. O mês de abril contou com retirada de 0,69 mm de água do
solo. O mês de maio, apesar de não ter contado com aumento da precipitação em relação ao mês de abril, foi marcado
por redução significativa da temperatura média, o que pode ter contribuído para a reposição de 0,69 mm e excedente de

15,2 mm de água no solo. O mês de junho contou com retirada de 8,85 mm e déficit de 0,4 mm; julho teve retirada de

8,95 mm e déficit de 1,4 mm e agosto teve retirada de 18,12 mm e déficit de 6,8 mm. No mês de setembro, apesar de

enquadrar-se como período seco, as entradas começaram a superar as saídas e houve 18,97 mm de reposição de água
no solo, advinda, sobretudo, do aumento da precipitação em relação ao mês anterior.

Assim como para o período entre 1961 a 1990, os balanços hídricos climatológicos mensais ora apresentados
evidenciaram que, de modo geral, entre 1981 e 2010, o déficit e o excedente hídrico na região estavam relacionados ao
período seco e chuvoso.

A análise das tabelas 4.2.23, 4.2.24 e 4.2.25 apontou, ainda, que, levando em conta apenas o balanço hídrico climatológico,

há maior disponibilidade de água na região de Lambari, com 788,8 mm e excedente anual de água e apenas 5,6 mm de
déficit anual; seguida por Caxambu, cujo excedente anual é de 765,6 mm anuais e o déficit de 31,0 mm anuais. São

Lourenço, por sua vez, conta com excedente anual de 703,2 mm anuais e déficit de 8,6 mm anuais, configurando-se como
a menor disponibilidade de água no solo na região em estudo.

Para as estações Caxambu (Código 83686) e São Lourenço (Código 83736), apresenta-se na Tabela 4.2.26, e figuras 4.2.48,
4.2.49, 4.2.50 e 4.2.51, a variação da disponibilidade de água no solo a variação de temperatura e precipitação entre 1961-

1990 e 1981-2010. Assim sendo, observa-se que o aumento da temperatura no período entre 1981-2010 acarretou em

aumento da ETP, sendo este aumento mais expressivo na Estação Caxambu (Código 83686). Consequentemente, denota-

se crescimento da ETR no período analisado, contribuindo para o aumento do déficit hídrico. No entanto, o aumento da

precipitação impediu que o déficit hídrico se tornasse mais proeminente, tendo sido, inclusive, registrado aumento do
excedente hídrico para ambas estações.

Tabela 4.2.26. Comparação entre as Normais Climatológicas de temperaturas média compensada anual (ºC), evapotranspiração
potencial (mm), evapotranspiração real (mm), precipitação (mm), déficit (mm) e excedente (mm) nas estações Caxambu (Código 83686) e
São Lourenço (Código 83736), entre 1961 e 1990 e entre 1981 e 2010.
Estação

Caxambu

São
Lourenço

Período

Precipitação
Temperatura Evapotranspiração Evapotranspiração
acumulada anual
o
média anual ( C) Potencial (mm)
Real (mm)
média (mm)

Déficit anual
(mm)

Excedente anual
(mm)

1961-1990

19,2

889,34

871,7

1.565,5

17,6

693,8

1981-2010

20,2

939,65

908,7

1.674,3

31,0

765,6

1961-1990

19,1

888,15

884,2

1.581,2

4,0

697,0

1981-2010

19,4

900,61

892,0

1.595,2

8,6

703,2

Fonte: Elaborado a partir de Rolim et al. (1998) e INMET (2018).
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Relação de temperatura versus disponibilidade de água no solo Estação Caxambu (Código 83686)
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Figura 4.2.48. Normais Climatológicas de temperatura (ºC) e déficits e excedentes de água no solo (mm) na Estação Caxambu (Código
83686) entre 1961 a 1990 e 1981 a 2010. Fonte: Elaborado a partir de Rolim et al. (1998) e INMET (2018).

Relação de precipitação versus disponibilidade de água no solo Estação Caxambu (Código 83686)
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Figura 4.2.49. Normais Climatológicas de precipitação (mm) e déficits e excedentes de água no solo (mm) na Estação Caxambu (Código
83686) entre 1961 a 1990 e 1981 a 2010. Fonte: Elaborado a partir de Rolim et al. (1998) e INMET (2018).
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Relação de temperatura versus disponibilidade de água no solo Estação São Lourenço (Código 83736)
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Figura 4.2.50. Normais Climatológicas de temperatura (ºC) e déficits e excedentes de água no solo (mm) na Estação São Lourenço
(Código 83736) entre 1961 a 1990 e 1981 a 2010. Fonte: Elaborado a partir de Rolim et al. (1998) e INMET (2018).

Relação de precipitação versus disponibilidade de água no solo Estação São Lourenço (Código 83736)
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Figura 4.2.51. Normais Climatológicas de precipitação (mm) e déficits e excedentes de água no solo (mm) na Estação São Lourenço
(Código 83736) entre 1961 a 1990 e 1981 a 2010. Fonte: Elaborado a partir de Rolim et al. (1998) e INMET (2018).
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4.2.1.2. P LUVIOMETRIA
D I S PO N I B I L I D A D E

DE DADOS

O conhecimento da distribuição espacial das chuvas em uma região é de fundamental importância para o conhecimento
do comportamento das vazões em áreas não monitoradas, tal como ocorre na porção de inserção das estâncias
hidrominerais situadas nos municípios de Cambuquira, Caxambu, Conceição do Rio Verde e Lambari.
Nesse contexto, para o presente estudo pluviométrico, as informações necessárias foram obtidas a partir do Sistema de
Informações Hidrológicas (Hidroweb) da Agência Nacional de Águas (ANA 2018). Para tanto, foram analisadas,
inicialmente, as estações pluviométricas apresentadas na Tabela 4.2.27.
Tabela 4.2.27. Estações pluviométricas analisadas.
Código da estação

Nome da estação

02144003

Caxambu

02144004

Baependi

02144036

Caxambu

02145001

Conceição do
Rio Verde

02145008

Fazenda Juca
Casimiro

02145009

Usina do Chicão

02145011

Cambuquira (INMET)

02145013

Lambari

02145024

Palmela dos Coelhos

02145034

Cambuquira

02145039

Lambari

02244071

Pouso Alto

02245065

Cristina - Montante

02245107

São Lourenço

02144037

Cruzília

02144065

02144064

PCH Ribeirão

PCH Pirambeira

02244158

PCH Congonhal II

02244054

Usina Congonhal

02244156

PCH Lamins

02244095

Passa Quatro

02244068

Itanhandu

02245080

Virgínia

02145023

Porto dos Buenos

02145054

Varginha

02145046

UHE Furnas
Rio Verde

02145020

Chácara Santana

02145003

Três Corações

02245196
02144066

Carmo de Minas

Baependi / Cachambu

02145049
Fazenda Cachoeira
Fonte: Elaborado a partir de ANA (2018).

Dados
Nível de consistência
Início
Brutos
01-jan-41
Consistidos

01-jan-41

01-dez-99

01-mar-41

01-dez-99

01-jan-41

01-set-17

Brutos

01-mar-41

Brutos

01-ago-76

Consistidos
Brutos

Consistidos

01-mar-41

01-dez-99

01-mar-41

01-dez-99

Brutos

01-mar-41

Brutos

01-dez-98
01-dez-99

01-mar-41

Consistidos

01-set-17

01-jan-41

Brutos

Consistidos

Fim
01-set-17

01-set-17
01-set-17

01-jan-41

01-ago-48

Brutos

01-mai-41

01-jan-62

Brutos

01-ago-66

Consistidos
Consistidos
Consistidos

01-jan-41

01-mai-41

01-ago-48
01-jan-62
01-set-17

01-ago-66

01-dez-99

Brutos

01-jun-76

01-dez-98

Consistidos

01-jan-60

01-dez-99

01-jan-41

01-dez-99

Brutos
Brutos
Brutos

Consistidos
Brutos

Indisponível
Brutos

Consistidos

Indisponível
Indisponível
Brutos

Consistidos

Indisponível
Brutos
Brutos

Consistidos

01-jan-61
01-jan-60
01-jan-41
01-jan-61

01-out-17
01-out-17

01-dez-98

Indisponível Indisponível
01-ago-75
01-ago-75

01-set-17

01-dez-99

Indisponível Indisponível
Indisponível Indisponível
01-jan-41

01-set-17

01-jan-41

01-dez-99

01-jan-75

01-dez-98

01-set-66

01-dez-99

01-out-41

01-dez-99

Indisponível Indisponível
01-set-66

Brutos

01-out-41

Brutos

01-abr-69

Consistidos

01-dez-84

01-out-17
01-jan-18

01-mai-10

Município

Latitude

Longitude

Caxambu

S 21° 59' 22,92'' W 44° 56' 18,96''

Baependi

S 21° 57' 3,96'' W 44° 52' 33,96''

Caxambu

S 21° 59' 0,00'

W 44° 57' 0,00''

Conceição do
Rio Verde

S 21° 53' 13,92” W 45° 4' 45,12''

Cambuquira

S 21° 52' 27,12'' W 45° 15' 29,88''

Campanha

S 21° 55' 9,12'' W 45° 28' 44,04''

Cambuquira

S 21° 52' 0,12'' W 45° 18' 0,00''

Lambari

S 21° 58' 0,12'' W 45° 22' 0,12''

Campanha

S 21° 47' 11,04'' W 45° 26' 25,08''

Cambuquira

S 21° 51' 0,00'' W 45° 18' 0,00''

Pouso Alto

S 22° 11' 57,12'' W 44° 58' 23,88''

Cristina

S 22° 12' 37,08'' W 45° 15' 56,88''

Lambari

São Lourenço

S 21° 58' 0,12'' W 45° 22' 0,12''

S 22° 6' 0,00''

W 45° 1' 0,12''

Baependi

S 21° 56' 36,96'' W 44° 50' 48,12'

Cruzília

S 21° 50' 7,08'' W 44° 48' 2,88''

Baependi

S 21° 55' 30,00'' W 44° 48' 2,88''

Baependi

S 22° 7' 15,96'' W 44° 50' 33,00''

Passa Quatro

S 22° 22' 15,96'' W 44° 54' 15,84''

Itanhandu

S 22° 17' 39,84'' W 44° 56' 21,12''

Virgínia

S 22° 20' 17,16'' W 45° 5' 26,16''

Baependi

Passa Quatro

S 22° 7' 8,04'' W 44° 50' 18,96''

S 22° 23' 0,00'' W 44° 58' 0,12''

Elói Mendes

21° 36' 38,16''

45° 29' 21,84''

Varginha

21° 35' 8,88''

45° 25' 35,04''

Elói Mendes

21° 36' 38,88''

45° 29' 24,00''

Três Corações

21° 40' 41,88''

45° 15' 34,92''

Três Corações

21° 43' 14,88''

45° 15' 51,84''

Indisponível

Indisponível Indisponível Carmo de Minas S 22° 10' 0,12''

W 45° 5' 0,00''

Indisponível

Indisponível Indisponível

Consistidos

Indisponível
Brutos

Consistidos
Brutos

Consistidos
Brutos

Consistidos

Indisponível

01-abr-69

01-dez-01

Indisponível Indisponível
01-jan-00
01-jan-00
01-jan-96

01-dez-16
01-jul-10

01-set-17

01-jan-67

01-dez-00

01-jan-96

01-set-17

01-jan-41

01-dez-00

Indisponível Indisponível
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Campanha

S 21° 57' 5,04'' W 44° 53' 22,92''
S 21° 56' 0,00'' W 45° 25' 0,12''
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C A RA C T E RI ZA Ç Ã O

PL U V I O M É T R I C A

Com o objetivo de avaliar o comportamento da chuva na região de estudo, buscou-se analisar as estações apresentadas
anteriormente, priorizando os seguintes aspectos:




séries de dados mais extensas e mais recentes, com enfoque para as últimas décadas;

séries com maior número de dados consistidos; e,

localização próxima às estâncias hidrominerais.

Assim, conforme Figura 4.2.52, foram selecionadas as seguintes estações:




Estação Caxambu (Código 02144003), localizada no município homônimo e representativa do Parque das Águas
de Caxambu;

Estação Conceição do Rio Verde (Código 02145001), implantada no município homônimo e representativa do
Parque das Águas de Contendas; e,

Estação Fazenda Juca Casimiro (Código 02145008), instalada em Cambuquira e representativa do Parque das
Águas de Cambuquira e do Parque das Águas do Marimbeiro.

Figura 4.2.52. Localização das estações pluviométricas selecionadas.

Assim sendo, considerando os dados do Hidroweb (ANA 2018) ressalta-se que não foi selecionada estação pluviométrica

no Município de Lambari, já que as estações mais próximas detêm dados consistidos apenas até 1962 (Estação Lambari
- Código 02145013) ou estão separadas por barreiras orográficas (Estação Usina do Chicão - Código 02145009). Neste

contexto, para o Parque das Águas de Lambari, foram utilizadas as Normais Climatológicas de chuva da Estação Lambari
(Código 83032) do INMET, já abordadas no item ‘Precipitação’.

De posse dos dados pluviométricos das estações mencionadas, realizou-se a análise da disponibilidade considerando as
premissas explicitadas a seguir.



Dados consistidos (outubro de 1941 a setembro de 1999): avaliação da disponibilidade de dados mensais;
Dados brutos (outubro de 1999 a setembro de 2017): avaliação da disponibilidade de dados diários.

Essa diferenciação entre o tratamento dos dados fez-se necessária porque optou-se, sempre que possível, por trabalhar
com dados consistidos e, ao se tratar de pluviometria, a consistência é feita a nível mensal ou anual.

Finalmente, como premissa de independência dos eventos chuvosos, trabalhou-se com o ano hidrológico, demarcado
entre outubro e setembro.

As tabelas 4.2.28 e 4.2.29 apresentam as matrizes de disponibilidade de dados pluviométricos das estações em análise.
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Tabela 4.2.28. Matriz de disponibilidade de dados mensais consistidos das estações Caxambu (Código 02144003), Conceição do Rio
Verde (Código 02145001) e Fazenda Juca Casimiro (Código 02145008) para o período entre outubro de 1941 a setembro de 1999. Nota:
Os números nos quadros representam a quantidade de meses de falha em cada ano hidrológico.

Ano hidrológico

Estação

02144003 02145001 02145008

02144003 02145001 02145008

1941-1942

1970-1971

Sem falha

1942-1943

1971-1972

Falha <= 3 meses

1943-1944

1972-1973

3 meses < falha <= 6 meses

1944-1945

1973-1974

6 meses < falha <= 9 meses

1945-1946

1974-1975

Falha > 9 meses

1946-1947

1975-1976

1947-1948

1

1976-1977

1948-1949

12

1977-1978

1949-1950

12

1978-1979

1950-1951

3

1979-1980

1951-1952

1980-1981

1952-1953

1981-1982

1953-1954

1982-1983

1954-1955

1983-1984

1955-1956

1984-1985

1956-1957

1985-1986

1957-1958

1986-1987

1958-1959

9

1987-1988

1959-1960

12

1988-1989

1960-1961

12

1989-1990

1961-1962

12

1990-1991

1962-1963

12

1991-1992

1963-1964

12

1992-1993

1964-1965

12

1993-1994

1965-1966

12

1994-1995

1966-1967

11

1995-1996

1967-1968

1996-1997

1968-1969

1997-1998

Fonte: Elaborado a partir

1969-1970

1998-1999

de ANA (2018).

Tabela 4.2.29. Matriz de disponibilidade de dados diários brutos das estações Caxambu (Código 02144003), Conceição do Rio Verde
(Código 02145001) e Fazenda Juca Casimiro (Código 02145008) no período de outubro de 1999 a setembro de 2017. Nota: Os números
nos quadros representam a quantidade de dias de falha em cada ano hidrológico.
Estação

02144003 02145001 02145008

1999-2000
2000-2001

182

2001-2002

273

2002-2003

92

2003-2004

31

2004-2005

61

Ano hidrológico

2005-2006

31

Sem falha

31

Falha <= 3 meses
3 meses < falha <= 6 meses

32

122

6 meses < falha <= 9 meses
Falha > 9 meses

58

31

62

92

61

58

31

6

2006-2007
2007-2008
2008-2009

28

2009-2010

90

2010-2011
2011-2012

2

2

2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016

92

2016-2017

31

Fonte: Elaborado a partir
de ANA (2018).

Para a análise pluviométrica, foram considerados apenas os anos com falhas inferiores ou iguais a 3 meses. Os demais
anos foram descartados.
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P RE C I P I T A Ç Ã O A C U MU L A D A
As figuras 4.2.53, 4.2.54 e 4.2.55, a seguir, apresentam os totais de chuva acumulada anualmente para as estações

analisadas entre 1941 e 2017. Paralelamente, apontou-se a média para cada período de 10 anos. Observa-se que, para
todas as estações, a média a cada 10 anos variou ao longo da série histórica, estando estas listadas na Tabela 4.2.30 Ainda,

para as três (3) estações, o total de chuva para o período mais recente (2011 até 2017) foi inferior à média anual histórica
de chuva em cada estação, como apontado na Tabela 4.2.31.

Chuva acumulada - Estação Caxambu (Código 02144003)
3.000
2.500

Chuva (mm)

2.000
1.393,6

1.500

1.389,0

1.474,9

1.382,2

1.817,4

1.655,2
1.434,8

1.335,5

1.000

Chuva acumulada

2015-2016

2011-2012

2013-2014

2009-2010

2007-2008

2005-2006

2001-2002

2003-2004

1997-1998

1999-2000

1995-1996

1991-1992

1993-1994

1987-1988

1989-1990

1985-1986

1981-1982

1983-1984

1977-1978

1979-1980

1975-1976

1971-1972

1973-1974

1969-1970

1967-1968

1965-1966

1961-1962

1963-1964

1957-1958

1959-1960

1955-1956

1951-1952

1953-1954

1947-1948

1949-1950

1945-1946

1941-1942

0

1943-1944

500

Média a cada 10 anos

Figura 4.2.53. Total de chuva acumulada anualmente e média para cada período de 10 anos entre 1941 e 2017 na Estação Caxambu
(Código 02144003). Fonte: Elaborado a partir de ANA (2018).

Chuva acumulada - Estação Conceição do Rio Verde (Código 02145001)
3.000
2.500

Chuva (mm)

2.000
1.500

1.425,3

1.434,4

1.408,0

1.711,9

1.580,0

1.562,9

1.422,8

1.364,1

1.000

Chuva acumulada

2015-2016

2013-2014

2011-2012

2009-2010

2007-2008

2005-2006

2001-2002

2003-2004

1999-2000

1997-1998

1995-1996

1991-1992

1993-1994

1989-1990

1987-1988

1985-1986

1983-1984

1981-1982

1979-1980

1977-1978

1975-1976

1971-1972

1973-1974

1969-1970

1967-1968

1965-1966

1961-1962

1963-1964

1959-1960

1957-1958

1955-1956

1953-1954

1951-1952

1949-1950

1947-1948

1945-1946

1941-1942

0

1943-1944

500

Média a cada 10 anos

Figura 4.2.54. Total de chuva acumulada anualmente e média para cada período de 10 anos entre 1941 e 2017 na Estação Conceição do
Rio Verde (Código 02145001). Fonte: Elaborado a partir de ANA (2018).
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Chuva acumulada - Estação Fazenda Juca Casimiro (Código 02145008)
3.000

Chuva (mm)

2.500
2.000
1.500

1.437,5

1.350,9

1.617,1

1.506,1

1.271,7

1.392,3

1.377,7

1.093,9

1.000

Chuva acumulada

2015-2016

2011-2012

2013-2014

2009-2010

2007-2008

2005-2006

2001-2002

2003-2004

1999-2000

1997-1998

1995-1996

1991-1992

1987-1988

1993-1994

1989-1990

1985-1986

1983-1984

1981-1982

1979-1980

1977-1978

1975-1976

1971-1972

1973-1974

1969-1970

1967-1968

1965-1966

1961-1962

1963-1964

1957-1958

1955-1956

1959-1960

1951-1952

1953-1954

1947-1948

1949-1950

1941-1942

1943-1944

0

1945-1946

500

Média a cada 10 anos

Figura 4.2.55. Total de chuva acumulada anualmente e média para cada período de 10 anos entre 1941 e 2017 na Estação Fazenda Juca
Casimiro (Código 02145008). Fonte: Elaborado a partir de ANA (2018).
Tabela 4.2.30. Média a cada 10 anos nas estações Caxambu (Código 02144003), Conceição do Rio Verde (Código 02145001) e Fazenda
Juca Casimiro (Código 02145008) entre 1941 e 2017 (dados consistidos e brutos).
Média a cada 10 anos
Estação Conceição
Data
Estação Caxambu
do Rio Verde
(Código 02144003)
(Código 02145001)
1941-1951
1.393,6
1.425,3
1951-1961
1.389,0
1.408,0
1961-1971
1.382,2
1.434,4
1971-1981
1.474,9
1.580,0
1981-1991
1.655,2
1.711,9
1991- 2001
1.434,8
1.562,9
2001-2011
1.817,4
1.422,8
2011-2017
1.335,5
1.364,1
Fonte: Elaborado a partir de ANA (2018).

Estação Fazenda
Juca Casimiro
(Código 02145008)
1.437,5
1.350,9
1.271,7
1.506,1
1.617,1
1.377,7
1.392,3
1.093,9

Tabela 4.2.31. Comparação entre a média do período de 2011 a 2017 e a média histórica.
Período
1941-2017
2011-2017
Redução do período 2011-2017 em
relação à média de 1941-2017 (%)
Fonte: Elaborado a partir de ANA (2018).

1.492,3
1.335,5

Estação Conceição
do Rio Verde
(Código 02145001)
1.495,2
1.364,1

Estação Fazenda
Juca Casimiro
(Código 02145008)
1.409,4
1.093,9

10,5

8,8

22,4

Estação Caxambu
(Código 02144003)

Para a Estação Caxambu (Código 02144003), notou-se que, com exceção das décadas de 1981 a 1991 e 2001 a 2011, a
média de 10 anos se mostrou pouco variável, tendo atingido o valor mínimo em 2011 a 2017.
O monitoramento da Estação Conceição do Rio Verde (Código 02145001) e da Estação Fazenda Juca Casimiro (Código
02145008) indica o mesmo comportamento, sendo que o maior volume de chuva ocorreu na década de 1981 a 1991 e o
menor no período de 2011 a 2017.
Ainda, de acordo com Tabela 4.2.31, a Estação Caxambu (Código 02144003) teve, para o período de 2011 a 2017, uma
redução de 10,5% do total pluviométrico em relação à média histórica. Para a Estação Conceição do Rio Verde (Código
02145001) e Estação Fazenda Juca Casimiro (Código 02145008), essa redução foi de 8,8% e 22,4%, respectivamente.
As figuras 4.2.56 a 4.2.61, que se seguem, apresentam a chuva mensal e a chuva média acumulada nas estações em
análise. Com o objetivo de sinalizar as mudanças pluviométricas na região no período mais recente, os gráficos
diferenciam os períodos de 1941 a 1999 (dados consistidos) e de 1999 a 2017 (dados brutos). Em seguida, ainda utilizando
os mesmos períodos de referência, a Tabela 4.2.32 apresenta os totais acumulados nas estações seca e chuvosa para cada
estação. A título de conhecimento, essa tabela também apresenta dados da Estação Lambari (Código 83032), cujos dados
são provenientes do INMET (2018) e já foram apresentados no item ‘Precipitação’.
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80

SIGA – CIRCUITO DAS ÁGUAS
CARACTERIZAÇÃO GEOAMBIENTAL REGIONAL DO CIRCUITO DAS ÁGUAS - CLIMA E PLUVIOMETRIA

Estação Caxambu (Código 02144003)

Chuva (mm)

500,0
400,0
300,0
200,0
100,0
0,0

out nov dez jan fev mar abr mai jun
Mês

1941-1999

jul ago set

1999-2017

Figura 4.2.56. Chuva média mensal na Estação Caxambu (Código 02144003) nos períodos de 1941 a 1999 e de 1999 a 2017. Fonte:
Elaborado a partir de ANA (2018).

Estação Caxambu (Código 02144003)

Chuva (mm)

2.000,0
1.500,0
1.000,0
500,0
0,0

out nov dez jan fev mar abr mai jun
Mês

1941-1999

jul ago set

1999-2017

Figura 4.2.57. Chuva média acumulada na Estação Caxambu (Código 02144003) nos períodos de 1941 a 1999 e de 1999 a 2017. Fonte:
Elaborado a partir de ANA (2018).

Chuva (mm)

Estação Conceição do Rio Verde (Código 02145001)
350,0
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0

out nov dez jan fev mar abr mai jun
Mês

1941-1999

jul ago set

1999-2017

Figura 4.2.58. Chuva média mensal na Estação Conceição do Rio Verde (Código 02145001) nos períodos de 1941 a 1999 e de 1999 a
2017. Fonte: Elaborado a partir de ANA (2018).
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Estação Conceição do Rio Verde (Código 02145001)

Chuva (mm)

2.000,0
1.500,0
1.000,0
500,0
0,0

out nov dez jan fev mar abr mai jun
Mês

1941-1999

jul ago set

1999-2017

Figura 4.2.59. Chuva média acumulada na Estação Conceição do Rio Verde (Código 02145001) nos períodos de 1941 a 1999 e de 1999 a
2017. Fonte: Elaborado a partir de ANA (2018).

Estação Fazenda Juca Casimiro (Código 02145008)
300,0
Chuva(mm)

250,0
200,0
150,0
100,0

50,0
0,0

out nov dez jan fev mar abr mai jun
Mês

1941-1999

jul ago set

1999-2017

Figura 4.2.60. Chuva média mensal na Estação Fazenda Juca Casimiro (Código 02145008) nos períodos de 1941 a 1999 e de 1999 a
2017. Fonte: Elaborado a partir de ANA (2018).

Estação Fazenda Juca Casimiro (Código 02145008)

Chuva (mm)

2.000,0
1.500,0
1.000,0
500,0
0,0

out nov dez jan fev mar abr mai jun
Mês

1941-1999

jul ago set

1999-2017

Figura 4.2.61. Chuva média acumulada na Estação Fazenda Juca Casimiro (Código 02145008) nos períodos de 1941 a 1999 e de 1999 a
2017. Fonte: Elaborado a partir de ANA (2018).
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Tabela 4.2.32. Comparação de totais pluviométricos nos períodos seco e chuvoso nas estações Caxambu (Código 02144003),
Conceição do Rio Verde (Código 02145001) e Fazenda Juca Casimiro (Código 02145008), do Hidroweb; e Estação Lambari
(Código 83032), do INMET.
Estância hidromineral relacionada
Parque das Águas de Caxambu

Parque das Águas de Contendas

Parque das Águas de Cambuquira e Parque
das Águas do Marimbeiro
Parque das Águas de Lambari

Período

Média acumulada de chuva
(mm) - período chuvoso

Média acumulada de chuva
(mm) - período seco

Total de chuva
anual (mm)1

1941-1999

1.219,0

245,7

1.464,7

1999-2017

1.466,4

258,6

1.725,0

1941-1999

1.261,9

253,9

1.515,8

1999-2017

1.236,8

252,6

1.489,4

1941-1999

1.202,3

260,1

1.462,4

1999-2017

1.123,5

214,8

1.338,3

1981-2010

1.333,1

321,2

1.654,3

Fonte: Elaborado a partir de ANA (2018) e INMET (2018).
Nota: ¹ O total de chuva foi calculado a partir de série média mensal do período.
² Para a Estação Lambari (Código 83032) do INMET, foram avaliadas as Normais Climatológicas do período entre 1981 e 2010.

Observando-se os dados do Hidroweb apresentados nas figuras 4.2.56 a 4.2.61, bem como na Tabela 4.2.32, diagnostica-

se que a distribuição das precipitações variou de 1.462,4 mm a 1.515,8 mm anuais entre 1941 e 1999, sendo a maior
precipitação referente à Estação Conceição do Rio Verde (Código 02145001). Já entre 1999 e 2017, a distribuição das
precipitações variou de 1.338,3 mm a 1.725 mm, sendo a maior precipitação referente à Estação Caxambu (Código
02144003).

Mais especificamente, a análise das figuras 4.2.56 a 4.2.61 permitiu constatar o que se segue.






O período chuvoso estende-se de outubro a março, com maiores ocorrências de eventos notadamente entre os
meses de novembro e fevereiro;
O período seco ocorre de abril a setembro, sendo que o trimestre mais seco abarca os meses de junho, julho e
agosto;

Estação Caxambu (Código 02144003): o período mais recente (1999 a 2017) superou o período anterior (1941 a
1999) em praticamente todos os meses, resultando em maior volume de chuva médio anual;

Estação Conceição do Rio Verde (Código 02145001): houve alternância de período mais chuvoso ao longo dos
meses, resultando em chuva acumulada muito similar para os dois (2) períodos analisados;

Estação Fazenda Juca Casimiro (Código 02145008): o período entre 1941 e 1999 superou o período mais recente
(1999 a 2017) em praticamente todos os meses, resultando em volume de chuva médio mensal superior em
praticamente o ano inteiro no período entre 1941 a 1999.

Ainda conforme Tabela 4.2.32, observa-se que a Estação Caxambu (Código 02144003) apresentou aumento de chuva nos

períodos seco (abril a setembro) e chuvoso (outubro a março). Já as estações Rio Verde (Código 02145001) e Fazenda
Juca Casimiro (Código 02145008) apresentaram redução da precipitação total nos períodos seco e chuvoso, mantendo,
no entanto, a mesma ordem de grandeza para o volume médio anual.

Por fim, vale ressaltar que, com base em dados do Hidroweb (ANA 2018), o Parque das Águas de Lambari não pôde ser
avaliado do ponto de vista das precipitações. No entanto, pontua-se que o item ‘Precipitação’ apresenta a análise

climatológica da sua área de inserção com base em Normais Climatológicas do período entre 1981 e 2010, incluindo
avaliação da precipitação na Estação Lambari (Código 83032) do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

Com relação à Tabela 4.2.32, mesmo adotando uma escala temporal distinta, observa-se que a precipitação total anual
média da Estação Lambari (Código 83032) encontra-se na ordem de grandeza das demais estações, contando, no entanto,
com valor pouco acima da média da região para todo o período, equivalente a 1.499,3 mm.

N Ú ME RO D E D I A S C O M P RE C I P I T A Ç Ã O
Para a Estação Caxambu (Código 02144003), Estação Conceição do Rio Verde (Código 02145001) e Estação Fazenda Juca
Casimiro (Código 02145008), conforme Hidroweb (ANA 2018) e considerando falhas existentes, foram analisadas, para o

período entre 1941 e 2017, as informações referentes ao número de dias de chuva por mês, estando a matriz de
disponibilidade apontada na Tabela 4.2.33.
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Tabela 4.2.33. Matriz de disponibilidade de dados mensais de números de dias de chuva das estações Caxambu (Código 02144003),
Conceição do Rio Verde (Código 02145001) e Fazenda Juca Casimiro (Código 02145008). Nota: Os números nos quadros representam a
quantidade de meses de falha em cada ano hidrológico.
Estação

02144003 02145001 02145008
1

1

1

1979-1980

1942-1943

2

2

2

1980-1981

1943-1944

1

1

1

1981-1982

1944-1945

1

1

1945-1946

1

5

1946-1947

1

3 meses < falha <= 6 meses

1982-1983
1

1

1

1983-1984

1

1984-1985

1

6 meses < falha <= 9 meses
2

1

1

3

2

2

5

4

1

1989-1990

4

3

1

1

1

1

1

1

1

1948-1949

12

3

1

1986-1987

1

1949-1950

12

1

2

1987-1988

1950-1951

3

1988-1989

1951-1952

2

1

2

1

1990-1991

1

3

1991-1992

1954-1955

3

5

1955-1956

1

1992-1993

1

1

1993-1994

2

2

2

1

1994-1995

1

1

1

1

1

1957-1958

1

1

2

1995-1996

2

12

1996-1997

1

1

1

12

1997-1998

2

1

1

2

12

1998-1999

1

1

1

1

12

1999-2000

1

1

4

12

2000-2001

6

1

1

12

2001-2002

9

1964-1965

12

2002-2003

3

1965-1966

12

2003-2004

1
2

1958-1959

1

1959-1960
1960-1961

2

1961-1962
1962-1963

2

1963-1964

1966-1967

1

2

11

2004-2005

1967-1968

1

1

2

2005-2006

1968-1969

1

2007-2008
1

1971-1972

1

1

1

1972-1973

2008-2009

1

2009-2010

3

2010-2011

1973-1974

1

1

1

2011-2012

1974-1975

1

1

1

2012-2013

1975-1976

4

2

1

2

3
1

2

2

1

1
2

2013-2014

1976-1977

1

1977-1978
1978-1979

2

2006-2007

1969-1970
1970-1971

Falha > 9 meses

1985-1986

1953-1954

1956-1957

Sem falha
Falha <= 3 meses

1947-1948

1952-1953

Ano hidrológico

02144003 02145001 02145008

1941-1942

1

1

1

2014-2015

1

2015-2016

3

1

2016-2017

1

Fonte: Elaborado a partir
de ANA (2018).

Na sequência, apresentam-se nas figuras 4.2.62, 4.2.63 e 4.2.64, as quais comparam o total precipitado e o número de

dias de chuva por mês, considerando as décadas de 1941 a 2017. Esta análise foi realizada para a Estação Lambari (Código
83032) do INMET (2018), no item ‘Precipitação’.

Observa-se que, no período entre 1941 e 2017, esta variável (número de dias de chuva por mês), como esperado,

apresentou resultados semelhantes à precipitação acumulada, sendo os meses mais chuvosos também aqueles com
maior número de dias de chuva (dezembro a fevereiro) e os meses mais secos aqueles com menor número de dias de
chuva (junho a agosto).
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Figura 4.2.62. Relação precipitação acumulada versus dias de chuva na Estação Caxambu (Código 02144003) entre 1941 e 2017.

Souza J.C.

85

SIGA – CIRCUITO DAS ÁGUAS
CARACTERIZAÇÃO GEOAMBIENTAL REGIONAL DO CIRCUITO DAS ÁGUAS - CLIMA E PLUVIOMETRIA

Figura 4.2.63. Relação precipitação acumulada versus dias de chuva na Estação Conceição do Rio Verde (Código 02145001) entre 1941 e
2017.
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Figura 4.2.64. Relação precipitação acumulada versus dias de chuva na Estação Fazenda Juca Casimiro (Código 02145008) entre 1941 e
2017.
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Para o período entre 1941 e 2017, as tabelas 4.2.34 a 4.2.39, que se seguem, apresentam, para a Estação Caxambu (Código

02144003), Estação Conceição do Rio Verde (Código 02145001) e Estação Fazenda Juca Casimiro (Código 02145008), os

totais de chuva mensais e o número de dias de chuva a cada mês, considerando, para ambos os casos, a média a cada 10
anos. Esta avaliação foi realizada para a Estação Lambari (Código 83032) do INMET com base em Normais Climatológicas.
Os resultados foram apresentados no item ´Precipitação’.

Tabela 4.2.34. Precipitação média mensal (mm) por década na Estação Caxambu (Código 02144003).
Período

out

nov

dez

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

Total

1941-1951

115,7

183,7

277,8

296,7

223,7

202,6

35,9

27,7

25,7

22,1

20,7

38,3

1.470,6

1951-1961

112,5

142,5

221,6

268,8

204,0

201,6

69,9

67,1

27,4

13,4

15,8

44,5

1.389,0

1961-1971

149,7

173,4

243,5

262,7

219,8

138,8

39,0

39,0

29,1

16,8

24,8

45,6

1.382,2

1971-1981

134,8

215,0

239,3

263,3

207,7

130,1

77,9

47,1

32,5

27,5

36,1

63,7

1.474,9

1981-1991

95,2

194,7

353,8

272,9

177,8

225,8

85,3

58,3

36,1

23,8

25,5

106,0

1.655,2

1991-2001

122,8

175,4

230,7

325,4

217,3

138,2

38,5

48,2

25,6

17,0

16,6

66,9

1.422,5

2001-2011

199,7

267,1

422,1

488,0

197,4

178,2

93,8

54,1

35,8

18,8

24,6

57,7

2.037,2

2011-2017

126,6

180,1

190,8

210,4

210,9

152,1

54,7

49,9

51,6

25,6

18,4

64,6

1.335,5

Fonte: Elaborado a partir de ANA (2018).

Tabela 4.2.35. Média mensal de número de dias de chuva por década na Estação Caxambu (Código 02144003).
Período

out

nov

dez

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

Total

1941-1951

10

15

20

18

16

15

6

4

4

3

4

4

119

1961-1971

14

14

17

18

16

11

6

5

6

4

4

6

120

1951-1961
1971-1981
1981-1991
1991-2001
2001-2011
2011-2017

12
10
10
11
13
9

13
15
12
13
16
13

16
18
20
17
20
15

17
18
16
21
20
15

Fonte: Elaborado a partir de ANA (2018).

16
15
13
15
13
12

15

7

13

7

16

9

14

6

12

8

13

6

7
6
5
5
5
5

5
4
4
3
3
5

5
4
5
4
3
3

3
4
5
5
3
3

5
6
7
9
6
5

122
120
122
122
121
102

Tabela 4.2.36. Precipitação média mensal (mm) por década na Estação Conceição do Rio Verde (Código 02145001).
Período

out

nov

dez

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

Total

1941-1951

113,0

174,3

263,1

296,1

207,7

206,0

49,7

17,7

30,2

16,0

15,4

36,1

1.425,3

1951-1961

106,4

151,4

209,1

239,3

242,7

201,0

65,8

68,1

28,8

15,1

18,8

61,4

1.408,0

1961-1971

156,9

198,9

238,9

276,9

237,7

133,9

47,2

40,3

25,8

14,3

23,5

40,2

1.434,4

1971-1981

158,3

217,5

278,5

265,4

192,0

177,2

82,6

40,4

31,8

31,1

34,4

71,0

1.580,0

1981-1991

118,9

180,8

353,5

307,1

196,0

209,9

94,0

66,9

30,0

22,1

25,2

107,6

1.711,9

1991-2001

128,2

186,6

260,9

318,6

188,8

212,9

45,9

60,2

29,9

19,6

12,4

99,1

1.562,9

2001-2011

133,6

195,1

306,0

315,0

174,2

156,6

76,3

56,3

28,2

20,4

17,6

55,8

1.535,0

2011-2017

102,0

195,8

238,9

239,4

155,2

174,2

53,2

59,0

43,9

22,3

16,7

63,7

1.364,1

Fonte: Elaborado a partir de ANA (2018).

Tabela 4.2.37. Média mensal de número de dias de chuva por década na Estação Conceição do Rio Verde (Código 02145001).
Período

out

nov

dez

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

Total

1941-1951

10

13

19

18

16

14

5

4

4

4

3

4

113

1951-1961

10

12

18

17

18

14

6

7

4

3

3

5

116

1961-1971

13

15

18

17

16

11

6

4

4

3

4

5

115

1971-1981

10

14

19

17

15

13

8

5

4

4

4

6

120

1981-1991

12

14

22

19

15

17

9

8

5

5

8

9

142

1991-2001

12

14

18

19

15

14

6

6

3

3

5

9

124

2001-2011

11

16

20

19

13

13

8

5

4

3

3

7

121

2011-2017

10

17

19

18

12

17

8

8

8

4

3

7

129

Fonte: Elaborado a partir de ANA (2018).
Souza J.C.

88

SIGA – CIRCUITO DAS ÁGUAS
CARACTERIZAÇÃO GEOAMBIENTAL REGIONAL DO CIRCUITO DAS ÁGUAS - CLIMA E PLUVIOMETRIA

Tabela 4.2.38. Precipitação média mensal (mm) por década na Estação Fazenda Juca Casimiro (Código 02145008).
Período

out

nov

dez

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

Total

1941-1951

126,6

178,0

258,7

306,2

217,5

198,7

44,3

15,9

24,5

17,1

15,7

34,2

1.437,5

1951-1961

99,9

138,8

217,0

221,2

259,0

123,7

64,3

81,4

35,3

35,1

18,0

59,4

1.353,2

1961-1971

165,9

208,8

169,5

235,2

155,9

103,3

44,1

26,0

41,1

12,3

48,1

51,5

1.261,6

1971-1981

136,3

199,6

252,2

267,9

173,9

171,0

96,4

44,2

32,8

30,1

33,4

68,4

1.506,1

1981-1991

113,2

181,0

310,2

295,1

189,0

213,1

69,1

64,1

28,4

27,2

27,0

99,7

1.617,1

1991-2001

109,7

174,0

257,8

248,6

197,0

182,2

45,4

59,8

25,8

16,4

14,1

89,9

1.420,7

2001-2011

106,2

208,0

289,7

293,7

173,9

166,1

53,9

42,3

23,6

18,7

15,9

53,7

1.445,7

2011-2017

96,3

141,8

203,3

232,6

120,8

154,5

47,1

42,1

47,9

23,4

14,1

50,6

1.174,5

Fonte: Elaborado a partir de ANA (2018).

Tabela 4.2.39. Média mensal de número de dias de chuva por década na Estação Fazenda Juca Casimiro (Código 02145008).
Período

out

nov

dez

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

Total

1941-1951

13

15

20

21

18

17

1951-1961

11

12

17

16

17

13

8

5

6

4

4

5

136

8

10

5

5

3

6

122

1961-1971

13

14

14

14

12

10

7

4

7

2

4

5

105

1971-1981

9

12

17

16

1981-1991

10

12

20

17

14

13

7

6

3

4

4

6

111

13

13

7

6

4

5

4

7

117

1991-2001

10

12

16

17

14

12

4

4

3

3

3

7

105

2001-2011

10

14

2011-2017

7

12

18

18

13

13

5

3

3

3

3

5

109

15

14

10

13

6

4

5

2

2

4

95

Fonte: Elaborado a partir de ANA (2018).

Observa-se que a Estação Caxambu (Código 02144003) apresentou, entre 2011 e 2017, menores médias pluviométricas
históricas para os meses de dezembro e janeiro, e maior média histórica para o mês de junho. Neste mesmo período, a
estação em tela apresentou o menor número de dias de chuva para os meses de outubro, dezembro, janeiro e fevereiro
desde 1941. Ainda, os meses de abril, julho e agosto apresentaram, para o mesmo período (2011 – 2017), números de
dias de chuva muito baixos, sendo os menores da série histórica e coincidentes com outros períodos analisados.
A Estação Conceição do Rio Verde (Código 02145001), por sua vez, apresentou, entre 2011 e 2017, menores médias
pluviométricas históricas para os meses de outubro e fevereiro, e maior média histórica para o mês de junho. Quanto ao
número de dias de chuva, no mesmo período, esta estação apresentou maiores índices históricos para os meses de
novembro e junho, e menor índice histórico para fevereiro. Ainda, os meses de outubro e agosto apresentaram, para o
mesmo período, números de dias de chuva muito baixos, sendo os menores da série histórica e coincidentes com outros
períodos analisados. Já os meses de março e maio apresentaram, para o mesmo período, elevados números de dias de
chuva, sendo os maiores da série histórica e coincidentes com outros períodos analisados.
Paralelamente, a Estação Fazenda Juca Casimiro (Código 02145008) caracterizou-se por deter, entre 2011 e 2017, as
menores médias pluviométricas históricas para os meses de outubro e fevereiro. O mês de agosto, em especial, também
apresentou a menor média histórica, sendo coincidente com a média característica do período entre 1991 e 2001.
Apontou, ainda, a maior média histórica de chuva para o mês de junho. Quanto ao número de dias de chuva, o período
entre 2011 e 2017 apresentou as menores médias históricas para os meses de outubro, fevereiro, agosto e setembro.
Ainda, os meses de novembro, janeiro e julho apresentaram, para o mesmo período, os menores números de dias de
chuva da série histórica, sendo coincidentes com outros períodos analisados.
Por fim, no que diz respeito ao número de dias de chuva, observa-se que a Estação Conceição do Rio Verde (Código
02145001) apresentou, para o período de 2011 a 2017, uma das décadas mais chuvosas, estando atrás apenas do período
entre 1981 e 1990. Em contrapartida, tanto a Estação Caxambu (Código 02144003) quanto a Estação Fazenda Juca
Casimiro (Código 02145008) apresentaram, para o período de 2011 a 2017, a menor média de dias de chuva de toda a
série histórica.
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4.2.2. H IDROGRAFIA

E HIDROLOGIA
Joana Cruz de Souza

4.2.2.1. D ISPONIBILIDADE DE DADOS
Para subsidiar os estudos hidrológicos da área de estudo, foram analisadas, inicialmente, as estações fluviométricas
apresentadas na Tabela 4.2.40, utilizando, para tanto, os dados disponibilizados pelo Hidroweb (ANA 2018).
Tabela 4.2.40. Estações fluviométricas analisadas.
Código da estação

Nome da Estação

Dados

Rio

61405000

Usina São Miguel

Vazões brutas: 1946-1960
Vazões consistidas: 1939-1960

Ribeirão São Miguel

61460000

Conceição do Rio Verde

Vazões brutas: 2003-2010
Vazões consistidas: 1933-2014

Rio Verde

61473000

Baependi

Vazões consistidas: 1934-2014

Rio Baependi

614,0

61484000

Cristina - Montante

Vazões brutas: 2006-2010
Vazões consistidas: 1992-2014

Rio Lambari

73,0

61485000

Cristina

Vazões consistidas: 1946-1992

Rio Lambari

71,2

61486000

Cristina

Vazões brutas: 1946-1965
Vazões consistidas: 1946-1965

Ribeirão da Glória

72,0

61490000

Cachoeira Mandembo

Rio Lambari

171,0

61500000

Fazenda Juca Casimiro

Rio Lambari

744,0

61510000

Três Corações

61513000

Cachoeira Goulart

Vazões brutas: 1946-1965
Vazões consistidas: 1935-1965

Rio São Bento

56,6

61525000

Capelinha do Campo Grande

Vazões consistidas: 1942-1952

Ribeirão Santa Cruz

21,4

61526000

Acima da Barragem

Vazões consistidas: 1939-1940

Ribeirão Santa Cruz

48,0

61530000

Palmela dos Coelhos

Vazões brutas: 2003-2010
Vazões consistidas: 1935-2014

Rio Palmela

360,0

Fonte: Elaborado a partir de ANA (2018).

Vazões brutas: 1946-1965
Vazões consistidas: 1935-1965
Vazões brutas: 2003-2010
Vazões consistidas: 1934-2014
Vazões brutas: 2004-2010
Vazões consistidas: 1933-2014

Área de drenagem (km²)

Rio Verde

119,0
1.840,0

4.180,0

4.2.2.2. C ARACTERIZAÇÃO FLUVIOMÉTRICA
A fim de realizar a caracterização fluviométrica, foram analisados os dados das estações presentes na região e já
apresentadas na Tabela 4.2.40, bem como as áreas de drenagem de cada estância hidromineral listadas na Tabela 4.2.41.
Tabela 4.2.41. Áreas de drenagem das estâncias hidrominerais.
Estância Hidromineral

Área de drenagem (km²)

Parque das Águas de Cambuquira

5,43

Parque das Águas de Caxambu

7,19

Parque das Águas do Marimbeiro

9,97

Parque das Águas de Contendas

3,22

Parque das Águas de Lambari

46,29

De imediato, conforme Figura 4.2.65 e Tabela 4.2.40, nota-se que a rede hidrométrica existente não cobre todos os locais
de interesse necessários ao gerenciamento dos recursos hídricos da região em estudo, havendo lacunas temporais e
espaciais que precisam ser preenchidas com base em metodologias apropriadas.
Para suprir esta deficiência da rede hidrométrica local, avaliou-se a possibilidade da aplicação da metodologia de
regionalização hidrológica, a qual é entendida como sendo qualquer processo de transferência de informações das
estações pluviométricas e fluviométricas para outros locais.
A regionalização de vazão é baseada, geralmente, no conceito de regiões homogêneas, as quais apontam características
climáticas, topográficas, geológicas, pedológicas e de cobertura vegetal semelhantes, com respostas similares em termos
de escoamento, distribuição de vazão, magnitude, duração e frequência de eventos extremos na bacia.
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Figura 4.2.65. Localização das estações fluviométricas inicialmente analisadas.

Segundo Amorim et al. (s.d.), as características físicas da bacia hidrográfica mais utilizadas em estudos de regionalização
de vazões são a área de drenagem, o comprimento do rio, a densidade de drenagem e a declividade média do rio
principal. Tais características são denominadas variáveis explicativas, as quais influenciam e explicam o comportamento e
a distribuição das vazões.
Dentre as variáveis explicativas, a área de drenagem é aquela que tem sido mais utilizada em análises de regionalização
de vazão, sendo que esta variável geralmente aponta boa correlação com as outras características físicas da bacia e possui
influência na disponibilidade de água ao longo da hidrografia.
Ainda acerca da metodologia de regionalização de vazão, de acordo com Tucci (2002), observa-se a predominância de
alguns processos hidrológicos de acordo com a escala da bacia, o que muitas vezes limita a extrapolação dos resultados,
principalmente a partir de relações empíricas como as utilizadas neste estudo.
Ainda, conforme Mendiondo & Tucci (1997), a representação dos processos hidrológicos em diferentes escalas tem se
deparado com os seguintes aspectos principais:




a heterogeneidade espacial dos sistemas hídricos e a incerteza com a qual os parâmetros e processos são
medidos em diferentes escalas;
a dificuldade em representar os processos caracterizados e analisados na microescala para outras escalas da
bacia hidrográfica; e,
a falta de relação entre os parâmetros de modelos matemáticos com as diferentes configurações espaciais
encontradas na natureza.

Além disso, para pequenas bacias de contribuição, como ocorre nas estâncias hidrominerais em questão, existem maiores
incertezas devido à grande variabilidade da influência do espaço físico sobre o escoamento na rede de canais naturais.
Desta forma, tendo em vista que os fenômenos hidrológicos apresentam grande variabilidade ao longo do tempo e do
espaço, sobretudo em decorrência das variações do clima, em escala global, e das particularidades regionais e locais, tais
como aspectos meteorológicos, geomorfológicos e propriedades do solo, com o intuito de eliminar o efeito de
"hidrologia de escala" na regionalização das vazões, foram descartadas as estações fluviométricas com áreas de drenagem
superiores a três (3) ou quatro (4) vezes a área de drenagem das estâncias hidrominerais, estando tal premissa
fundamentada em Eletrobrás (2000).
Em seguida, para a escolha das estações fluviométricas mais relevantes para o presente estudo, foram priorizadas as
estações com as seguintes características:




séries de dados extensas e recentes, com enfoque para as últimas décadas;
séries com maior número de dados consistidos; e,
localização nas mesmas bacias onde estão as estâncias hidrominerais, preferencialmente nos mesmos cursos
d’água.
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Conforme observado, as bacias das estâncias hidrominerais em estudo contam com área de drenagem muito pequena,

variando entre, aproximadamente, 3 km² e 10 km². Exceção se faz apenas para o Parque das Águas de Lambari, cuja área
de drenagem equivale a, aproximadamente, 46 km².

Neste contexto, com exceção da Estação Cristina - Montante (Código 61484000), que foi utilizada para gerar a série de

vazões do Parque das Águas de Lambari, as demais estações fluviométricas existentes foram descartadas no âmbito da
análise hidrológica. Em especial, analisaram-se, a título de conhecimento, os dados da Estação Baependi (Código
61473000) e da Estação Conceição do Rio Verde (Código 61460000). Do ponto de vista hidrogeológico, no entanto, estas

estações foram utilizadas em virtude da ausência de informações mais precisas. Por fim, a Figura 4.2.66 apresenta a

localização das estações fluviométricas efetivamente consideradas nos estudos hidrológicos.

Figura 4.2.66. Localização das estações fluviométricas consideradas nos estudos hidrológicos.

ESTAÇÃO CONCEIÇÃO

DO

R I O V E RD E (C Ó D I G O 61460000)

Inicialmente, observou-se a disponibilidade de dados da Estação Conceição do Rio Verde (Código 61460000), localizada
no Rio Verde e com área de drenagem de 1.840 km². Seus dados estão consistidos a nível mensal e não há falhas mensais
durante os 81 anos hidrológicos monitorados.
A avaliação da série de vazões da referida estação permitiu calcular a vazão média de longo termo (QMLT), equivalente
a 40,27 m³/s, e compará-la com as médias mensais de vazões.
De forma geral, a vazão média de longo termo (QMLT) representa o limite superior de disponibilidade de um curso de
água. Teoricamente é calculada como o valor de vazão que, se ocorresse de forma constante no tempo, produziria o
mesmo volume que o regime fluvial variável escoou em um longo intervalo de tempo.
Assim, a Figura 4.2.67 apresenta o hidrograma de vazões médias, máximas e mínimas mensais para a estação em tela, no
qual se observa que a variação entre as vazões máximas e mínimas é muito expressiva.
Apresenta-se, na Figura 4.2.68, o hidrograma de vazões médias por ano hidrológico para o período entre outubro de
1933 e setembro de 2014. Já a série de vazões mensais de cada ano hidrológico está apresentada na Tabela 4.2.42.
Para o período analisado, observa-se que o ano hidrológico 1947-1948 é aquele que apresenta a vazão média anual
(40,33 m³/s) mais próxima da QMLT (40,27 m³/s), sendo, desta forma, considerado como o ano médio representativo da
estação em tela. As figuras 4.2.69 e 4.2.70 apresentam os hidrogramas do ano médio da Estação Conceição do Rio Verde
(Código 61460000).
Observa-se que, considerando a série histórica, o ano 1982-1983 apresentou a maior vazão média, equivalente a 77,99
m³/s, próxima ao dobro da QMLT (40,27 m³/s), enquanto o ano 2013-2014 foi o mais seco, com vazão média equivalente
a 16,24 m³/s, que corresponde a cerca de 40% da QMLT (40,27 m³/s).
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Na sequência, as figuras 4.2.71 a 4.2.74 apresentam os hidrogramas dos anos críticos da Estação Conceição do Rio Verde
(Código 61460000).
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Figura 4.2.67. Hidrograma de vazões mensais para a Estação Conceição do Rio Verde (Código 61460000). Fonte: Elaborado a partir de
ANA (2018).
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Figura 4.2.68. Hidrograma de vazões médias anuais (m³/s) da Estação Conceição do Rio Verde (Código 61460000) para o período entre
outubro de 1933 e julho de 2014. Fonte: Elaborado a partir de ANA (2018).
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Figura 4.2.69. Hidrograma de vazões médias mensais (m³/s) da Estação Conceição do Rio Verde (Código 61460000) para o ano
hidrológico 1982-1983 (ano médio).
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Tabela 4.2.42. Série de vazões mensais de cada ano hidrológico para o período entre outubro de 1933 e setembro de 2014, para a
Estação Conceição do Rio Verde (Código 61460000).
Ano
1933-1934
1934-1935
1935-1936
1936-1937
1937-1938
1938-1939
1939-1940
1940-1941
1941-1942
1942-1943
1943-1944
1944-1945
1945-1946
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014

out
18,87
12,35
26,91
17,18
34,73
39,02
14,24
21,50
26,75
24,82
31,04
13,59
15,17
22,26
27,56
20,02
15,97
18,26
15,08
19,00
20,57
14,63
12,56
16,36
23,13
32,15
20,29
19,46
17,85
25,50
14,80
26,22
27,68
26,02
21,57
17,37
16,79
22,77
25,06
34,29
22,06
17,79
17,80
42,27
20,94
22,19
24,75
22,77
32,11
28,06
70,15
19,59
24,11
17,63
22,43
24,10
20,15
23,02
32,56
30,73
27,98
15,18
28,91
25,70
21,63
26,15
13,45
16,92
17,92
12,77
18,57
21,45
21,62
18,52
15,92
25,56
38,29
20,45
17,70
11,73
23,45

Média mensal - Estação Conceição do Rio Verde (Código 61460000)
nov
dez
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
16,10 31,84
43,36
26,27
27,36 20,08 14,63 12,49 11,62 10,36
14,99 67,45
49,61 108,55 62,32 54,43 36,76 27,28 24,07 20,25
23,36 25,76
28,84
44,40
98,03 41,69 28,89 22,01 18,57 19,56
25,90 84,97 107,34 72,12
53,68 44,91 41,28 30,17 23,89 19,75
42,66 101,95 106,79 71,43
59,32 41,54 35,35 27,91 23,46 23,17
32,76 60,39
60,73
69,66
38,12 31,61 25,81 20,44 18,75 15,94
26,47 61,25
96,44 120,60 91,02 50,11 35,72 28,88 23,80 19,93
50,43 39,02
49,84
34,13
31,95 26,51 18,51 17,36 16,39 13,19
25,97 49,12
37,58
41,87
72,29 40,88 29,27 23,86 20,76 16,76
27,99 33,80
90,38
73,58
58,57 36,46 26,32 22,79 19,41 18,32
25,31 43,96
35,53
56,12
71,47 35,07 25,78 21,86 19,49 16,28
18,48 20,92
26,64
91,06
51,25 36,56 25,54 26,02 20,77 16,22
38,33 70,35 249,97 77,49
57,08 54,20 35,76 30,35 27,61 21,76
23,32 27,50
77,94
98,12 172,97 72,30 46,58 36,29 32,32 30,47
38,24 66,87
59,22
61,16
71,75 41,79 32,01 26,06 23,29 19,11
28,16 40,72
86,29
87,57
54,46 38,94 27,93 24,48 19,44 16,09
18,17 32,13
78,47 109,32 65,88 47,64 35,14 27,12 22,95 17,44
30,88 51,88
63,38
68,16
59,19 39,88 28,29 22,03 20,32 17,10
16,11 26,49
44,54
71,51
91,82 45,48 29,62 30,29 21,05 17,97
29,25 22,86
18,20
20,53
25,15 31,83 19,69 17,03 14,53 12,98
25,89 37,59
53,50
50,28
31,48 26,09 29,36 21,98 16,36 12,97
14,51 22,21
56,74
32,80
48,67 29,44 21,41 18,73 14,74 13,00
16,77 50,16
59,03
39,69
75,76 30,99 27,12 23,52 19,88 21,90
25,44 64,69
96,49
85,31
90,30 73,84 47,77 33,63 28,80 23,21
34,23 48,80
64,85
88,90
79,99 45,24 45,66 39,45 30,79 23,75
29,81 39,23 137,51 80,28
67,39 53,50 33,62 26,89 22,95 22,51
36,21 37,51
75,18
69,12
91,09 48,10 41,62 30,90 26,20 22,30
26,24 104,23 140,47 102,78 115,14 62,74 49,00 34,59 28,00 23,70
25,17 27,67
40,90 100,56 54,48 31,07 24,28 21,05 18,69 18,68
33,43 62,64
97,42
65,45
43,28 29,63 24,06 21,10 18,50 16,31
18,54 13,93
46,75
89,52
48,69 29,74 27,21 20,97 22,00 16,81
30,00 49,10
91,56 102,19 107,20 53,00 59,65 37,39 34,70 26,10
43,15 83,66 113,09 101,04 107,55 58,35 45,58 34,93 29,01 25,22
55,01 78,14 134,76 103,08 77,39 52,64 37,61 35,14 26,99 22,82
30,07 34,97
62,42
34,69
32,58 24,98 19,84 17,31 15,53 15,89
13,16 39,95
50,88
49,81
39,90 27,16 20,84 20,17 15,57 16,01
40,18 36,45
39,99
70,19
55,07 30,29 23,64 19,86 18,38 19,25
27,95 29,16
24,40
15,38
28,30 18,90 16,42 22,07 15,55 12,93
22,00 50,16
56,95 100,24 68,02 42,29 29,47 23,43 24,14 22,55
41,01 58,65
72,37
54,59
37,23 44,64 30,23 23,53 20,94 18,29
27,05 76,75
84,04
55,06
57,39 45,53 31,14 29,12 23,30 19,41
17,04 42,01
61,07
72,58
45,97 30,98 24,61 19,52 18,19 15,12
40,80 60,72
51,00
56,15
61,75 58,99 44,01 41,15 41,11 37,64
56,50 78,59
98,93
97,68
55,15 51,01 33,77 29,00 23,56 19,76
30,54 62,64
63,15
56,00
57,53 35,07 28,63 26,25 22,10 17,97
40,77 40,36
60,54
87,64
57,76 38,96 32,71 25,92 24,56 24,73
53,79 60,74 137,19 80,99
56,74 84,17 42,94 35,82 28,71 24,58
47,44 94,12 151,02 79,12
57,02 53,17 38,05 35,17 26,50 23,20
57,78 121,62 118,49 85,76 120,53 70,84 49,24 43,23 34,87 30,26
24,76 67,70 158,38 135,66 122,37 77,46 55,50 92,53 53,77 39,23
77,97 127,59 84,91
53,45
42,52 39,30 37,86 27,00 22,91 22,47
25,20 37,89
68,91
73,94
81,77 45,80 33,51 26,65 22,30 19,41
33,92 61,65
81,45
72,64
68,21 43,02 38,22 28,47 26,10 25,01
18,80 89,46 119,00 98,07
61,25 52,94 40,25 33,37 26,86 22,55
24,39 63,47
60,80
67,41
63,59 40,64 33,28 30,10 22,43 18,99
27,05 28,03
48,31
73,25
71,76 44,08 31,27 27,68 24,64 23,78
28,34 44,38
60,20
29,00
49,93 30,38 25,63 19,45 18,88 17,95
18,93 29,05
85,63
72,46
74,71 93,12 47,12 33,99 29,83 22,90
22,65 32,52
97,21
87,02
59,85 47,33 40,36 28,86 26,39 21,71
45,05 57,75
52,58
78,94
62,36 49,38 34,22 37,36 25,44 21,59
21,47 36,19
66,81
36,51
37,56 29,77 30,31 22,43 19,64 17,28
17,79 63,40
42,55 137,43 54,64 50,76 35,96 26,23 24,04 17,64
28,40 36,25
84,36
55,15
72,14 42,60 30,91 24,58 22,21 19,13
68,96 79,56 111,92 75,46
55,20 41,25 32,09 35,76 25,75 20,77
28,73 42,35
40,38
42,61
37,03 25,72 25,07 21,39 16,16 14,73
21,40 31,96 107,46 68,52
62,81 36,15 26,74 24,98 20,41 16,48
15,94 37,52 145,07 78,43
54,97 38,65 28,22 22,73 23,08 20,61
25,71 40,76
34,05
37,75
27,48 19,22 17,68 14,28 12,54 11,15
27,04 47,35
70,99
94,92
57,32 33,80 25,73 19,77 17,39 16,87
23,25 47,29
85,50
79,38
53,59 40,05 29,13 22,63 20,23 17,47
20,16 37,67
31,16
64,21
62,33 49,90 40,06 35,80 27,10 21,09
26,05 51,88 112,10 89,53
65,87 47,36 42,02 32,24 27,54 22,05
30,03 43,46
49,82
46,72
44,21 29,30 22,78 18,83 16,14 14,32
34,91 48,59 171,19 108,06 48,51 34,29 26,15 24,07 22,55 17,97
30,12 35,77
30,91
85,54 100,38 72,11 44,87 33,87 25,05 26,16
48,02 51,11
77,22
93,36
57,92 46,72 36,21 29,70 28,92 25,48
38,75 94,63
95,99
54,12
65,56 52,34 34,03 28,72 25,21 19,48
29,55 53,84 165,23 58,95
56,55 38,07 27,90 24,86 20,31 16,72
18,68 47,38
70,36
41,65
31,44 25,33 23,96 25,35 19,28 14,37
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Estação Conceição do Rio Verde (Código 61460000) - 1947-1948
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Figura 4.2.70. Hidrograma de vazões médias mensais (m³/s) da Estação Conceição do Rio Verde (Código 61460000) para o ano
hidrológico 1982-1983 (ano médio).
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Figura 4.2.71. Hidrograma de vazões médias mensais (m³/s) da Estação Conceição do Rio Verde (Código 61460000) para o ano
hidrológico 1982-1983 (ano com maior vazão). Fonte: Elaborado a partir de ANA (2018).

Estação Conceição do Rio Verde (Código 61460000) 2013-2014
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Figura 4.2.72. Hidrograma de vazões médias mensais (m³/s) da Estação Conceição do Rio Verde (Código 61460000) para o ano
hidrológico 2013-2014 (ano com menor vazão). Fonte: Elaborado a partir de ANA (2018).
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Figura 4.2.73. Hidrograma de vazões médias diárias (m³/s) da Estação Conceição do Rio Verde (Código 61460000) para o ano
hidrológico 1982-1983 (ano com maior vazão). Fonte: Elaborado a partir de ANA (2018).

Estação Conceição do Rio Verde (Código 61460000) - 2013-2014
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Figura 4.2.74. Hidrograma de vazões médias diárias (m³/s) da Estação Conceição do Rio Verde (Código 61460000) para o ano
hidrológico 2013-2014 (ano com menor vazão). Fonte: Elaborado a partir de ANA (2018).

E S T A Ç Ã O B A E P E N D I (C Ó D I G O 61473000)
Inicialmente, observou-se a disponibilidade de dados da Estação Baependi (Código 61473000), localizada no rio Baependi
e com área de drenagem de 614 km². Seus dados estão consistidos a nível mensal e não há falhas mensais durante os 80
anos hidrológicos dessa série histórica.
A avaliação da série de vazões da referida estação permitiu calcular a vazão média de longo termo (QMLT), equivalente
a 16,91 m³/s, e compará-la com as médias mensais de vazões. Assim, a Figura 4.2.75 apresenta o hidrograma de vazões
médias, máximas e mínimas mensais para a estação em tela, no qual se observa que a variação entre as vazões máximas
e mínimas é muito expressiva.
Apresenta-se na Figura 4.2.76 o hidrograma de vazões médias por ano hidrológico na Estação Baependi (Código
61473000) para o período entre outubro de 1934 e setembro de 2014, cuja séries de vazões mensais de cada ano
hidrológico está apresentada na Tabela 4.2.43.
Para o período analisado, observa-se que o ano hidrológico 2002-2003 é aquele que apresenta a vazão média anual
(16,90 m³/s) mais próxima da QMLT, sendo, desta forma, considerado como o ano médio representativo da estação em
tela. As figuras 4.2.77 e 4.2.78 apresentam os hidrogramas do ano médio da Estação Baependi (Código 61473000).
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Figura 4.2.75. Hidrograma de vazões mensais para a Estação Baependi (Código 61473000). Fonte: Elaborado a partir de ANA (2018).
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Figura 4.2.76. Hidrograma de vazões médias anuais (m³/s) da Estação Baependi (Código 61473000) para o período entre outubro de
1934 e julho de 2014. Fonte: Elaborado a partir de ANA (2018).
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Figura 4.2.77. Hidrograma de vazões médias mensais (m³/s) da Estação Baependi (Código 61473000) para o ano hidrológico 2002-2003
(ano médio). Fonte: Elaborado a partir de ANA (2018).
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Tabela 4.2.43. Séries de vazões mensais de cada ano hidrológico o período entre outubro de 1934 e setembro de 2014, para a Estação
Baependi (código 61473000).
Ano
1934-1935
1935-1936
1936-1937
1937-1938
1938-1939
1939-1940
1940-1941
1941-1942
1942-1943
1943-1944
1944-1945
1945-1946
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014

out
5,47
11,52
8,59
11,71
12,59
6,76
8,60
9,30
8,33
11,44
7,25
6,19
10,07
11,21
7,30
7,37
9,83
7,93
7,55
8,03
5,69
6,19
8,21
9,97
10,63
6,86
6,94
7,56
10,13
8,02
6,99
11,17
9,34
8,17
7,08
7,33
8,88
10,57
12,79
9,78
7,40
7,19
15,19
8,38
8,90
11,09
10,76
17,05
13,42
24,30
9,38
9,45
9,57
9,80
11,58
9,44
9,70
13,90
10,70
8,77
6,47
12,02
9,36
8,91
10,18
6,21
7,57
7,52
7,89
9,56
9,59
8,24
9,26
7,56
9,28
15,33
7,93
7,60
6,18
9,67

nov
6,64
10,33
9,78
16,87
12,59
12,62
17,36
11,23
9,83
10,21
8,85
12,44
10,81
15,33
10,09
7,26
15,01
9,51
10,37
8,11
6,54
7,21
10,68
14,29
9,64
8,21
8,51
7,88
20,26
8,29
7,37
18,00
15,32
10,96
5,47
15,98
9,70
10,79
18,78
10,87
7,31
15,99
22,15
12,50
17,73
16,37
25,73
24,04
14,24
29,72
11,75
11,77
10,52
11,96
12,46
10,77
9,69
10,12
18,13
7,79
7,20
9,14
26,45
13,14
9,06
6,79
12,69
10,59
11,74
9,19
13,87
16,29
14,57
13,45
18,18
14,70
11,47
8,06
8,50
10,07

Média mensal - Estação Baependi (código 61473000)
dez
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
21,01 19,13 36,04 23,23 21,15 17,10 14,25 10,91
16,17 16,81 22,28 36,82 20,19 14,43 11,31 9,64
34,43 41,61 29,36 21,66 16,71 14,95 12,00 9,74
41,01 37,58 30,24 26,13 17,32 15,14 11,91 9,95
24,07 29,67 32,94 18,76 15,83 12,21 9,72
8,38
26,95 40,49 41,63 41,38 23,62 16,31 12,73 10,47
16,72 24,05 15,94 14,61 12,57 9,21
8,05
7,30
19,15 16,05 18,27 31,22 17,94 13,13 10,72 9,00
11,76 45,80 29,58 27,23 17,09 12,12 11,03 8,42
17,01 17,88 25,89 31,42 17,67 12,65 10,37 8,92
8,09 13,04 33,95 17,13 12,45 9,46
9,64
8,16
31,34 64,22 29,52 24,18 29,30 16,49 13,74 12,25
11,14 30,31 34,13 66,80 31,17 20,35 15,15 14,12
22,29 20,08 20,31 25,77 16,34 12,33 9,61
8,21
15,91 31,68 34,70 21,71 13,99 10,83 9,71
7,82
13,68 42,52 41,14 36,66 23,95 15,14 12,35 10,47
18,49 24,83 26,18 26,32 16,87 12,22 10,22 9,29
12,35 18,64 24,21 34,30 17,83 11,22 11,23 9,14
14,30 10,25 12,51 13,48 15,36 10,10 8,62
9,33
14,38 23,54 22,77 14,21 10,58 12,28 8,85
6,66
8,37 19,21 12,43 20,46 13,54 9,93
9,47
7,71
20,50 21,84 14,43 23,45 12,22 11,10 9,34
8,14
23,33 35,30 35,13 29,37 24,40 19,20 15,29 12,51
16,04 28,70 28,23 30,97 19,92 15,82 14,53 11,86
11,99 51,42 24,23 20,01 16,37 12,67 10,03 8,31
18,50 30,32 24,88 24,40 13,76 16,23 13,30 11,90
28,41 48,74 32,58 32,03 22,93 18,89 13,84 10,89
9,77 13,44 44,95 22,30 10,83 10,96 8,77
5,91
26,80 28,51 29,41 19,19 12,87 10,23 8,53
6,83
8,36 14,21 29,26 14,18 8,86
8,11
8,08
7,28
15,54 39,65 42,23 41,88 24,94 22,77 16,52 14,16
27,64 38,05 42,79 50,92 23,97 18,46 14,09 11,58
28,12 48,07 34,87 28,31 20,68 14,97 13,48 10,61
13,44 20,65 14,72 13,55 9,69
8,19
7,03
6,18
17,04 22,48 20,78 25,83 13,70 11,19 10,74 7,85
12,91 16,68 28,33 22,69 14,15 10,64 9,13
8,48
9,84 10,47 8,24 14,19 9,72
7,48
8,72
6,44
17,66 19,02 33,43 28,31 18,18 13,37 10,46 10,37
25,48 28,72 26,21 19,90 22,31 15,97 12,56 11,00
22,80 23,34 19,18 18,16 15,16 11,71 11,26 9,20
17,64 23,62 28,32 21,42 14,70 11,70 9,35
8,61
14,93 19,40 23,51 22,87 21,41 16,95 15,22 13,24
31,66 44,24 36,72 25,86 20,87 15,31 12,62 10,16
20,62 26,06 22,78 23,87 15,02 12,15 10,72 8,72
17,20 23,21 45,66 28,37 19,54 15,85 12,18 11,26
25,20 44,95 41,33 29,76 37,69 23,28 19,16 15,35
46,61 67,68 38,21 32,03 27,11 19,08 16,61 13,13
37,26 46,65 36,29 50,78 34,09 24,35 20,33 15,86
30,51 69,21 60,96 54,33 34,28 27,67 34,41 22,98
48,37 33,88 24,04 20,55 17,88 16,04 12,99 11,37
17,78 27,67 28,61 30,66 21,07 15,89 13,11 11,26
25,73 36,90 36,76 35,98 26,77 22,71 18,10 16,15
36,03 41,40 35,06 28,23 24,01 19,32 16,51 13,38
29,89 30,82 34,71 32,60 23,66 19,43 17,12 12,73
14,10 29,36 34,69 39,01 25,41 18,44 15,16 13,70
19,14 22,51 19,30 21,11 17,25 15,38 13,17 14,09
12,56 28,99 31,99 30,18 28,87 14,11 16,06 13,30
14,55 59,51 41,29 29,52 19,42 16,29 11,62 9,84
19,84 19,72 25,57 21,13 17,33 13,24 12,73 9,24
10,35 27,57 17,43 17,82 13,93 14,83 10,58 8,76
24,42 23,97 43,10 26,15 20,49 16,52 11,45 10,55
14,20 27,96 23,02 24,71 16,77 12,46 9,74
8,65
28,05 52,19 33,55 24,97 19,10 14,76 14,19 10,13
19,35 19,97 20,03 18,37 13,51 12,81 10,38 8,34
13,65 32,31 26,71 25,44 16,68 12,68 11,02 9,35
14,82 50,83 30,30 23,45 17,96 13,71 11,02 10,31
16,79 14,55 14,57 11,42 9,15
8,43
6,87
5,88
21,12 25,45 39,38 29,42 19,75 14,88 11,62 10,05
19,13 35,78 36,33 22,38 17,51 13,85 11,25 10,03
14,31 13,70 27,00 24,29 22,41 18,03 16,03 11,98
19,20 43,88 35,22 26,02 20,17 17,88 13,98 11,78
17,42 20,80 22,21 20,43 14,68 11,51 9,83
8,32
24,76 78,91 52,54 27,33 19,53 14,65 12,16 10,59
13,96 16,71 37,87 43,47 32,43 18,23 13,62 11,15
20,06 27,77 32,81 24,44 23,77 18,32 13,49 13,02
33,74 36,02 21,85 24,90 18,52 12,33 10,62 9,34
21,18 68,36 21,25 24,69 16,90 12,35 10,88 8,72
18,71 26,42 21,15 15,58 12,33 12,16 11,87 9,39
12,85 42,84 34,96 26,04 21,23 14,72 12,82 11,45
14,13 9,16
7,41
7,09
6,95
5,45
5,16
4,85
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9,44
9,50
8,16
9,14
7,01
8,79
5,99
7,32
7,55
7,98
6,85
9,38
13,08
6,42
6,92
8,45
8,16
7,75
5,80
5,53
6,18
9,45
11,44
9,64
8,27
10,07
9,06
6,24
6,37
5,92
9,30
9,65
8,93
6,05
7,33
8,22
5,18
9,52
9,31
7,97
6,78
13,54
8,74
7,31
10,19
13,21
11,57
14,01
18,00
10,48
10,03
14,80
11,22
10,46
11,35
10,27
10,24
8,29
7,67
7,19
7,79
8,25
8,91
7,49
7,79
8,91
5,41
9,32
8,79
9,72
9,61
7,38
8,75
9,68
11,37
7,10
7,27
7,57
8,97
4,36

set
9,33
9,09
7,15
8,54
6,60
7,97
10,45
6,93
6,87
7,18
6,31
8,33
12,00
5,78
6,30
7,95
6,76
7,46
7,73
4,93
5,87
7,64
12,60
9,08
6,85
9,28
7,85
7,23
6,09
6,12
8,66
8,42
7,92
5,57
6,14
9,47
4,92
8,11
8,44
6,69
6,05
16,25
9,68
6,28
12,09
11,68
10,02
11,73
26,47
10,69
9,96
11,47
11,97
8,76
11,36
9,36
9,35
9,59
8,29
5,95
6,34
13,74
7,87
6,86
7,02
9,68
5,67
8,64
8,17
8,55
9,02
7,49
7,39
9,01
13,81
6,70
5,54
6,41
7,71
4,10

Média anual
16,14
15,67
17,84
19,63
15,86
20,81
12,57
14,19
16,30
14,88
11,76
21,45
22,43
14,47
14,75
18,91
15,35
14,30
10,45
11,66
10,45
12,63
19,79
17,42
15,87
15,64
20,05
12,99
15,43
10,56
20,83
22,89
20,05
10,35
12,97
13,67
8,65
15,82
17,62
13,84
13,58
16,71
21,10
14,53
18,52
24,09
26,54
27,70
33,87
21,69
17,26
22,22
21,43
20,16
19,72
15,15
17,92
20,33
15,30
12,58
17,04
15,05
20,79
13,26
15,16
17,00
9,92
17,31
16,90
15,40
19,19
13,72
23,37
18,93
18,86
17,60
18,04
13,10
17,36
7,37
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Figura 4.2.78. Hidrograma de vazões médias diárias (m³/s) da Estação Baependi (Código 61473000) para o ano hidrológico 2002-2003
(ano médio). Fonte: Elaborado a partir de ANA (2018).

Observa-se que, considerando a série histórica, o ano 1982-1983 apresentou a maior vazão média, equivalente a 33,87
m³/s, próxima ao dobro da QMLT (16,91 m³/s), enquanto o ano 2013-2014 foi o mais seco, com vazão média equivalente
a 7,37 m³/s, que corresponde a cerca de 44% da QMLT (16,91 m³/s). Na sequência, as figuras 4.2.79 a 4.2.82 apresentam
os hidrogramas dos anos críticos da Estação Baependi (Código 61473000).
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Figura 4.2.79. Hidrograma de vazões médias mensais (m³/s) da Estação Baependi (Código 61473000) para o ano hidrológico 1982-1983
(ano com maior vazão). Fonte: Elaborado a partir de ANA (2018).

Estação Baependi (Código 61473000) - 2013-2014
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Figura 4.2.80. Hidrograma de vazões médias mensais (m³/s) da Estação Baependi (Código 61473000) para o ano hidrológico 2013-2014
(ano com menor vazão). Fonte: Elaborado a partir de ANA (2018).
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Estação Baependi (Código 61473000) - 1982-1983
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Figura 4.2.81. Hidrograma de vazões médias diárias (m³/s) da Estação Baependi (Código 61473000) para o ano hidrológico 1982-1983
(ano com maior vazão). Fonte: Elaborado a partir de ANA (2018).

Estação Baependi (Código 61473000) - 2013-2014
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Figura 4.2.82. Hidrograma de vazões médias diárias (m³/s) da Estação Baependi (Código 61473000) para o ano hidrológico 2013-2014
(ano com menor vazão). Fonte: Elaborado a partir de ANA (2018).

E S T A Ç Ã O C R I S T I N A - M O N T A N T E (C Ó D I G O 61484000)
Inicialmente, observou-se a disponibilidade de dados da Estação Cristina - Montante (Código 61484000), localizada no

rio Lambari e com área de drenagem de 73 km². Seus dados estão consistidos a nível mensal e não há falhas mensais
durante os 22 anos hidrológicos dessa série histórica.

A avaliação da série de vazões da referida estação permitiu calcular a vazão média de longo termo (QMLT), equivalente
a 1,94 m³/s, e compará-la com as médias mensais de vazões. Assim, a Figura 4.2.83 apresenta o hidrograma de vazões

médias, máximas e mínimas mensais para a estação em tela, no qual se observa que a variação entre as vazões máximas
e mínimas é muito expressiva.

Apresenta-se na Figura 4.2.84 o hidrograma de vazões médias por ano hidrológico na Estação Cristina - Montante (Código

61484000) para o período entre outubro de 1992 e setembro de 2014, cuja série de vazões mensais de cada ano
hidrológico está apresentada na Tabela 4.2.44.
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Figura 4.2.83. Hidrograma de vazões mensais para a Estação Cristina - Montante (Código 61484000). Fonte: Elaborado a partir de
ANA (2018).
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Figura 4.2.84. Hidrograma de vazões médias anuais (m³/s) da Estação Cristina - Montante (Código 61484000) para o período entre
outubro de 1992 e julho de 2014. Fonte: Elaborado a partir de ANA (2018).
Tabela 4.2.44. Séries de vazões mensais de cada ano hidrológico para o período entre outubro de 1992 e setembro de 2014, para a
Estação Cristina - Montante (Código 61484000).
Ano
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014

out
1,16
0,97
1,53
2,55
1,18
1,12
0,83
0,64
0,67
0,78
0,83
0,88
1,24
1,29
1,04
1,06
1,00
2,85
1,31
2,44
0,90
0,94

Média mensal - Estação Cristina - Montante (Código 61484000)
nov
dez
jan
fev
mar abr mai jun
jul
ago
1,29 1,37
2,58
4,79 4,08 3,18 2,45 2,36 1,95 1,58
0,58 1,13
3,36
2,10 2,11 1,93 1,79 1,55 1,54 1,54
1,02 3,62
3,14
5,17 2,90 2,51 1,84 1,37 1,16 0,96
2,62 2,34
6,20
4,35 4,14 2,61 1,82 1,43 1,10 0,80
3,49 3,31
4,41
3,55 3,07 2,51 1,74 1,69 1,16 1,05
1,35 1,46
1,43
1,63 1,45 1,05 0,99 0,74 0,69 0,69
0,73 1,37
3,64
2,61 2,15 1,38 1,13 1,05 0,97 0,84
0,71 1,65
6,52
1,75 1,32 1,05 0,85 0,75 0,76 0,75
0,88 1,49
1,38
1,64 1,33 1,04 0,91 0,74 0,63 0,53
1,02 2,04
1,97
3,82 3,13 1,81 1,22 1,09 0,86 0,97
0,83 1,40
4,78
2,28 1,69 1,37 1,05 0,96 0,94 0,91
0,92 1,24
1,32
3,65 2,25 1,94 2,13 1,86 1,37 1,02
1,21 1,73
5,36
2,49 2,14 1,68 1,85 1,25 1,10 0,93
1,09 1,85
3,66
2,00 2,25 1,77 1,37 1,21 1,15 0,98
1,77 3,28 12,32 3,89 2,77 2,70 1,70 1,41 1,36 1,10
1,94 2,62
2,29
3,61 4,33 4,57 2,46 1,79 1,16 1,59
2,37 2,74
5,06 13,56 3,39 3,38 2,24 1,51 1,14 1,33
2,75 10,10 3,50
2,51 1,89 1,92 2,17 1,22 1,37 1,01
2,59 2,66
9,73
1,74 2,98 1,68 1,43 1,49 1,22 0,92
2,46 2,17
2,99
1,94 1,50 2,11 1,13 1,79 0,61 0,47
1,16 1,27
5,10
6,25 2,98 3,42 1,38 1,03 1,33 1,09
1,44 1,51
1,15
0,81 0,45 0,33 0,25 0,21 0,16 0,74
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2,14
1,54
0,89
2,04
1,14
0,69
0,77
0,81
0,62
1,08
0,84
1,04
1,45
0,90
0,97
1,03
1,66
0,93
0,53
0,73
0,90
0,69

Média anual
2,41
1,68
2,18
2,67
2,36
1,11
1,46
1,46
0,99
1,65
1,49
1,63
1,87
1,63
2,86
2,37
3,28
2,68
2,36
1,69
2,23
0,72
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Na série analisada, observa-se que o ano hidrológico 2004-2005 é aquele que apresenta a vazão média anual (1,87 m³/s)
mais próxima da QMLT, sendo, desta forma, considerado como o ano médio representativo da estação em tela.

As figuras 4.2.85 e 4.2.86 apresentam os hidrogramas do ano médio da Estação Cristina - Montante (Código 61484000).

Estação Cristina - Montante (Código 61484000) - 2004-2005
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Figura 4.2.85. Hidrograma de vazões médias mensais (m³/s) da Estação Cristina - Montante (Código 61484000) para o ano hidrológico
2004-2005 (ano médio). Fonte: Elaborado a partir de ANA (2018).
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Figura 4.2.86. Hidrograma de vazões médias diárias (m³/s) da Estação Cristina - Montante (Código 61484000) para o ano hidrológico
2004-2005 (ano médio). Fonte: Elaborado a partir de ANA (2018).

Observa-se que, considerando a série histórica, o ano 2008-2009 apresentou a maior vazão média, equivalente a 3,28

m³/s, próxima de 70% acima da QMLT (1,94 m³/s), enquanto o ano 2013-2014 foi o mais seco, com vazão média
equivalente a 0,72 m³/s, que corresponde a cerca de 37% da QMLT (1,94 m³/s).

Na sequência, as figuras 4.2.87 a 4.2.90 apresentam os hidrogramas dos anos críticos da Estação Cristina - Montante

(Código 61484000).
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Estação Cristina - Montante (Código 61484000) - 2008-2009
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Figura 4.2.87. Hidrograma de vazões médias mensais (m³/s) da Estação Cristina - Montante (Código 61484000) para o ano hidrológico
2008-2009 (ano com maior vazão). Fonte: Elaborado a partir de ANA (2018).

Estação Cristina - Montante (Código 61484000) - 2013-2014
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Figura 4.2.88. Hidrograma de vazões médias mensais (m³/s) da Estação Cristina - Montante (Código 61484000) para o ano hidrológico
2013-2014 (ano com menor vazão). Fonte: Elaborado a partir de ANA (2018).
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Figura 4.2.89. Hidrograma de vazões médias diárias (m³/s) da Estação Cristina - Montante (Código 61484000) para o ano hidrológico
2008-2009 (ano com maior vazão). Fonte: Elaborado a partir de ANA (2018). Nota: A Estação está consistida a nível mensal,
apresentando falhas diárias.
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Estação Cristina - Montante (Código 61484000) - 2013-2014
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Figura 4.2.90. Hidrograma de vazões médias diárias (m³/s) da Estação Cristina - Montante (Código 61484000) para o ano hidrológico
2013-2014 (ano com menor vazão). Fonte: Elaborado a partir de ANA (2018). Nota: A Estação está consistida a nível mensal,
apresentando falhas diárias.

P A RQ U E

DAS

ÁGUAS

DE

L A M B A RI

Para gerar a série de vazões representativas do Parque das Águas de Lambari, utilizou-se a série de vazões consistidas
entre outubro de 1992 e setembro de 2014 da Estação Cristina - Montante (Código 61484000). Tal regionalização foi
possível devido ao fato da Estação Cristina - Montante (Código 61484000) estar localizada na mesma bacia hidrográfica
que o Parque das Águas de Lambari e deter área de drenagem (73 km²) equivalente a menos que o dobro da área de
drenagem da estância hidromineral em tela (46,3 km²). Assim sendo, foram atendidas as premissas anteriormente
descritas.
De posse da série histórica consistida da Estação Cristina - Montante (Código 61484000), apresentada na Tabela 4.2.44,
procedeu-se à regionalização das vazões médias para a bacia do Parque das Águas de Lambari. Para tanto, aplicou-se a
seguinte formulação:

QLambari =QCristina Montante ×

ACristina Montante
ALambari

em que:
QLambari é a vazão média no local do Parque das Águas de Lambari;
QCristina Montante é a vazão média no local da estação fluviométrica;
ALambari é a área de drenagem do Parque das Águas de Lambari; e,
ACristina Montante é a área de drenagem da estação fluviométrica.

A série de vazões médias mensais característica do Parque das Águas de Lambari, obtida a partir da metodologia exposta,
está apresentada na Tabela 4.2.45.
A Figura 4.2.91 apresenta o hidrograma de vazões médias, máximas e mínimas mensais para o Parque das Águas de
Lambari, sendo que sua QMLT equivale a 1,23 m³/s. Observa-se que a variação entre as vazões máximas e mínimas é
muito expressiva.
A seguir, apresenta-se na Figura 4.2.92 o hidrograma de vazões médias por ano hidrológico no Parque das Águas de
Lambari para o período entre outubro de 1992 e julho de 2014.
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Tabela 4.2.45. Série de vazões médias mensais (m³/s) do Parque das Águas de Lambari.
Ano

out
nov
dez
1992-1993
0,74
0,82
0,87
1993-1994
0,62
0,37
0,71
1994-1995
0,97
0,65
2,29
1995-1996
1,62
1,66
1,48
1996-1997
0,75
2,22
2,10
1997-1998
0,71
0,86
0,93
1998-1999
0,53
0,46
0,87
1999-2000
0,41
0,45
1,04
2000-2001
0,43
0,56
0,95
2001-2002
0,50
0,64
1,29
2002-2003
0,53
0,52
0,89
2003-2004
0,56
0,58
0,79
2004-2005
0,79
0,77
1,10
2005-2006
0,82
0,69
1,17
2006-2007
0,66
1,12
2,08
2007-2008
0,67
1,23
1,66
2008-2009
0,64
1,50
1,74
2009-2010
1,81
1,75
6,41
2010-2011
0,83
1,64
1,69
2011-2012
1,55
1,56
1,37
2012-2013
0,57
0,73
0,81
2013-2014
0,60
0,92
0,96
Fonte: Elaborado a partir de ANA (2018).

jan
1,64
2,13
1,99
3,93
2,80
0,91
2,31
4,14
0,87
1,25
3,03
0,84
3,40
2,32
7,81
1,45
3,21
2,22
6,17
1,90
3,23
0,73

Média mensal - Parque das Águas de Lambari
fev
3,04
1,33
3,28
2,76
2,25
1,03
1,65
1,11
1,04
2,42
1,45
2,32
1,58
1,27
2,47
2,29
8,60
1,59
1,10
1,23
3,97
0,51

Mínima

mar
2,58
1,34
1,84
2,63
1,95
0,92
1,37
0,84
0,85
1,98
1,07
1,43
1,36
1,42
1,76
2,75
2,15
1,20
1,89
0,95
1,89
0,29

abr
2,02
1,22
1,59
1,66
1,59
0,67
0,88
0,67
0,66
1,15
0,87
1,23
1,06
1,12
1,71
2,90
2,14
1,22
1,07
1,34
2,17
0,21

Máxima

mai
1,56
1,13
1,17
1,16
1,10
0,63
0,72
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1,18
0,87
1,08
1,56
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0,61
1,18
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0,98
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0,70
0,74
0,44
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0,60
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0,74
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0,47
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Figura 4.2.91. Vazões mensais para o Parque das Águas de Lambari. Fonte: Elaborado a partir de ANA (2018).
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Figura 4.2.92. Hidrograma de vazões médias anuais (m³/s) do Parque das Águas de Lambari para o período entre outubro de 1992 e
julho de 2014. Fonte: Elaborado a partir de ANA (2018).
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Conforme Tabela 4.2.45 e Figura 4.2.92, observa-se que o ano hidrológico 2004-2005 é aquele que apresenta a vazão
média anual (1,19 m³/s) mais próxima da QMLT, sendo, dessa forma, considerado como o ano médio representativo da
estação em tela. As figuras 4.2.93 e 4.2.94 apresentam os hidrogramas do ano médio do Parque das Águas de Lambari.
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Figura 4.2.93. Hidrograma de vazões médias mensais (m³/s) do Parque das Águas de Lambari para o ano hidrológico 2004-2005 (ano
médio).
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Figura 4.2.94. Hidrograma de vazões médias diárias (m³/s) do Parque das Águas de Lambari para o ano hidrológico 2004-2005 (ano
médio).

Ainda, assim como para a Estação Cristina - Montante (Código 61484000), observa-se que, considerando a série histórica,
o ano 2008-2009 apresentou a maior vazão média, equivalente a 2,08 m³/s, próxima de 70% acima da QMLT (1,23 m³/s),
enquanto o ano 2013-2014 foi o mais seco, com vazão média equivalente a 0,46 m³/s, que corresponde a cerca de 37%
da QMLT (1,23 m³/s).
Na sequência, a Tabela 4.2.46 apresenta as vazões características do Parque das Águas de Lambari, enquanto as figuras
4.2.95 a 4.2.101 apresentam as curvas de permanência e os hidrogramas dos anos críticos.
Tabela 4.2.46. Vazões características do Parque das Águas de Lambari.
Vazão Característica
Média de Longo Termo (m³/s)
Específica Média de Longo Termo (L/s.km²)
Máxima Média Mensal (m³/s)
Mínima Média Mensal (m³/s)
Média do Período de Estiagem (m³/s)
Média do Período Chuvoso (m³/s)
95% de Permanência – Período Completo (m³/s)
95% de Permanência – Período Chuvoso (m³/s)
95% de Permanência – Período de Estiagem (m³/s)
Fonte: Elaborado a partir de ANA (2018).
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Figura 4.2.95. Curva de permanência do Parque das Águas de Lambari para o período completo de dados (outubro de 1992 a setembro
de 2014). Fonte: Elaborado a partir de ANA (2018).
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Figura 4.2.96. Curva de permanência do Parque das Águas de Lambari para os meses de estiagem do período entre outubro de 1992 a
setembro de 2014. Fonte: Elaborado a partir de ANA (2018).
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Figura 4.2.97. Curva de permanência do Parque das Águas de Lambari para os meses chuvosos do período entre outubro de 1992 a
setembro de 2014. Fonte: Elaborado a partir de ANA (2018).
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Parque das Águas de Lambari - 2008-2009
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Figura 4.2.98. Hidrograma de vazões médias mensais (m³/s) do Parque das Águas de Lambari para o ano hidrológico 2008-2009 (ano
com maior vazão). Fonte: Elaborado a partir de ANA (2018).
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Figura 4.2.99. Hidrograma de vazões médias mensais (m³/s) do Parque das Águas de Lambari para o ano hidrológico 2013-2014 (ano
com menor vazão). Fonte: Elaborado a partir de ANA (2018).
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Figura 4.2.100. Hidrograma de vazões médias diárias (m³/s) do Parque das Águas de Lambari para o ano hidrológico 2008-2009 (ano
com maior vazão). Fonte: Elaborado a partir de ANA (2018).
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Parque das Águas de Lambari - 2013-2014
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Figura 4.2.101. Hidrograma de vazões médias diárias (m³/s) do Parque das Águas de Lambari para o ano hidrológico 2013-2014 (ano
com menor vazão). Fonte: Elaborado a partir de ANA (2018).
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4.2.3. P EDOLOGIA

E

V EGETAÇÃO
André Luiz Profeta
Adriana Jeber

4.2.3.1. P EDOLOGIA
No processo pedogenético, o material de origem, composto pelo substrato litológico, sofre a ação do clima, de
organismos, do relevo e do tempo. Nesse processo, ocorrem adições, perdas, translocações e transformações de energia
e matéria (Santos et al. 2018). De acordo com Guerra & Guerra (2011), uma característica essencial do solo é a presença
de vida microbiana, condição que o diferencia de uma rocha decomposta. O solo é, como destacam esses autores, um
complexo vivo que se associa à litosfera, hidrosfera, atmosfera e biosfera. Na classificação pedológica, considera-se seus
horizontes, que “refletem os processos de formação do solo a partir do intemperismo do substrato rochoso ou de
sedimentos de natureza diversa”, e camadas, onde se verifica pouca ou nenhuma interferência dos processos
pedogenéticos (Santos et al. 2018, p. 27).
Na região do Circuito das Águas (Figura 4.2.102, IBGE 2017c) predominam os Latossolos, caracterizados por uma evolução
muito avançada, com intenso intemperismo dos minerais primários e os secundários pouco resistentes, processo que
promove a concentração relativa de argilominerais resistentes e/ou óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio; são profundos
e de boa drenagem, possuindo variação quanto a cor, devido ao teor de ferro.

Figura 4.2.102. Tipos de solos na área do projeto, com a discriminação das AELs – de acordo com a escala de mapeamento da base, de
1:250.000.

Essencialmente, nas Áreas de Estudo Local (AELs), encontra-se essa classe de solo, considerando a escala da base
apresentada, de 1:250.000. Registra-se, contudo, a sul da AEL de Lambari, o Argissolo, que se caracteriza pela acumulação
de argila no horizonte B (B textural); e a nordeste, acompanhando a Serra do Jurumirim, a classe de Cambissolo, que
representa um solo pouco desenvolvido, com horizonte B incipiente. Na AEL de Contendas encontra-se o Gleissolo,
associado a ambientes com excesso de umidade – constante ou de forma periódica – provocando o processo de gleização
Profeta A.L. & Jeber A.
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com a redução e solubilização do ferro, em presença de matéria orgânica; apresentam cores acinzentadas (Santos et al.
2018, IBGE 2015). Esse solo está localizado nas margens dos Rios Verde e Baependi, nas proximidades de Contendas.
Os solos observados na Figura 4.2.102 recebem como parte da classificação os adjetivos distróficos, Tb distróficos ou
ácrico, que são, geralmente, indicativos de baixa fertilidade. O caráter distrófico refere-se à “baixa saturação” por bases
(menor que 50%) em subsuperfície, no horizonte B ou C, sendo que o oposto caracteriza o solo eutrófico – o símbolo Tb
refere-se à argila de atividade baixa. O caráter ácrico refere-se à química do solo; denota solos extremamente evoluídos,
com baixa capacidade de troca de bases (Santos et al. 2018, IBGE 2015).
Localmente, esses solos podem apresentar variações decorrentes de alguma especificidade local, maior presença de água,
acúmulo de sedimentos, acúmulo de matéria orgânica etc.; características essas, que podem estar associadas a um litotipo
restrito, ao microrrelevo e microclima, presença de vegetação e até mesmo, à ação antrópica.

4.2.3.2. V EGETAÇÃO
Como apresentado nos aspectos históricos, a área de interesse deste estudo se localiza sobre o domínio da Mata Atlântica
(Figura 4.2.103a). A moderna Mata Atlântica, como coloca Dean (1996), alcançou as fronteiras que hoje conhecemos na
época geológica Holoceno (11.700 anos – atual). A mata estendia-se por todo litoral brasileiro, alcançando faixas com
mais de 500 km de extensão no Sudeste e Sul do território. É uma floresta caracterizada pela rica diversidade, variando,
principalmente, em decorrência do relevo e do clima à medida que se interioriza, bem como da latitude.

Figura 4.2.103. a) Limites dos biomas para o estado de Minas Gerais; b) Parte do “Mapa da Área de Aplicação da Lei no 11.428, de
2006”; c) Remanescentes da Mata Atlântica e unidades de conservação existentes na área de estudo regional.
Profeta A.L. & Jeber A.
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Em Minas Gerais, como se percebe na Figura 4.2.103a, a faixa leste-sul do estado pertence a esse bioma. Devido a esses
fatores que afetam a Mata Atlântica, são encontradas diferentes formações florestais, como destaca Campanili & Schäffer
(2010).
Os limites da Mata Atlântica e das formações que a compõem são reconhecidos pela Lei nº 11.428/2006 (Lei da Mata
Atlântica, Brasil 2006) e pelo Decreto nº 6.660/2008 (Brasil 2008). Na Figura 4.2.103b, apresenta-se para a porção sul do
estado, parte do “Mapa da Área de Aplicação da Lei nº 11.428, de 2006” (IBGE 2012a). Como percebe-se nessa figura, as
AELs de Caxambu, Contendas, Lambari e parte sul da área de Cambuquira estão em ‘Áreas de Tensão Ecológica’, que
constitui área de contato entre diferentes formações (Campanili & Schäffer 2010). No caso, verifica-se a Floresta
Estacional/Floresta Ombrófila Mista na maior parte da área, e a Floresta Ombrófila Densa/Floresta Ombrófila Mista,
abrangendo o sul da área de Lambari, se entendendo para as divisas sul e sudeste do estado. Na parte norte da AEL de
Cambuquira, encontra-se a Floresta Estacional Semidecidual.
Essas formações possuem, resumidamente, as seguintes características, de acordo com o Manual Técnico da Vegetação
Brasileira (IBGE 2012b) e Campanili & Schäffer (2010):






Floresta Estacional: está associada a climas com duas estações bem definidas; no caso da zona tropical, os
invernos são secos e os verões chuvosos. Pode ser classificada como decidual, quando mais de 50% do conjunto
florestal correspondem a espécies caducifólias; ou Semidecidual, quando essa porcentagem atinge entre 20 e
50%;
Floresta Ombrófila Densa: se associa a climas tropicais de altas temperaturas (médias de 25 °C) e elevada
precipitação, bem distribuída ao longo do ano. A classificação ‘densa’ se deve à presença de fanerófitos
(subformas de vida macro e mesofanerófitos), lianas lenhosas e epífitas em abundância;
Floresta Ombrófila Mista: se associa ao clima úmido, mas com temperaturas médias em torno de 18 °C. Ocorrem,
principalmente, os gêneros Australásicos (Drymis, Araucaria) e Afro-Asiáticos (Podocarpus). Popularmente, é
conhecida como “mata-de-araucária” ou “pinheiral”.

Na Figura 4.2.103c, apresenta-se, para a área regional de estudo e as AELs, os remanescentes da Mata Atlântica, de acordo
com SOS Mata Atlântica (2013-2014 in IDE-Sisema 2018a), bem como as unidades de conservação existentes na área.
Praticamente todos os fragmentos que restam correspondem à floresta secundária, como relata Dean (1996). As áreas
“vazias” correspondem a campos, pastagens, práticas agropecuárias, áreas urbanizadas, entre outras feições
antropogênicas ou naturais.
Na área representada na Figura 4.2.103c, registra-se, total ou parcialmente, quatro Reservas Particulares de Patrimônio
Natural (RPPN), duas Unidades de Conservação Municipais, uma Estadual e uma Federal. Dessas, apenas duas são de
proteção integral, o Parque Estadual de Nova Baden, em Lambari (encontra-se fora da AEL); e a Reserva Biológica
Municipal Engenho Velho, em Campanha.
Em Caxambu, foi criada recentemente, por meio do Decreto nº 2.300, de 23 de março de 2018 (Caxambu 2018), a Área
de Proteção Ambiental Municipal das Águas Minerais na microbacia do Ribeirão Bengo, porém os limites da APA ainda
não se encontram na base de unidades de conservação utilizada (IEF/ICMBio in IDE-Sisema 2018b).
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4.2.4. G EOLOGIA

REGIONAL
Fernando F. Alkmim

4.2.4.1. A PRESENTAÇÃO
A região do Circuito das Águas, objeto do projeto homônimo e coberta pelos mapas geológico e estrutural na escala
1:100.000 aqui apresentados (Anexos I e II), situa-se na porção sul do estado de Minas Gerais entre as coordenadas UTM
448.400E/7.593.450N, 448.400E/7.550.000N e 515.300E/7.593.450N, 515.300E/7.550.000N. Compreende uma área de
2.907 km2, que engloba, dentre outros, os municípios de Lambari, Jesuânia, Olímpio Noronha, Carmo de Minas, São
Lourenço, Soledade de Minas, Caxambu, Conceição do Rio Verde e Cambuquira (Figura 4.2.104).

Figura 4.2.104. Localização da grande área do Projeto Circuito das Águas e dos municípios que abrange no sul do estado de Minas
Gerais.

No âmbito do Projeto Circuito das Águas, a preparação destes mapas (Anexos I e II) teve como objetivos principais os
seguintes:



Caracterizar o cenário geológico regional no qual se inserem as áreas dos parques das águas de Caxambu,
Contendas, Lambari e Cambuquira investigados em detalhe sob o ponto de vista hidrogeológico;
Caracterizar o arcabouço estrutural regional, uma vez que os aquíferos alimentadores das fontes investigadas
são em sua grande maioria de natureza fissural, controlados, portanto, pela associação rocha/estrutura.

Os mapas aqui apresentados foram confeccionados através da compilação e modificação das seguintes cartas geológicas:






Mapa Geológico, Folha Varginha SF.23-V-D-VI, Escala 1:100.000, Programa Geologia do Brasil, Parceria entre o
Serviço Geológico do Brasil-CPRM e Universidade Federal do Rio de Janeiro-UFRJ (Nunes et al. 2008);
Mapa Geológico, Folha Itajubá SF.23-Y-B-III, Escala 1:100.000, Programa Geologia do Brasil, Parceria Serviço
Geológico do Brasil-CPRM e Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, 2008 (Trouw et al. 2007b);
Carta Geológica, Folha SF.23-X-C-IV, Caxambu, Escala 1:100.000, CODEMIG, Projeto Sul Minas, Etapa I, em
parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG e Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ
(Trouw et al. 2003a);
Carta Geológica, Folha SF.23-Z-A-I, Pouso Alto, Escala 1:100.000, CODEMIG, Projeto Sul Minas, Etapa I, em
parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG e Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ
(Trouw et al. 2003b).

As modificações introduzidas nestas cartas se tornaram necessárias por duas razões básicas. Em primeiro lugar, verificouse a necessidade de compatibilização dos dois conjuntos de mapas Varginha/Itajubá e Caxambu/Pouso Alto.
Confeccionados praticamente pelas mesmas equipes, mas em épocas distintas, apresentam certas incompatibilidades no
que tange ao traçado das unidades litológicas e estruturas nas suas zonas limítrofes. Mostram, além disso, diferenças na
nomenclatura adotada para as unidades mapeadas. Em segundo lugar, o mapeamento de detalhe na escala 1:25.000
realizado pela equipe do presente projeto nas áreas dos parques de Caxambu, Contendas, Cambuquira e Lambari gerou
uma série de novos dados e interpretações. A sua incorporação aos mapas regionais implicou em modificações que
extrapolaram as áreas cartografadas em detalhe. Isto se deu de forma mais abrangente na região de Caxambu, como
Alkmim F.F.
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pode ser constatado por uma comparação entre o mapa geológico da Folha Caxambu (Trouw et al. 2003a) com os mapas
aqui apresentados (Anexos I e II).
Os novos dados incorporados aos mapas regionais foram reproduzidos das seguintes cartas de detalhe confeccionadas
no presente projeto:








Mapa Geológico da região da região de Caxambu, Escala 1:25.000, CODEMIG, Projeto Circuito das Águas, em
parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, 2018, de autoria Vaz O.R.S., Silva R.T. e
Tupinambá M.A.;
Mapa Geológico da região da região de Contendas, Escala 1:25.000, CODEMIG, Projeto Circuito das Águas, em
parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, 2018, de autoria de Vaz O.R.S., Silva R.T. e
Tupinambá M.A.;
Mapa Geológico da região da região de Cambuquira e Marimbeiro, Escala 1:25.000, CODEMIG, Projeto Circuito
das Águas, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, 2018, de autoria de Deluca C. e
Serrano P.;
Mapa Geológico da região da região de Lambari, Escala 1:25.000, CODEMIG, Projeto Circuito das Águas, em
parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, 2018, de autoria de Santiago R., Santos A. e
Caxito F.;

A preparação dos mapas geológico e estrutural em apreço envolveu as seguintes atividades:





Levantamento de transecções regionais com a participação de todos os membros da equipe de geologia do
projeto entre 29/1 e 3/2/2018, que teve como objetivos principais o contato com as unidades e estruturas
geológicas da região, o estabelecimento de estratégias de condução da cartografia nas escalas regional e de
detalhe, bem como uniformização de procedimentos de campo e escritório;
Resolução de questões da cartografia regional através de verificações in locu e exame de imagens de sensores
remotos, além de consultas à literatura disponível, durante os meses de março e abril de 2018;
Confecção das cartas geológicas sobre bases plani-altimétricas preparadas pela equipe do projeto, com
incorporação dos dados obtidos no mapeamento de detalhe das áreas dos parques de Caxambu, Contendas,
Cambuquira e Lambari, entre abril e maio de 2018.

Nas seções seguintes deste documento, apresenta-se, em primeiro lugar, um esboço do panorama geológico da região
sul do Estado de Minas Gerais acompanhado de um breve histórico dos estudos lá realizados. As duas seções seguintes
tratam da estratigrafia e estrutura da região do Circuito das Águas, tal como representadas nos mapas em Anexo
(Anexos I e II).

4.2.4.2. O CIRCUITO DAS ÁGUAS NO CENÁRIO GEOLÓGICO DO SUL DE
M INAS G ERAIS
A S PE C T O S

F I S I O G RÁ F I C O S

Drenada pelo Rio Verde e seus afluentes Lambari e Baependi, a região do Circuito das Águas ocupa uma pequena parte
da Serra da Mantiqueira, que juntamente com a grande feição morfo-estrutural conhecida Arco do Alto Paranaíba,
dominam o cenário geomorfológico do sul de Minas Gerais (Figura 4.2.105).
A zona serrana da Mantiqueira se apresenta como uma ampla superfície pendente a NNW e profundamente dissecada.
De acordo com as concepções atuais, corresponde ao soerguimento de grande comprimento de onda associado ao Rifte
Atlântico o qual, gerado no Cretáceo Inferior, fora profundamente modificado pelo desenvolvimento do Sistema de Riftes
do Sudeste Brasileiro durante o Período Paleógeno (Almeida & Carneiro 1998, Riccomini et al. 2004, Zalán & Oliveira
2005). Dentre outros componentes, este sistema rifte é representado pela Bacia de Taubaté, que baliza a grande escarpa
da Mantiqueira pelo sul (Figura 4.2.105).
O Arco do Alto Paranaíba, por outro lado, é definido como um longo soerguimento de orientação noroeste que, gerado
no Cretáceo Superior e reativado em tempos subsequentes, constitui o divisor das bacias hidrográficas do Paraná e São
Francisco (Hasui & Haraliy 1991, Campos & Dardenne 1997) (Figura 4.2.105).
Na área específica do Circuito das Águas (Figura 4.2.106), se fazem presentes dois conjuntos de feições morfológicas
(Beato et al. 1999). O primeiro deles é caracterizado por serras alinhadas preferencialmente na direção NE-SW e dotadas
de vertentes íngremes (as de maior inclinação voltadas predominantemente para sul). Juntamente com mares de morros,
elas representam o sistema serrano Mantiqueira, cujas maiores elevações variam entre 1.000 e 1.600 m. O segundo
conjunto compreende a chamada Depressão do Rio Verde, que hospeda o rio homônimo e seus tributários, destacandose dentre eles o Lambari e o Baependi. Com elevações compreendidas entre 830 e 900 m, este conjunto congrega colinas
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suaves e vales, os maiores deles amplos, rasos e preenchidos por sedimentos aluviais. Formado pela ação de um complexo
sistema de drenagem paralelo e consequente que flui para norte e alimenta o Rio Grande, este conjunto tem vales
frequentemente estrangulados em gargantas, desenvolvidas na travessia de várias serras e espigões do Sistema
Mantiqueira, que lhe são transversais. As suas orientações preferenciais são NE-SW (os mais longos e estreitos), NW-SE
e NS (os mais amplos e parcialmente preenchidos).

Figura 4.2.105. Modelo digital de elevação de parte do sudeste brasileiro enfatizando os grandes elementos geomorfológicos regionais, o
Arco do Alto Paranaíba e a Serra da Mantiqueira, com a localização da área do Projeto Circuito das Águas.

Como salientado por Beato et al. (1999), todos os parques hidrominerais estudados no presente projeto situam-se em
planícies aluviais da Depressão do Rio Verde (Figura 4.2.106).

Figura 4.2.106. Modelo digital de elevação da região do Circuito das Águas. As serras e espigões de orientação preferencial NE-SW
compõem o sistema geomorfológico Mantiqueira e o grande vale da Depressão do Rio Verde, ocupada por este rio e seus tributários.
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CONTEXTO

GEOTECTÔNICO

Os elementos morfológicos da porção sul de Minas Gerais e estados vizinhos desenvolveram-se sobre terrenos précambrianos do Escudo Atlântico constituídos por assembleias litológicas e estruturas tectônicas que vem sendo estudadas
por pesquisadores principalmente de universidades cariocas e paulistas, já há várias décadas. Estes estudos sucederam
as investigações pioneiras realizadas na região por Ebert (1955a, b; 1956a, b; 1967, 1971).
Abordagens geológicas cada vez mais abrangentes e fundamentadas em crescente número de novos dados aparecem
na literatura sobre a região principalmente a partir dos anos 1980, após a definição por Hasui (1982) e Hasui & Oliveira
(1984) da chamada Faixa Alto Rio Grande. Esta feição fora caracterizada pelos mencionados autores como um cinturão
orogênico brasiliano de orientação geral ENE, que ocuparia toda a margem sul do Cráton do São Francisco os estados
de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Como um dos componentes da Província Estrutural Mantiqueira (sensu
Almeida et al. 1981), seus limites seriam dados pela cobertura da Bacia do Paraná, a oeste, pela terminação meridional da
Faixa Brasília a noroeste, pelo Cráton do São Francisco, a norte, e pela Faixa Ribeira, a sul (Figura 4.2.107).

Figura 4.2.107. Mapa geológico esquemático da região sudeste do Brasil, no qual se distinguem as faixas brasilianas Brasília (com as
nappes internas e externas), Ribeira e sua zona de interferência, na qual está localizada a região do Circuito das Águas (marcada pela
caixa em preto). Por um tempo, esta região fora entendida como expressão de um único cinturão orogênico brasiliano, a Faixa Alto Rio
Grande sensu Hasui (1982) e Hasui & Oliveira (1984). Cidades: V Varginha, L Lambari, C Caxambu, A Andrelândia TC Três
Corações(Confeccionado com base em Trouw et al. 2007b).

Estudos sobre vários aspectos da “Faixa Rio Alto Rio Grande” foram publicados nos anos subsequentes à sua definição
(vide, dentre outros, Heilbron 1990, Heilbron et al. 1989, Campos Neto 1991, Ribeiro et al. 1990, Trouw et al. 1984, 1986,
1994, 2000, Ebert et al. 1993, Machado & Endo 1993, 1994, Campos Neto et al. 1990, Campos Neto 2000, Campos Neto
& Caby 1999, 2000). Em alguns deles, interpretações do arcabouço estrutural regional e modelos evolutivos foram
propostas para a região. Dentre os mais antigos, destacam-se os postulados por Ebert et al. (1993) e Machado & Endo
(1993, 1994). Para Ebert et al. (1993), a toda a região que se estende pelo sul de Minas Gerais, Rio de Janeiro e parte de
São Paulo seria ocupada por um único sistema transpressivo dextral de orientação geral NE-SW. Por ele denominado
Cinturão Transpressivo Rio Paraíba do Sul, este sistema resultaria de um campo compressivo geral de orientação EW,
atuante durante o Evento Brasiliano. Já para Machado & Endo (1993, 1994), o Evento Brasiliano teria se nucleado na
região o Cinturão de Cisalhamento Atlântico, gerado em duas etapas distintas, uma compressão geral EW, seguida de
outro episódio compressivo de orientação NS. A trama regional resultante seria constituída dominantemente por zonas
transpressivas dextrais e sinistrais de direção NE-SW. A estes elementos se associaria a grande estrutura localizada entre
Guaxupé e Varginha e balizada por um sistema de falhas de empurrão de forma cônica, conhecida como cunha de
Guaxupé ou Nappe Guaxupé (Campos Neto et al. 1990, Figura 4.2.107).
Dentre os estudos anteriormente mencionados, Trouw et al. (1994) trouxeram a público uma nova concepção
geotectônica para a região, a qual progressivamente modificada em seus detalhes e com algumas questões pendentes,
chegou aos nossos dias (Figura 4.2.107). De acordo com estes autores, a porção sul do estado de Minas Gerais e,
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consequentemente, a região do Circuito das Águas, exporia, na realidade, a zona de interferência entre dois sistemas
orogênicos brasilianos: a Faixa Brasília Meridional, mais antiga, e a Faixa Ribeira, mais nova.
Integrante do Sistema Orogênico Tocantins (Almeida et al. 1981, Campos Neto 2000), a Faixa Brasília Meridional (Fuck et
al. 1993, Dardenne 2000, Valeriano et al. 2004, 2008, Valeriano 2017) é atualmente entendida como um cinturão de falhas
de empurrão e dobras capeado por um sistema de nappes transportadas nos sentidos sudeste e leste. Ocupa toda a
margem sudoeste do Cráton do São Francisco e nela tomam parte o embasamento arqueano/paleoproterozoico e
assembleias supracrustais Meso/Neoproterozoicas acumuladas em bacias rifte, de margem passiva e antepaís (Valeriano
et al. 2004, 2008, Valeriano 2017). A sua gênese é interpretada como produto da colisão entre as paleoplacas
Paranapanema e São Francisco, ocorrida entre 650 e 630 Ma (Valeriano et al. 2008, Valeriano 2017, Frugis et al. 2018).
A Faixa Ribeira (Hasui et al. 1975, Trouw et al. 2000, Heilbron et al. 2000, 2004, 2008, 2017) é entendida como um cinturão
orogênico polifásico caracterizado por uma associação de falhas e dobras vergentes para NW, que se alternam com
grandes zonas de cisalhamento dextrais de direção NE. Representa o setor central do Sistema Orogênico Mantiqueira
(Almeida et al. 1981, Campos Neto 2000) e fica limitada pelo Cráton do São Francisco e Faixa Brasília a noroeste e norte,
respectivamente. Tomam parte do seu arcabouço o embasamento arqueano/paleoproterozoico e sucessões
sedimentares mesoproterozoicas, assembleias de arcos magmáticos neoproterozoicos e uma pilha sedimentar de
margem passiva, também neoproterozoica. Sua complexa evolução resultou de três episódios colisionais que tiveram
lugar nos intervalos de 620-605 Ma, 605-565 Ma e 535-510 Ma, na qual tomaram parte microcontinentes e arcos
magmáticos (Heilbron et al. 2008, 2017, Campos Neto & Caby 2000, Trouw et al. 2000, 2013, Schmitt et al. 2004).
Um exame mais detalhado da literatura sobre a delimitação das faixas Brasília Meridional e Ribeira e sua zona de
interferência revela discrepâncias e ambiguidades. Adota-se aqui concepção de Trouw et al. (2013), segundo a qual os
terrenos da porção sul de Minas Gerais e, em especial, da região do Circuito das Águas, são parte da Faixa Brasília
Meridional que lá é estruturada em uma série de nappes transportadas para ENE e que foram afetadas por grandes dobras
e zonas de cisalhamento dextrais formadas durante o desenvolvimento da Faixa Ribeira (Figura 4.2.107). Nestas estruturas
estão envolvidos o embasamento de rochas arqueanas e paleoproterozoicas mais velhas que 1,8 Ga e unidades
metassedimentares e ígneas Neoproterozoicas.

4.2.4.3. P RINCIPAIS TRAÇOS GEOLÓGICOS DA REGIÃO DO C IR CUITO DAS
Á GUAS
Como parte da porção externa da Faixa Brasília Meridional que recebeu influência tectônica do desenvolvimento da Faixa
Ribeira, a região do Circuito das Águas expõe rochas gnáissicas do substrato arqueano/paleoproterozoico e
metassedimentares do Grupo ou Megassequência Andrelândia de idade neoproterozoica (Ebert 1971, Paciullo et al. 2000,
Ribeiro et al. 2013). Estas unidades ocorrem na região na forma de uma pilha de cinco nappes (Anexos I e II) e são,
portanto, alóctones. Uma exceção a esta regra constitui a ocorrência do embasamento na região de Conceição do Rio
Verde, conhecida como Complexo Minduri que, como enfatizado por Trouw et al. (2003c, d), é autóctone (Anexos I e II).
As nappes expostas na região, denominadas Andrelândia, Luminárias, São Tomé das Letras, Carmo da Cachoeira e Lambari
(Anexo II), nesta ordem, da inferior para a superior, encontram-se dobradas e cortadas por grandes zonas de cisalhamento
transcorrentes, o que localmente dá origem a estruturas de grande complexidade geométrica. Como se pode verificar
em uma comparação entre o mapa estrutural e o modelo digital de elevação mostrados no Anexo II, a associação entre
determinados tipos litológicos e estruturas regionais exerce um forte controle no relevo do Sistema Mantiqueira.

ESTRATIGRAFIA
Além do embasamento constituído por rochas mais velhas que 1,8 Ga e da Megassequência Andrelândia, completam o
quadro estratigráfico do Circuito das Águas corpos de leucogranito, que cortam todas as unidades pré-cambrianas,
diques máficos e intrusões alcalinas Cenozoicas, bem como colúvios e grandes aluviões que fazem o preenchimento de
parte da depressão do Rio Verde.
Exceção feita às rochas constitutivas das partes altas das serras do Sistema Mantiqueira (em cotas médias superiores a
1.000 m) e a quartzitos, todos os litotipos presentes na região encontram-se cobertos por um espesso manto de
intemperismo e colúvios.

E MB A SA ME N T O ( AP P I )
Face à sua função no âmbito do projeto, o mapa geológico do Anexo I mostra o complexo do embasamento constituído
por rochas arqueanas e paleoproterozoicas de forma indivisa. Na sua constituição entram, todavia, vários litotipos e
unidades ainda não integralmente mapeadas ou devidamente discriminadas. Predominam os ortognaisses e,
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subordinadamente, anfibolitos, rochas meta-ultramáficas e associações de xistos verdes (sucessões greenstone belt)
(Trouw et al. 2003c, d, 2008; Nunes et al. 2008).
As maiores ocorrências do complexo do embasamento ficam na parte leste e sul da região aqui enfocada, todas
integrantes da Nappe Lambari, a superior do sistema lá exposto (comp. Anexos I e II). As duas outras ocorrências
correspondem a uma lasca tectônica limitada por falhas de empurrão, a leste de Caxambu, e à grande exposição do
maciço autóctone de Minduri, na região de Conceição do Rio Verde.
Dentre os litotipos mais abundantes do complexo do embasamento, figuram metagranitoides relativamente homogêneos
e ortognaisses bandados ou migmatíticos. Além das fases leucocráticas dominantes, estas rochas contêm maiores ou
menores proporções de biotita, anfibólio e granada, e suas composições variam entre sieno-granitíca e tonalítica
(Trouw et al. 2003c ,d). Determinações geocronológicas realizadas em gnaisses e granitoides revelaram dois grupos de
idades: paleoproterozoicas (rhyacianas-orosirianas), compreendidas entre 2.150 e 2.088 Ma, e arqueanas, em torno de
2.900 Ma (Peternel 2000, Coelho et al. 2017)
Anfibolitos, constituídos essencialmente por hornblenda e plagioclásio, ocorrem na forma de leitos, diques, boudins e
bolsões intercalados nos gnaisses. Corpos mais raros de mesma geometria de rochas meta-ultramáficas correspondem a
piroxenitos, talco xistos e xistos a tremolita e actinolita (Trouw et al. 2003c, d; Nunes et al. 2008).
Sucessões de rochas verdes foram observadas entre os granitoides do embasamento na região de Conceição do Rio
Verde e a sul de Lambari. Trata-se de pacotes de talco xistos, esteatitos, tremolita-actonolita xistos e clorita xistos
intercalados a quartzitos e rochas manganesíferas (Bittar 1989, Almeida 1992b).
Com a constituição e idades acima mencionadas, o complexo do embasamento da região do Circuito das Águas é
entendido com uma extensão do substrato do Cráton do São Francisco exposto mais norte (Heilbron et al. 2010, 2017) e
provável correlativo do Complexo Mantiqueira, o qual forma o embasamento da zona externa das faixas Araçuaí e Ribeira
junto à porção sul do Cráton do São Francisco (Duarte et al. 2004, Noce et al. 2007, Heilbron et al. 2010).

A ME G A SSE Q U Ê N C I A A N D RE L Â N D I A
A Megassequência Andrelândia se apresenta na região com todas as suas subunidades, tal como caracterizadas por
Paciullo et al. (2000). Para estes autores, ela pode ser dividida em duas sequencias deposicionais, designadas Carrancas e
Serra do Turvo, e estas, por sua vez, subdivididas em seis associações faciológicas, designadas unidades A1 a A6, como
mostrado na Figura 4.2.108.

Figura 4.2.108. Constituição e modelo faciológico da Megassequência Andrelândia. a) Distribuição espacial e temporal das sequências
A1 a A6. b) Modelo paleográfico da Bacia Andrelândia na Margem da Paleoplaca São Francisco (Extraído de Paciullo et al. 2000 e
Ribeiro et al. 2013).
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A sequência basal Carrancas compreende as unidades faciológicas A1 a A4, interpretadas como depósitos distais da bacia
Andrelândia, desenvolvida na margem passiva da paleoplaca São Francisco durante a Era Neoproterozoica e alimentada
por fontes do seu embasamento arqueano/paleoproterozoico (Heilbron et al. 2000, 2017, Paciullo et al. 2000, Ribeiro et
al. 1995, 2013). Determinações geocronológicas em zircões detríticos e rochas ígneas básicas intercaladas na sequência
indicam que sua acumulação teve lugar no Período Toniano, entre 1000 e 760 Ma (Valladares et al. 2004, 2008, Valeriano
et al. 2004, Belém et al. 2011, Santos 2011).
A sequência deposicional superior Serra do Turvo é representada pela unidade A5 e separada da sequência Carrancas por
uma discordância regional que assinala uma profunda mudança no caráter da bacia Andrelândia (Figura 4.2.108a, b). De
margem passiva, a bacia torna-se, então, de margem convergente, alimentada por material extra-São Francisco, derivado
de um arco magmático em aproximação, que constitui a porção principal da Nappe de Guaxupé na porção interna da
Faixa Brasília meridional (Campos Neto & Caby 2000, Figura 4.2.107). A idade máxima de deposição da sequência
Carrancas (unidade A5) é estimada em 620 Ma (Belém et al. 2011).
A unidade A6 corresponde, segundo Paciullo et al. (2000), à pilha sedimentar distal da bacia Andrelândia, nesta condição,
correlativa a todas as demais unidades previamente descritas, como ilustrado pela Figura 4.2.108.
Nos mapas geológicos das Folhas Varginha e Itajubá, Trouw et al (2008) e Nunes et al. (2008) adotam uma nomenclatura
distinta para as unidades faciológicas das sequências Carrancas e Serra do Turvo. Nestas cartas, as unidades A1 e A2 são
agrupadas em uma única, a unidade São Vicente. As demais, a3 a a6, são por eles denominadas São Tomé das Letras,
Campestre, Santo Antônio e Arantina, respectivamente. Nos mapas aqui apresentados, manteve-se a nomenclatura
original de Paciullo et al. (2000). As unidades são designadas a1 a a6, acrescidas da letra “N”, indicativa da idade
Neoproterozoica, como nas folhas Caxambu e Pouso Alto (Trouw et al. 2003a, b). Além disso, as unidades Na1 e Na2, da
mesma forma que nos mapas compilados, não foram discriminadas dada impossibilidade de separá-las em campo. Isto
se dá por duas razões: i) a intensa deformação acomodada na forma de dobras muito fechadas a isoclinais, que promovem
inúmeras repetições estratigráficas; e ii) qualidade das exposições, pois, como mencionado, o manto de intemperismo é
muito espesso na região. Por estas mesmas razões, os autores dos mapas aqui compilados não fazem menção às
espessuras estratigráficas das unidades, elemento de difícil avaliação.
Os principais atributos das unidades da Megassequência Andrelândia presentes na região do Circuito das Águas são
descritos a seguir.

Unidade Na1+2 (São Vicente)
As unidades basais da Megassequência Andrelândia constituem duas grandes faixas interconectadas de orientação NESW na porção central da região investigada e ocupam uma área tão grande quando a do complexo do embasamento.
Ocorrências menores situam-se a sudeste e noroeste (Anexo I). Em todos estes casos, tomam parte da porção basal das
nappes presentes na região.
A unidade Na1+2 inicia-se com paragnaisses cinza de granulação fina e finamente bandados, compostos por quartzo,
plagioclásio, microclina e moscovita, além de hornblenda e granada, em proporções subordinadas (Trouw et al. 2003c, d;
Nunes et al. 2008). Possuem intercalações frequentes de anfibolitos e rochas meta-ultramáficas e gradam para uma
espessa sequência caracterizada pela intercalação de camadas métricas de quartzitos, moscovita-quartzo xistos e
anfibolitos. Paciullo (1997) demonstra, com base em estudo geoquímico, que os protólitos dos paragnaisses basais da
unidade são arenitos argilosos (wackes) feldspáticas.

Unidade Na3 (São Tomé das Letras)
Esta unidade, constituída essencialmente por quartzitos, tem as suas maiores ocorrências no topo das nappes Luminárias
e São Tomé da Letras. Na forma de camadas relativamente delgadas, define duas faixas de direção NE-SW ao longo na
porção central da área em foco (Anexos I e II). Nestas, se expressam na paisagem na forma das proeminentes serras do
Jurumirim (também chamada da Bocaina e Boa Vista), a norte, e do Gonçalinho a sul (Figura 4.2.106). Camadas da unidade
também estão presentes na porção superior Nappe Andrelândia nas vizinhanças da cidade de Olímpio Noronha.
Os quartzitos (Figura 4.2.108) que perfazem a maior espessura da associação passam, tanto na base, a mica xistos. E estes,
por sua vez, também mostram contatos gradacionais com as unidades Na1+2 e Na4. Trata-se de meta-quartzo arenitos
puros contendo turmalina, moscovita e minerais opacos concentrados em leitos muito delgados e filmes que definem a
estratificação, em geral transposta e disposta paralelamente a foliação dominante. Os xistos são compostos por moscovita
e quartzo, contendo os mesmos acessórios dos quartzitos (Paciullo et al. 2000, Nunes et al. 2008).
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Unidade Na4 (Campestre)
A unidade campestre, tipicamente caracterizada pela presença de filitos e xistos cinza escuro, restringe-se, na região do
Circuito das Águas, a duas camadas, ambas recobrindo a unidade Na3 no topo das nappes Luminárias e São Tomé das
Letras (Anexo I). Na composição mineralógica dos filitos entram moscovita, grafita e quartzo. Sob condições metamórficas
mais elevadas, passam a xistos a estaurolita, granada, cianita e sillimanita (Trouw et al. 2003a).

Unidade Na5 (Santo Antônio)
A maior área da nappe Carmo da Cachoeira é ocupada pela unidade Na5, que também está presente em proporções
menores nas nappes Lambari e Andrelândia, esta última nas proximidades de Caxambu (Anexos I e II). Nestas ocorrências
sempre se posiciona diretamente sobre a unidade basal Na1+2 e é recoberta pela unida Na6.
A unidade Na5 se distingue das demais por sua grande homogeneidade. Engloba uma monótona sucessão de biotita
xistos que contêm quartzo, moscovita, feldspatos e granadas. Localmente pode conter também cianita e sillimanita e
passar a gnaisses finos, homogêneos. Massas, aglomerados e vênulas de quartzo, dispersas por todo o pacote de xisto,
constituem outro traço característico da unidade (Paciullo et al. 2000, Nunes et al. 2008, Trouw et al. 2007b).

Unidade Na6 (Arantina)
O conteúdo litológico desta unidade é de grande diversidade e, com poucas exceções, reproduz a constituição de todas
as unidades da Megassequência Andrelândia (Paciullo et al. 2000). Nela predominam os xistos a biotita e moscovita, que
passam a paragnaisses grossos com abundante granada. Intercaladas nestes, encontram-se camadas e lentes de
quartzitos, anfibolitos, turmalinitos e rochas calcissilicáticas. Suas principais ocorrências situam na Nappe Andrelândia na
porção sudeste da área em apreço (Anexos I e II).

LEUCOGRANITOS
Delgadas soleiras, diques e vênulas de leucogranitos cortam todas as unidades anteriormente descritas. Contêm ora
turmalina, ora moscovita e biotita, ora granada. Todos estes acessórios podem, porém, estar ausentes.
Grandes corpos destas rochas, mapeáveis até mesmo na escala 1:100.000, foram detectados nas proximidades de
Caxambu (Anexo I), onde intrudem o embasamento e as unidades basais e de topo da Megassequência Andrelândia. Na
maioria dos casos, apresentam-se indeformados e, como mostra o mapa geológico em Anexo, cortam as estruturas das
nappes. Observou-se, porém, que, quando no interior das grandes zonas de cisalhamento transcorrentes da região,
passam a exibir uma proeminente foliação protomilonítica a milonítica. Para Trouw et al. (2003c, d), os leucogranitos
representam intrusões do tipo S, para-autóctones e sincolisionais, produzidas por fusão de componentes da
Megassequência Andrelândia.

D I Q U E S MÁ F I C O S E I N T RU SÕ E S A L C A L I N A S
Os mapas aqui compilados registram três diques máficos de extensão quilométrica, que cortam rochas do embasamento,
próximo a Águas de Contendas, e rochas Andrelândia, a oeste de Caxambu (Anexos I e II). Trata-se de corpos de diabásio
alterado, destituídos de foliação (Trouw et al. 2003c, d).
Plugs de rochas alcalinas foram detectados a sul de São Lourenço, em área não coberta pelo mapa geológico do Anexo I.
Além destes, tem especial destaque a intrusão de Caxambu, que se expressa na forma do morro homônimo (Anexo I).
Com poucos afloramentos, este corpo é composto por brechas, traquitos e sienitos afaníticos (Trouw et al. 2003c, d).
Durante os trabalhos de campo registraram-se nas suas vizinhanças vários diques de até 20 m de largura e orientação
EW, constituídos por uma massa argilosa branca destituída de quartzo e não foliada.
Os diques máficos e as rochas alcalinas, por associação com rochas de mesma natureza amplamente distribuídas ao longo
do Arco do Alto Paranaíba no sul de Minas Gerais, foram atribuídas pelos autores dos mapas compilados aos períodos
Cretáceo e Paleógeno (Trouw et al. 2007b, 2003a, b).

ARCABOUÇO

E S T RU T U RA L

Como enfatizado nas seções anteriores, o arcabouço estrutural da região do Circuito das Águas tem como elementos
principais as nappes constituídas por rochas do embasamento e da cobertura metassedimentar Neoproterozoica, dobras
regionais de orientação NE-SW e grandes zonas de cisalhamento transcorrentes dextrais de mesma orientação (Anexo II).
As relações geométricas entre estas estruturas indicam de antemão que elas não são coetâneas. De fato, os autores que
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mais recentemente estudaram-nas são unânimes em interpretá-las como produto de duas orogenias distintas do Evento
Brasiliano (Valeriano 2017, Heilbron et al. 2017, Trouw et al. 2013).
A colisão entre os continentes Paranapanema e São Francisco levou à formação da Faixa Brasília Meridional, entre 650 e
630 Ma (Valeriano et al. 2004, 2008, Valeriano 2017). Um grande volume de material foi transportado por longas distâncias
no sentido ENE sobre várias superfícies de carreamento sub-horizontais, dando origem assim a uma sucessão de nappes,
das quais cinco estão expostas na região do Circuito das Águas. Assistido por metamorfismo nas condições das fácies
xisto verde a anfibolito, o fluxo de material em direção ENE gerou um rico acervo de estruturas tectônicas. Em conjunto,
elas constituem o registro da fase de deformação DB, no sentido de Trouw et al. (2003c, d, 2008).
A formação da Faixa Ribeira resultante de várias colisões que levaram ao fechamento do Oceano Adamastor entre 620 e
510 Ma (Heilbron et al. 2017), teve repercussões na Faixa Brasília meridional então já edificada. As manifestações destes
processos na região do Circuito das Águas são duas fases de deformação, DR1 e DR2 (Trouw et al. 2003c, d, 2008), que
geraram as grandes dobras e zonas de cisalhamento transcorrentes anteriormente referidas.

E ST RU T U RA S C A RA C T E R Í ST I C A S D A F A I X A B RA SÍ L I A ME RI D I O N A L ( F A SE DB)
Os elementos tectônicos mais proeminentes e penetrativos regionalmente foram nucleados na fase DB, que tem como
principais elementos tectônicos nappes, falhas de empurrão, dobras Fn, foliações Sn e a lineação de estiramento Ln.

Nappes e estruturas associadas de grande escala
As nappes delimitadas na área em apreço são Andrelândia, Luminárias, São Tomé das Letras, Carmo da Cachoeira e
Lambari (Anexo II).
A nappe inferior Andrelândia envolve exclusivamente a megassequência homônima e se encontra retalhada em quatro
fatias pelas zonas de cisalhamento transcorrentes da fase DR2. Possui somente um trecho de sua superfície de
carreamento presente na região, que fica posicionado no contato entre embasamento autóctone de Minduri e as rochas
da unidade Na1+2 a sul de Conceição do Rio Verde. Neste trecho, a superfície encontra-se reativada pela Zona de
Cisalhamento Transcorrente Jesuânia (Anexo II).
A Nappe Andrelândia não se faz presente na metade norte da região investigada e, na metade sul, é coberta diretamente
pela Nappe Lambari, estando ali ausentes, portanto, as nappes Luminárias, São Tomé das Letras e Carmo da Cachoeira.
Este fato sugere uma compartimentação possivelmente herdada da arquitetura original da bacia Andrelândia e causada
pela presença de um alto estrutural, potencialmente representado pelo maciço autóctone de Minduri, exposto na região
de Conceição do Rio Verde (Anexo II).
Das nappes Luminárias e São Tomé das Letras somente duas fatias basais e respectivas superfícies de carreamento
encontram-se na região em foco. Elas se estendem na direção NW-SE por toda a região e adelgaçam progressivamente
em direção a SW, onde aparentemente coalescem (Anexo II). São constituídas por rochas da seção basal da
Megassequência Andrelândia intensamente deformadas, que mostram em toda sua extensão mergulhos variáveis entre
65º e 90º dirigidos preferencialmente para NNW. Esta disposição é vista por Almeida (1992a) como representativa uma
de suas rampas laterais, o que faz sentido, dada a presença a sul do alto do embasamento de Minduri, na região de
Conceição do Rio Verde. Não se pode descartar, porém, reativações em fases posteriores, como discutido adiante.
A nappe que preserva grande parte da sua geometria original é a de Carmo da Cachoeira , formada por um potente
pacote de rochas Andrelândia. Estende-se por toda porção noroeste da região estudada e é em parte coberta pela Nappe
Lambari e truncada pela Zona de Cisalhamento de Três Corações (Anexos I e II). Como mostram as seções AA´ dos mapas
geológico e estrutural, as rochas Andrelândia no interior desta nappe exibem dobras sub-regionais, muito fechadas a
isoclinais e vergentes para ENE. Em virtude das deformações posteriores DR, os traços axiais destas dobras descrevem
grandes sinuosidades em torno de eixos ENE-WSW e NS (Anexos I e II).
A Nappe Lambari é a segunda em expressão areal e, diferentemente das demais, é francamente dominada por rochas do
embasamento. Além disso, parece não ter sofrido influência do alto estrutural do embasamento de Minduri, uma vez que
se aloja indistintamente sobre todos os pacotes alóctones anteriormente descritos. Uma dentre muitas outras de suas
particularidades é o fato de possuir em seu interior não somente dobras, mas também um conjunto de falhas de
empurrão, que afeta o embasamento e a cobertura metassedimentar a norte de Lambari.
As superfícies de descolamento de todas as nappes são marcadas por milonitos. As lineações de estiramento associadas
aos indicadores cinemáticos nelas observados indicam movimentação sistemática no sentido ENE (Trouw et al. 2003c, d,
2008). As suas estruturas internas são falhas de empurrão e trens de dobras (Fn) muito fechadas a isoclinais vergentes
para ENE, como mostrado na seção AA´ dos mapas em Anexo.
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Principais estruturas de pequena escala
Nas escalas da amostra de mão e dos afloramentos, a estrutura deformacional dominante é a foliação Sn disposta
paralelamente ao bandamento das rochas. É materializada pela orientação preferencial dos filossilicatos e agregados de
quartzo e feldspato. A ela se associa uma lineação marcada pelo alongamento destes mesmos componentes das rochas.
Quando presentes, pequenas dobras Fn têm a foliação Sn na posição plano axial.
A foliação Sn evolui para as foliações miloníticas que marcam a superfície de descolamento das nappes e possui atitudes
bastante variáveis. Apesar de suas direções não variarem muito, os mergulhos oscilam tanto para SE quanto para SW,
com grande gama de valores. Quando lançada em diagramas estereográficos, a foliação Sn descreve uma guirlanda em
grande círculo e define um eixo de rotação posicionado 237/15 (Figura 4.2.109a), que reflete as deformações das fases
DR.
N

N

Ln

Sn
Isolinhas
1,2,4%
n= 368

a

b

Isolinhas
1,2,4%
n= 138

Figura 4.2.109. a) Diagrama estereográfico sinóptico da foliação Sn. b) Diagrama estereográfico sinóptico da lineação de estiramento Ln.

As lineações de estiramento Ln (Figura 4.2.109b) mostram notável orientação preferencial em torno de 245/22. Os
indicadores cinemáticos associados a elas associados atestam movimentos sistematicamente dirigidos para ENE.

Estruturas associadas à geração da Faixa Ribeira (Fases DR1 e DR2)
As estruturas interpretadas como reflexos da geração da Faixa Ribeira na Faixa Brasília Meridional constituem duas
famílias, formadas em dois campos compressivos distintos. Os elementos da fase DR1 formaram-se em resposta a uma
compressão orientada na direção SE-NW e aqueles relativos à fase DR2 a um encurtamento geral EW (Trouw et al.
2003c, d, 2008).
Durante a fase DR1 as nappes da Faixa Brasília foram dobradas e seccionadas por falhas de empurrão de direção ENEWSW. O exame do mapa estrutural do Anexo II e dos digramas estereográficos da foliação Sn revela a presença marcante
de dobras FR1, cujos eixos mostram a orientação preferencial 235/20. De acordo com Nunes et al. (2008) fazem também
parte do acervo DR1 algumas zonas de cisalhamento transcorrentes sinistrais de direção NE-SW. Na área investigada,
tem-se somente uma destas estruturas, que corta a Nappe Andrelândia a sul de Olímpio Noronha (Anexo II).
As estruturas da fase DR2 possuem, na região do Circuito das Águas, um papel modificador muito maior que os elementos
DR1. Contam-se na região pelo menos cinco grandes zonas de cisalhamento transcorrentes dextrais, quais sejam: Três
Corações, Jesuânia, Freitas e Caxambu (em número de duas) (Anexo II). Com separações horizontais de vários quilômetros
elas são marcadas por largas zonas miloníticas e promovem uma significativa segmentação de todas as nappes.
Um fenômeno pouco enfatizado pelos autores dos mapas compilados é a reativação das superfícies de carreamento das
nappes Andrelândia, Luminárias, São Tomé das Letras e Carmo da Cachoeira como zonas transcorrentes dextrais durante
a fase DR2. Uma evidência clara da atuação deste processo observada em campo é a milonitização de leucogranitos ao
longo destas superfícies e suas vizinhanças imediatas. Estas rochas, intrudem as nappes da fase DB e, quando distantes
dos setores mencionados, apresentam-se completamente indeformadas.

DOMÍNIOS

E S T RU T U R A I S

O bandamento composicional das rochas e a sua posição espacial têm grande importância no sistema de circulação da
água subterrânea, uma vez que variações litológicas impactam de sobremaneira a transmissividade.
A ação das deformações DR introduziu grandes variações na disposição dos estratos que, originalmente, deveriam se
comportar como no interior da Nappe Carmo da Cachoeira , ou seja, jazer com mergulhos baixos. As grandes dobras FR1
e as zonas de cisalhamento dextrais da fase DR2 criaram vários setores nos quais espessas seções de rochas gnáissicas do
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embasamento e metassedimentares da Megassequência Andrelândia exibem altos mergulhos ou estão dispostos na
vertical. Caracterizam-se, assim, na região domínios de altos e moderados a baixos ângulos de mergulho, como mostrado
na Figura 4.2.110.
Um exame da Figura 4.2.110 evidencia que os parques das águas de Caxambu, Águas de Contendas e Lambari situam-se
em domínios de alto ângulo. Diferentemente dos demais, o parque de Cambuquira, localizado no interior da Nappe
Carmo da Cachoeira, está posicionado sobre unidades basais da Megassequência Andrelândia que exibem baixos
mergulhos.

Figura 4.2.110. Mapa geológico simplificado da região do Circuito das Águas mostrando a distribuição dos domínios de alto e moderado
a baixo mergulho.

JUNTAS

E FALHAS TARDIAS

Rochas das unidades presentes no Circuito das Águas encontram-se fraturadas em variados graus de intensidade e
cortadas por duas famílias de falhas normais. Estas estruturas se apresentam em conjuntos, cujas orientações preferenciais
são praticamente constantes em toda a região.
As falhas normais constituem dois conjuntos principais, cujas orientações preferenciais são 130/65 e 050/60. A relação de
corte entre eles é desconhecida e o segundo conjunto possui representantes em grand ve escala. Como mostra o mapa
do Anexo II, nas vizinhanças de Caxambu e Águas de Contendas, falhas normais de direção NW promovem separações
horizontais de centenas de metros nas unidades presentes.
As demais fraturas observadas na região são de alto mergulho e definem quatro conjuntos, cujas orientações preferenciais
são ENE/WSW, NS, NW/SE e NE/SW (Figura 4.2.111). Estes estão presentes em todas as unidades, porém, com
intensidades distintas. As rochas que exibem a maior densidade de fraturas são os quartzitos. Nestas, os vários conjuntos
mostram espaçamento centimétrico. São seguidos pelos gnaisses e, em último lugar, pelos xistos, nos quais o
espaçamento é, em geral, métrico.

Figura 4.2.111. Diagrama de rosa no qual discriminam-se os conjuntos de fraturas que as afetam o embasamento e a coberta
metassedimentar na região do Circuito das Águas.
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As falhas normais e fraturas acima descritas se expressam em imagens de sensores remotos e mapas topográficos na
forma de lineamentos, dados pela orientação preferencial de vales e cristas, como evidenciado pelo modelo digital de
elevação da Figura 4.2.106 e do mapa do Anexo II. Fica claro, desta forma, o controle exercido pelas fraturas sobre as
formas secundárias do relevo da região, uma vez que os grandes traços geomorfológicos refletem os elementos DB e DR
previamente descritos.
A idade e o significado dinâmico das fraturas e falhas normais são desconhecidos e estudos específicos são requeridos
para determiná-los. Porém, por analogia com outras regiões do Escudo Atlântico, estudadas em maior detalhe, sugerese que maioria delas deva ser pré-cambriana e reativada durante o Fanerozoico.

M E T A M O RF I S M O
De acordo com Ribeiro et al. (1995) e Trouw et al. (2003c, d) as rochas da Megassequência Andrelândia apresentam
paragêneses metamórficas geradas em dois eventos metamórficos distintos. O mais antigo, associado à fase de
deformação DB, atingiu o seu clímax antes do desenvolvimento das nappes e é registrado por uma assembleia mineral
formada nas condições da fácies anfibolito (zonas da cianita e cianita+sillimanita). O mais jovem, interpretado pelos
autores como uma manifestação da fase DR1, manifesta-se na região através da neoformação de sillimanita fibrosa em
todas as rochas metassedimentares que tomam parte das nappes Luminárias, São Tomé das Letras e Carmo da Cachoeira
até a altura de Cambuquira (Trouw et al. 2007b). Estes autores salientam ainda que, ao longo das zonas de cisalhamento
dextrais da Fase DR2, verificam-se uma série de reações metamórficas retrógradas, de modo que os milonitos nelas
alojados contêm paragêneses características da fácies xisto verde.

4.2.4.4. C ONCLUSÕES
A compilação e modificação dos mapas das Folhas Varginha, Itajubá, Caxambu e Pouso Alto, levada a efeito com aquisição
de novos dados em campo pela equipe de geologia do Projeto Circuito das Águas possibilitou as seguintes conclusões
sobre o panorama geológico regional:
1)

O relevo da região é caracterizado por dois conjuntos de formas:
i.
ii.

o sistema Mantiqueira, caracterizado por um conjunto de serras e espigões orientados
preferencialmente na direção NE-SW, cujas elevações máximas chegam aos 1600 m;
a depressão do Rio Verde, constituída por um conjunto de grandes vales orientados nas direções NESW, NS e NW-SE, os maiores dentre eles preenchidos por aluviões amplos e pouco espessos;

2)

Todos os parques hidrominerais da região situam-se na depressão do Rio Verde;

3)

Como parte da porção externa da Faixa Brasília Meridional, em um setor que recebeu influência dos processos
envolvidos na formação da Faixa Ribeira, a região é caracterizada pela presença de rochas gnáissicas do
embasamento arqueano/paleoproterozoico e da sucessão de rochas metassedimentares (xistos, gnaisses e
quartzitos) da Megassequência Andrelândia de idade Neoproterozoica. Intrudem estas unidades leucogranitos
Neoproterozoicos, bem como diabásios e rochas alcalinas de idades fanerozoicas indeterminadas;

4)

O arcabouço estrutural regional é marcado por um conjunto de cinco nappes metamórficas (fácies anfibolito)
transportadas de WSW para ENE (fase de deformação DB). Típicas da Faixa Brasília Meridional (fase de deformação
DB), elas tiveram o seu alojamento levado a efeito entre 650 e 630 Ma. A geração da Faixa Ribeira (duas fases de
deformação DR) entre 620 e 510 Ma repercutiu na porção externa da Faixa Brasília principalmente na forma dobras
de orientação NE-SW e grandes zonas de cisalhamento transcorrentes dextrais de mesma orientação, as quais
produziram grandes modificações nas estruturas preexistentes;

5)

Em função da disposição espacial das rochas do embasamento e da cobertura, caracterizam-se na região domínios
de altos e baixos ângulos de mergulho. O parque das águas de Cambuquira fica situado em um domínio de baixos
mergulhos, típico da zona externa não modificada da Faixa Brasília Meridional. Os demais se situam em domínios de
alto ângulo, onde a influência das fases Ribeira foi marcante;

6)

Todas as rochas da região encontram-se fraturadas em variados graus de intensidade. As fraturas, de idade
indeterminada, formam conjuntos cujas orientações preferenciais são ENE/WSW, NS, NW/SE e NE/SW. Dentre os
litotipos presentes, os quartzitos são aqueles que apresentam a maior densidade de fraturas. São seguidos pelos
gnaisses e xistos, nesta ordem.
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5.1. U SOS DA TERRA E DAS ÁGUAS
André Luiz Profeta
Adriana Jeber

O levantamento e classificação da cobertura e uso da terra se constitui em uma pesquisa temática que tem como objetivo
agrupar padrões homogêneos da cobertura terrestre, associado aos seus respectivos usos (IBGE 2013).
Essencialmente, as imagens de satélite oferecem a informação de cobertura, e os tipos de usos são aferidos por meio de
levantamentos de dados de campo. Como resultado, é obtido o mapa com a distribuição das classes, considerando a
capacidade de identificação permitida pela resolução espacial e radiométrica utilizadas no processo de aquisição das
imagens.
Faz-se necessário aqui, um esclarecimento acerca do termo adotado neste estudo. Embora não exista uma distinção
rigorosa dos termos ‘Cobertura e Uso da Terra’ e ‘Uso e Ocupação do Solo’ na maioria dos trabalhos que os utilizam,
adota-se aqui a primeira terminologia, definida pelo IBGE, de acordo com o Manual Técnico de Uso da Terra (IBGE 2013).
Essa definição se alinha à abordagem apresentada em Beato et al. (1999), bem como a do presente trabalho. Evita-se,
assim, possível confusão com a ‘Lei de Uso e Ocupação do Solo’, que possui outras atribuições e finalidades.
O levantamento e classificação da cobertura e uso da terra para as Áreas de Estudo Local, do Projeto Circuito das Águas,
foi realizado por meio de imagens de satélite, observações de campo, literatura existente, documentos (projetos
anteriores) e dados estatísticos (Figura 5.1.1). Como se observa nessa figura, após a obtenção dos mapas e do
levantamento de dados e informações existentes, fez-se as análises e interpretações, obtendo-se para cada área mapeada,
o panorama atual (2017) e uma comparação, com menor grau de detalhamento, entre a situação atual e a verificada em
1999.
Para o processo de classificação da cobertura e uso da terra, realizou-se a interpretação visual das imagens de satélite.
Esse método se baseia, fundamentalmente, na identificação de cores, padrões, texturas, formas e contexto (Novo 2010).
As imagens de satélite utilizadas, juntamente com os demais dados, são apresentadas na Tabela 5.1.1. Para o
mapeamento de 2017, utilizou-se imagens do satélite Sentinel 2A, em diferentes datas. Adotou-se a imagem
correspondente a 30 de agosto de 2017 como imagem base para o mapeamento, de forma a se ter datas próximas nas
imagens do satélite Landsat, utilizado para a comparação 2017-1999. A escolha das datas se deve, basicamente, à
ausência de nuvens sobre as áreas de interesse. As demais imagens Sentinel foram usadas como apoio para identificar
áreas de culturas temporárias, já que, pela sua própria sazonalidade, essas áreas podem ser facilmente confundidas com
outras classes, como pastagens, por exemplo. Assim, o mapa resultante dessa classificação possui uma representatividade
temporal que abrange 2017 e início de 2018.

Figura 5.1.1. Fluxograma com o encadeamento dos processos para o levantamento e classificação da cobertura e uso da terra. Fonte:
Modificado a partir de IBGE (2013).

A imagem do satélite Landsat 8 foi utilizada como referência para simplificação do mapeamento de 2017, que foi realizado
em escala de maior detalhe, devido à melhor resolução espacial das imagens do satélite Sentinel, como se verifica na
Tabela 5.1.1. Essa simplificação foi necessária para permitir a comparação com o mapeamento realizado em 1999, a partir
de imagens do satélite Landsat 7. Devido às características desse satélite, com resolução espacial de 30 metros e resolução
radiométrica de 8 bits, não é possível separar com mínima precisão, sem apoio de ampo, áreas de culturas permanentes
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e temporárias de áreas de pastagens ou vegetação campestre. Justifica-se aqui a impossibilidade de comparação como
os mapas apresentados em Beato et al. (1999), pois houve correção das áreas das sub-bacias hidrográficas e os métodos
e detalhamento do mapeamento atual se diferenciam daqueles utilizados no citado trabalho, o que poderia produzir uma
informação com limitações. Assim, optou-se, embora de forma mais simplificada, realizar também o mapeamento de
1999 com os mesmos parâmetros de interpretação do mapeamento atual.
Tabela 5.1.1. Apresentação dos dados utilizados no levantamento da cobertura e uso da terra nas AEL do Projeto Circuito das Águas.
Tipo

Dado

Imagens de
satélite

Características¹

Fonte

Sentinel 2A:
- Cena T23KMR
- Bandas multiespectrais: 4, 3 e 2

- Resolução espacial: 10 m
- Resolução temporal: ~10 dias
- Resolução radiométrica: 12 bits

USGS 2018

Landsat 8:
- Cena órbita/ponto 218-75
- Bandas multiespectrais: 4, 3 e 2

05/09/2017

- Resolução espacial: 30 m
- Resolução temporal: ~16 dias
- Resolução radiométrica: 16 bits

USGS 2018

Landsat 7:
- Cena órbita/ponto 218-75
- Bandas multiespectrais: 3, 2 e 1

27/08/1999

- Resolução espacial: 30 m
- Resolução temporal: ~16 dias
- Resolução radiométrica: 8 bits

USGS 2018

Produção Agrícola Municipal
Pesquisa da Pecuária Municipal
Dados
estatísticos

Data
21/07/2017
30/08/20172
09/10/2017
13/11/2017
01/02/2018
16/02/2018
28/03/2018

Produto Interno Bruto dos Municípios

Censo Demográfico

1999 a 2016*
(resultados anuais)

- Área plantada ou destinada à colheita em hectares

IBGE
(2017h)

- Efetivo dos rebanhos (cabeças), por tipo de rebanho

IBGE
(2017g)

- Produto interno bruto a preços correntes, impostos,
2002 a 2015*
líquidos de subsídios, sobre produtos a preços correntes e
(resultados anuais) valor adicionado bruto a preços correntes total e por
atividade econômica, e respectivas participações
2010

- Características da população e dos domicílios –
Resultados do universo

IBGE
(2017i)
IBGE
(2010a)

¹Características relativas aos dados utilizados; 2imagem base para o mapeamento; *Dados preliminares.

Para facilitar a interpretação, o mapeamento da cobertura e uso da terra das áreas de interesse foi realizado de forma
reversa, partindo-se do atual para o passado. Assim, fez-se primeiramente o mapeamento de detalhe a partir das imagens
Sentinel para cada área. Esse mapeamento teve como apoio os dados de observação de campo das diferentes campanhas
executadas no projeto, bem como a utilização do Google Earth Pro®. As classes adotadas no mapeamento da cobertura
e uso da terra tem como base o Manual Técnico de Uso da Terra do IBGE, que oferece um sistema básico de classificação
em diferentes níveis de detalhamento (IBGE 2013). A Tabela 5.1.2 apresenta as classes identificadas nas áreas em estudo,
com adequações autorais.
Deve-se considerar que a imagem fornece a cobertura da Terra, a identificação do uso depende de agregar o
conhecimento do usuário ao processo de classificação. O Nível I (Tabela 5.1.2), representa o que se entende por cobertura,
que não necessariamente necessita de apoio de campo para sua identificação. À medida que se avança para os Níveis II
e III, já é necessário o apoio de campo, pois passa a se considerar, também, os usos associados. De acordo com o IBGE
(2013), pode-se também ter uma quarta classificação, com outros detalhamentos. No banco de dados dos arquivos de
cada área, foi adicionada uma coluna denominada ‘Complemento’ que apresenta a especificação do tipo de cultura
encontrada no local – quando da confirmação nos dados de campo. A legenda dos mapas de detalhe para 2017 considera
o Nível II – Subclasse, porém, na análise dos mapas, refere-se ao termo ‘classe’, de forma indistinta, ficando essa divisão
a nível de banco de dados. Essas classes, que compõem a legenda do mapa (Anexo III), são discriminadas da seguinte
forma, com base em IBGE (2013):








Corpo d'Água: rios e lagos, representáveis na escala de mapeamento;
Área Florestal: áreas de remanescentes da Mata Atlântica, sem discriminação quanto ao porte;
Área Vegetada: áreas com vegetação natural contendo espécies frutíferas, entre outras, adicionadas pelo
homem; geralmente, encontradas nos fundos das casas, próximas aos rios e córregos, e em áreas urbanas;
Silvicultura: florestas plantadas;
Pastagem / Área Campestre: áreas destinadas à pecuária, formadas mediante plantio de forragens perenes ou
aproveitamento e melhoria de pastagens naturais; áreas de campos, com pequenos arbustos, que podem ou
não serem usadas como pastagens;
Cultura Permanente: cultivos de plantas perenes, ou seja, de ciclo vegetativo de longa duração; produzem por
vários anos sucessivos sem a necessidade de novos plantios após colheita;
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Cultura Temporária: cultivos de plantas de curta ou média duração, geralmente, com ciclo vegetativo inferior a
um ano;
Área Urbanizada: área correspondente à cidade (sede municipal), estruturadas por edificações e sistema viário,
onde predominam as superfícies artificiais não agrícolas.

Nos casos em que não foi possível distinguir com precisão as classes, seja pela dificuldade de identificação das fronteiras
ou mesmo do seu tipo de cobertura (se cultura permanente ou temporária, por exemplo), ou ainda por limitações da
escala de mapeamento, ela recebe o nome correspondente às classes que a compõem.
A partir dos mapas de detalhe de 2017, foi feita uma simplificação considerando, com algumas exceções, as classes de
mapeamento (Nível I – Classe, Tabela 5.1.2) e, a partir desse mapa simplificado, fez-se a comparação com a imagem de
1999, identificando-se possíveis mudanças. Para essa fase, também se utilizou o Google Earth Pro® como suporte,
consultando-se as imagens históricas de alta resolução disponíveis, geralmente de 2006, 2007 ou 2008, de acordo com a
área específica. Para a comparação 2017-1999, adotou-se apenas a área da sub-bacia hidrográfica de cada AEL.
Tabela 5.1.2. Classes definidas para o mapeamento de cobertura e uso da terra nas AELs do Projeto Circuito das Águas.
Nível I – Classe

Nível II – Subclasse

Águas

Corpo d'Água

Áreas de Vegetação Natural

Área Florestal

Áreas de Vegetação

Área Vegetada

Áreas Antrópicas Agrícolas /
Áreas de Vegetação Natural

Pastagem / Área Campestre
Silvicultura

Áreas Antrópicas Agrícolas

Cultura Temporária

Outros

Reflorestamento / Cultivo agroflorestal
Graníferas e cerealíferas

Cultivos diversificados
Cultura Permanente

Áreas Antrópicas não Agrícolas

Nível III – Unidades

Área Urbanizada

Frutos secos permanentes
Cidades

Aglomerados rurais
Outros

Fonte: Modificado de IBGE 2013.

Para contribuir com as análises dos mapas, foram considerados dados estatísticos do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE (Tabela 5.1.1). Embora esses dados não estejam atualizados para 2017, ano de levantamento e
classificação da cobertura e uso do solo, as análises das séries históricas permitem observar tendências e construir
associações com o cenário exposto nos mapas. Sobre as séries consideradas, ressalta-se (* dados preliminares):







Para os dados da Produção Agrícola Municipal, foi considerada a série de 1999 a 2016*, de ‘área plantada ou
destinada à colheita em hectares’: esse dado oferece indicações do uso agrícola no município e da área ocupada;
Para os dados da Pesquisa da Pecuária Municipal, foi considerada a série de 1999 a 2016*, de ‘efetivo dos
rebanhos (cabeças), por tipo de rebanho’: esse dado permite a identificação do tipo e dimensão da prática
pecuária no município;
O Censo Demográfico de 2010 e séries anteriores permitem a identificação da evolução da população para cada
município e, para 2010, tem-se a densidade demográfica por setor censitário, dado este que, apesar de não ser
atualizado, oferece um indicativo de áreas que estão, possivelmente, sofrendo maiores impactos;
O Produto Interno Bruto é um indicador da riqueza do município e, quando apresentado por setores da
economia, permite identificar quais setores apresentam maior contribuição ao PIB. Apesar do IBGE apresentar
dados anteriores, foi considerada a série histórica de 2002 a 2015*, que utiliza metodologia diferente da anterior.

Nas séries históricas do IBGE, os dados do último ano apresentado são, geralmente, considerados preliminares, podendo
sofrer ajustes em publicações futuras.
Deve-se atentar ainda que os dados do IBGE são municipais, enquanto os levantamentos e classificação da cobertura e
uso da terra correspondem às Áreas de Estudo Locais – AELs, que são as áreas de maior interesse para este estudo e, de
forma mais específica, as sub-bacias hidrográficas. Entretanto, os resultados obtidos nos mapas da cobertura e uso da
terra correspondem a uma amostragem do município e, dessa forma, a sua associação com os dados municipais mostrouse condizente.
Para o levantamento dos usos das águas, foi considerado as informações de campo e dados secundários, disponibilizados
pela Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (MCid 2016), entre outras fontes.
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5.1.1. C OBERTURA

E USO DA TERRA

O mapeamento da cobertura e uso da terra para a AEL de Caxambu se apoiou em cerca de 216 estações de campo

(Figura 5.1.2), que correspondem aos pontos com levantamentos de dados primários. Essas estações foram utilizadas

para a definição das classes e validação do mapeamento. Ressalta-se que nem sempre um ponto amostrado é útil, o que

ocorre devido a fatores como: limitações de escala, precisão cartográfica, heterogeneidade ou zonas fronteiriças de usos
etc.

Figura 5.1.2. Estações de campo com informações da cobertura e uso da terra para a Área de Estudo Local de Caxambu; no centro do
mapa, encontra-se a sub-bacia hidrográfica do Ribeirão Bengo, segundo a delimitação no mapa.

5.1.1.1. C OBERTURA E U SO DA T ERRA EM 2017
O resultado do mapeamento da cobertura e uso da terra para a AEL de Caxambu, em 2017, é apresentado no Anexo III.
A distribuição percentual da área ocupada por cada classe (Tabela 5.1.3) foi estimada considerando a área total mapeada

e a área correspondente à sub-bacia hidrográfica do Ribeirão Bengo, a montante do Parque das Águas de Caxambu,
incluindo o parque.

Em relação à área total mapeada (42 km²), a classe predominante é a de Pastagem/Área Campestre, cobrindo quase 70%

da área, seguida pela classe de Área Florestal (14,64%) e Área Urbanizada (12,25%). Observa-se no mapa (Anexo III), pouca

expressividade da prática agrícola, encontrando-se apenas alguns fragmentos. A noroeste da área de estudo, verifica-se
um polígono de Cultura Permanente, nesse caso, com o cultivo de café. Essa classe também aparece a sudeste, onde há

maior diversidade de coberturas e usos, encontrando-se também as classes de Cultura Temporária, com destaque para o
cultivo do milho e alguns recortes de Silvicultura. A classe Área Vegetada é encontrada, geralmente, ao longo dos rios,

córregos e na área urbana, configurando-se, em alguns casos, como “Matas Ripárias”. Ressalta-se que, pela natureza

dessa classe, não se verifica apenas espécies nativas de árvores, mas também espécies frutíferas, adicionadas pelo homem,

constituindo-se, em alguns casos, como “quintais”. Em geral, destaca-se na AEL de Caxambu o uso de pastagens
(Figura 5.1.3).

Já em relação ao limite da sub-bacia do Ribeirão Bengo (Tabela 5.1.3), não há nenhuma área de uso agrícola mapeável

na presente escala (1:25.000). Considerando a área total da sub-bacia (7,42 km²), verifica-se que há maior percentual de
cobertura por Área Florestal (21,23%), bem como de Área Urbanizada (20,98%). Na foz da sub-bacia, destaca-se o Parque
das Águas de Caxambu, onde se encontra o maior corpo d’água mapeável nesta AEL.
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Figura 5.1.3. a) Exemplo em Caxambu, onde se observa, basicamente, a existência de pastagens e/ou áreas campestres, com alguns
fragmentos florestais (502.495E, 7.570.473N; UTM23S WGS84) visada para SW; b) Prática de pecuária. (504.575E, 7.568.542N; UTM23S
WGS84), visada para S. Fotos de Renan Torres e Silva, 2018.
Tabela 5.1.3. Distribuição percentual da área ocupada por cada classe na AEL e na sub-bacia hidrográfica do Ribeirão Bengo.
Área (%)

Subclasse
Corpo d'Água

AEL
0,20

Sub-bacia
0,62

Área Florestal

14,64

21,23

Pastagem / Área Campestre

67,14

52,96

Cultura Permanente

1,43

-

Área Vegetada
Silvicultura

Cultura Temporária

3,33
0,58
0,43

4,20
-

Área Urbanizada

12,25

20,98

Área (km²)

42,00

7,42

5.1.1.2. D ADOS ESTATÍSTICOS MUNICIPAIS
De acordo com dados da Produção Agrícola Municipal – IBGE (2017h), período de 1999 a 2016, para o município de

Caxambu (Figura 5.1.4), observa-se que a área plantada ou destinada à colheita em 1999 correspondeu a

aproximadamente 700 hectares (7 km²), o que equivale a cerca de 7% da área do município (a área de Caxambu é de
100,483 km², de acordo com o IBGE). Em 2005, houve uma diminuição em quase 50% da área plantada ou destinada à

colheita, com um aumento na segunda metade dessa década até o ano de 2012. Nos três anos seguintes, observa-se

novamente um período de queda, culminando em 2016 (resultados preliminares), com 460 hectares (4,6 km²) de área

plantada ou destinada à colheita. Observa-se ainda que houve uma perda na diversidade de culturas praticadas no

município, sendo as duas de maior expressão ao longo da série histórica o cultivo de café (Cultura Permanente) e de
milho (Cultura Temporária).

Diferentemente da agricultura, a pecuária, principalmente a de grande porte, constitui a atividade rural de maior
expressão no município (Figura 5.1.5). O número de bovinos passou de 4.810 cabeças em 1999 para 5.980 em 2016 e o

de equinos passou de 337 em 1999 para 1.189 cabeças em 2016. Em relação aos animais de pequeno porte, os dois

maiores rebanhos apresentaram queda. Verifica-se uma queda significativa, de mais de 50%, do número de galináceos,

comparando-se ao ano de 2004, quando havia uma tendência ao crescimento do rebanho e registra-se também, uma
diminuição do número de suínos a partir de 2012. Os demais rebanhos possuem pouca expressividade, sendo que os
Bubalinos e os Ovinos vão ter registro apenas na segunda metade da série histórica apresentada.

Apesar do destaque da pecuária em relação à agricultura, a contribuição dessas duas atividades ao Produto Interno Bruto

(PIB) municipal é pouco significativa (Figura 5.1.6). Como se percebe nessa figura, o setor de Serviços possui, em toda

série histórica apresentada, a maior contribuição para o PIB municipal, seguido pela Administração Pública. Em 2014 e
2015, respectivamente, o setor da Agropecuária apresentou uma participação de apenas 1% no PIB total; a Indústria (7 e
6%), o setor de Serviços (61 e 60%), a Administração Pública (26%) e Impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos
(6 e 7%).
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2016*
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999

ha
0

100

200

Alho

300
Arroz (em casca)

Café (em grão)

Cana-de-açúcar

400
Banana (cacho)

Feijão (em grão)

500

600

700

Batata-inglesa
Goiaba

Figura 5.1.4. Série histórica, de 1999 a 2016, da área plantada ou destinada à colheita em hectares no município de Caxambu.
*Resultados preliminares. Fonte: IBGE 2017h – Produção Agrícola Municipal (período de 1999 a 2016).
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CABEÇAS

8800

400

5600
4800

200
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0

Bovino
Equino

Galináceos
Suíno

Bubalino
Caprino

Figura 5.1.5. Série histórica, de 1999 a 2016, do efetivo dos rebanhos (cabeças), por tipo de rebanho no município de Caxambu. As linhas
tracejadas pertencem ao eixo tracejado; as linhas contínuas, ao eixo contínuo. *Resultados preliminares. Fonte: IBGE 2017g – Pesquisa da
Pecuária Municipal (período de 1999 a 2016).
300.000

Agropecuária

270.000
240.000

R$ Mil

210.000

Indústria

180.000
150.000

Serviços

120.000
90.000
60.000

Administração Pública

30.000

0

Impostos, líquidos de
subsídios, sobre produtos

Figura 5.1.6. Evolução do PIB e sua distribuição entre os setores da economia no município de Caxambu. * Resultados preliminares.
Fonte: IBGE 2017i – Produto Interno Bruto dos Municípios (período de 2002 a 2015).

Todas as características explicitadas pelos dados do IBGE, juntamente com os resultados do mapeamento da cobertura e
uso da terra para a AEL de Caxambu, encontram na população caxambuense uma possível explicação. Como apresentado

no ‘Quadro Socioeconômico’ (item 4.1.2, Figura 4.1.2b), o município possui uma notável particularidade em relação aos
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demais municípios da sua microrregião. Desde a década de 70, Caxambu já possuía uma população quase exclusivamente
urbana, aproximadamente 94%. Em 2010, cerca de 98% da população se encontrava na área urbana.

A Figura 5.1.7 permite observar a densidade demográfica por setor censitário na AEL de Caxambu, de acordo com dados
do Censo Demográfico de 2010. A área com maior número de habitantes por quilômetro quadrado corresponde a dois
setores censitários e se localiza a sul do Parque das Águas, com uma densidade de cerca de 13.800 hab/km².

Figura 5.1.7. Densidade demográfica por setor censitário do Censo Demográfico de 2010, para a sub-bacia hidrográfica do Ribeirão
Bengo, segundo a delimitação no mapa; e entorno. As classes podem conter mais de um setor censitário.

5.1.1.3. C OMPARAÇ ÃO DA C OBERTURA E U SO DA T ERRA ENTRE
1999 E 2017
De acordo com a comparação da cobertura e uso da terra entre 1999 e 2017, para a sub-bacia hidrográfica do Ribeirão
Bengo (Figura 5.1.8), visivelmente não há mudanças significativas no mapeamento entre os dois períodos considerados.

Figura 5.1.8. Comparação da cobertura e uso da terra, de 1999 e de 2017, para a sub-bacia hidrográfica do Ribeirão Bengo.

Considerando as mudanças ocorridas de forma quantitativa (Tabela 5.1.4), faz-se as seguintes observações:




no lago do Parque das Águas, houve um acúmulo de sedimento na foz do Ribeirão Bengo, levando à diminuição
do espelho d´água;
a Área Florestal passou de 20,84 para 20,53%;

a Área de Vegetação mapeada a montante do Parque já existia em 1999, porém, atualmente, mostra-se mais
vegetada de acordo com análise das imagens de satélite, embora, in situ, de acordo com dados de campo,
apresenta-se com má conservação;
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em relação à classe de Área Urbanizada, houve um incremento de cerca de 9% sobre a área registrada em 1999,
resultando em uma cobertura de 20,93% em 2017. Esse acréscimo ocorre também a montante do Parque, a sul
da Área de Vegetação mencionada acima; a análise da imagem de satélite indica que já em 1999, esse processo
de urbanização estava em andamento. Embora um fato não necessariamente justifique o outro, aqui é
importante retornar à Figura 4.1.2b, item 4.1.2. na qual nota-se que, de 2000 para 2010, a população
caxambuense diminuiu; no caso, a população urbana, que passou de 22.129 para 21.705 habitantes.

Tabela 5.1.4. Distribuição percentual da área ocupada por classe para a sub-bacia hidrográfica do Ribeirão Bengo, em 1999 e 2017.
Área (%)
1999
2017

Subclasse
Corpo d'Água

0,60

20,84

20,53

Pastagem / Área Campestre

57,68

55,38

Área Vegetada

Área Urbanizada

5.1.2. U SOS

0,63

Área Florestal

1,64

19,20

2,56

20,93

DAS Á GUAS

Caxambu possui diversos usos das águas (Tabela 5.1.5). No município, todas as águas superficiais drenam para o Rio
Baependi, tributário do Rio Verde. Destaca-se, pelo interesse do estudo, o Ribeirão Bengo, afluente do Ribeirão de João
Pedro ou da Cachoeirinha que, por sua vez, é afluente do Rio Verde. O abastecimento de água se dá, principalmente, a
partir de águas superficiais. Em relação às águas subterrâneas, o município é reconhecido pela sua estância hidromineral,
o Parque da Águas de Caxambu, com diversos usos associados.
Tabela 5.1.5. Principais usos das águas superficiais e das águas subterrâneas em Caxambu.
Tipos de
águas

Síntese dos principais usos e
tipos de captações

Síntese dos aspectos ambientais e socioeconômicos
De acordo com dados da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, em 2016,
cerca de 88% da população urbana do município era atendida pelo serviço de
abastecimento de água prestado pela COPASA (MCid 2016);

O serviço é executado por essa Companhia desde 1984, e a água utilizada é captada
no Rio Baependi (ARSAE 2015a);

Águas
Superficiais

Usos:
 Abastecimento para consumo humano
 Recreação
 Irrigação
 Dessedentação de animais
 Harmonia paisagística
 Preservação do equilíbrio natural das
comunidades aquáticas
Tipos de captação:
 Cursos de água

O serviço de esgotamento sanitário também é prestado pela COPASA e atendia
cerca de 86% da população urbana, em 2016. Nesse ano, 77% do esgoto era
coletado, com 100% de tratamento (MCid 2016). Registra-se que, no ano de 2015,
segundo informações da COPASA (ARSAE 2015b), o serviço de esgotamento
sanitário possuía uma cobertura de 95%;

De acordo com dados de 2016, o resíduo sólido domiciliar e público é descartado
em aterro controlado no próprio município, sem licença ambiental e sem
tratamento de chorume (MCid 2018). O resíduo sólido da saúde é destinado para o
município de Lavras/MG (MCid 2016);
O município ainda não possui o Plano Municipal de Saneamento Básico;

Na sub-bacia do Ribeirão Bengo, pôde-se observar, em campo, aspectos de
degradação ambiental em áreas que se caracterizam como de preservação
permanente (APPs), de acordo com critérios estabelecidos na Resolução CONAMA
nº 303 (CONAMA 2002);
Em relação às águas subterrâneas, destaca-se o Parque das Águas de Caxambu,
com suas famosas fontes hidrominerais que se apresentam como o atrativo turístico
mais importante do município;

A CODEMGE é detentora da concessão de direito de lavra da área onde se
encontram as fontes desse Parque e também é responsável pela sua gestão;

Os usos das águas das fontes hidrominerais destinam-se ao consumo humano, uso
crenoterápico e industrial. Neste último caso, o envase utiliza as águas das fontes
Mayrink (1, 2 e 3), comercializada com o nome de ‘Caxambu’, nas versões sem gás
(Mayrink 3) e naturalmente gaseificada (Mayrink 1 e 2);

Águas
Subterrâneas

Usos:
 Abastecimento para consumo humano
 Recreação
 Industrial (Envase de águas minerais)
 Crenoterápico
Tipos de captação:
 Poço tubular
 Poço manual
 Nascente
 Fonte hidromineral

Ficou evidente no levantamento da cobertura e uso da terra que, devido a sua
localização na parte central da cidade, o Parque encontra-se sob a pressão da
urbanização;
Na área a montante do parque, próximo ao perímetro urbano, pôde-se observar
aspectos de degradação ambiental como, por exemplo, o descarte inadequado de
lixo da construção civil e queimadas. Há também um provável despejo de esgotos
domésticos nos cursos d’água locais ou nas proximidades da área, uma vez que foi
observado mau odor durante a visita de campo. Situação semelhante foi verificada
em 2015 (ARSAE 2015b), quando foi apontado possíveis fontes poluidoras
provenientes do bairro Jardim das Colinas, que não contava com rede coletora de
esgoto, bem como a existência de depósitos de resíduos sólidos entre outros
problemas, que estariam causando problemas no lago do Parque;
Em 2018, foi criada a Área de Proteção Ambiental Municipal das Águas Minerais na
microbacia do Ribeirão Bengo que têm por objetivo proteger e conservar os
atributos ambientais da região, bem como restaurar áreas que se apresentam
degradadas, com o foco na revegetação de topos de morros e matas ciliares
(Caxambu 2018).
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Destacam-se alguns aspectos ambientais e socioeconômicos relacionados aos usos das águas nessas áreas (Tabela 5.1.5),
os quais foram observados durante os trabalhos de campo, bem como foram obtidos a partir de informações e dados
secundários. Tais aspectos podem subsidiar a proposição de ações voltadas à gestão das águas para o benefício das
comunidades e das atividades socioeconômicas como, por exemplo, o turismo direcionado às estâncias hidrominerais.
Os usos e tipos de capitação das águas superficiais baseiam-se nas definições da Resolução CONAMA nº 357 (CONAMA
2005, alterada pelas Resoluções nº 370/2006, nº 397/2008, nº 410/2009, e nº 430/2011 e complementada pela Resolução
nº 393/2009); Resolução CONAMA nº 396 (CONAMA 2008), que trata sobre águas subterrâneas; e Portaria DNPM nº 533
(DNPM 2012), que dispõe sobre especificações técnicas para usos industriais, crenoterápicos, entre outras definições.
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5.2. G EOLOGIA E GEOFÍSICA
5.2.1. G EOLOGIA
Otto Rangel da Silva Vaz
Renan Torres e Silva
Miguel Antônio Tupinambá Araújo Souza

5.2.1.1. I NTRODUÇÃO
A área mapeada, limitada pelas coordenadas 502.000E/7.565.000N e 509.000E/7.571.000N (WGS84 UTM23S), está
localizada na região Sul de Minas Gerais, conhecida como Circuito das Águas e abrange, em grande parte, o município
de Caxambu, além de porções dos municípios de Soledade de Minas e Baependi (Figura 5.2.1). O acesso a ela se dá por
meio das estradas BR 354 (que corta a área na sua porção leste), BR 383 (que corta a área na sua porção noroeste), e pelo
Caminho Velho da Estrada Real (que corta a área na parte centro-sul). Partindo da área urbana de Caxambu, algumas vias
asfaltadas e várias estradas vicinais permitem a circulação pela região.

Figura 5.2.1. Mapa de localização da Área de Estudo Local de Caxambu (em cor magenta) no projeto Circuito das Águas.

Caxambu está situada na Serra da Mantiqueira, no compartimento geomorfológico conhecido como Planalto de São
Lourenço-Caxambu, com padrão de relevo definido por mar de morros residuais com ondulações baixas e, tipicamente,
com vertentes curtas declivosas (Neto & Filho 2014), em região ocupada predominantemente por pastos, cultura de café,
soja, milho e pecuária. O principal marco geomorfológico é o Morro do Caxambu ou Morro do Teleférico, com 1.060
metros de altitude, que está localizado próximo ao centro urbano da cidade (Figura 5.2.2, Anexo IV).
Os principais cursos d’água que drenam a área, o Ribeirão Bengo e os córregos Mombaça, da Cachoeira e João Dias, se
orientam na direção NE-SW (Figura 5.2.2) e são afluentes do Rio Baependi, que integra a Bacia Hidrográfica do Rio Verde.
A sub-bacia do Ribeirão Bengo possui grande relevância por hospedar o parque hidromineral de Caxambu. As maiores
elevações são encontradas a oeste, em relevo escarpado com vales profundos. O padrão das cristas alinha-se ao Ribeirão
Bengo, em direção NNE, com os topos dos morros cotados entre 1.000 e 1.090 metros e fundos de vales com elevação
mínima de 900 metros. A leste do Ribeirão Bengo, o relevo é mais arrasado, e ao longo do alinhamento de cristas de
direção NNE, os topos dos morros não ultrapassam 980 metros, com fundos de vales nivelados em 880 metros,
configurando um importante nível de base para toda área de estudo (Figura 5.2.2).

5.2.1.2. E STUDOS REALIZADOS NA REGIÃO DE C AXA MBU
A geologia da região em apreço foi investigada inicialmente por Ebert (1955a, b; 1956a, b), que definiu os grupos São
João del Rei e Andrelândia e seu embasamento gnáissico, representados em mapa geológico na escala de 1:500.000 da
região limítrofe entre Minas Gerais e Rio de Janeiro (Ebert 1956). Posteriormente, a mesma região foi cartografada na
escala de 1:250.000 nos projetos Mantiqueira-Furnas e Sapucaí, da CPRM (Seixas & Silva 1976, Cavalcante 1977).
Trabalhos de pós-graduação descreveram e cartografaram as rochas metassedimentares do Grupo Andrelândia e
gnaisses do embasamento em Caxambu e arredores (Sá 1970, Bittar 1990, Penha 1992).
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Figura 5.2.2. Bloco diagrama do modelo digital de elevação da sub-bacia hidrográfica do Ribeirão Bengo, na região de Caxambu, com a
localização do parque das águas e principais elementos do relevo.

Trouw et al. (2013) introduziu na literatura a concepção de que a região de Caxambu se situa na zona de interferência
entre as faixas brasilianas Brasília Meridional e Ribeira. Ribeiro et al. (1995) propuseram a ocorrência de dois eventos
metamórficos na região, relacionados aos ciclos orogênicos Brasília e Ribeira. Para a Área de Caxambu, segundo o mapa
metamórfico destes autores, há registros de metamorfismo de ambos os eventos, abrangendo zonas com cianita,
representando o primeiro evento metamórfico da Orogênese Brasília, e zonas com cianita e sillimanita, representando o
segundo evento metamórfico, de mais baixa pressão, da Orogênese Ribeira.
Bittar (1990) apresentou mapa e perfis geológicos de uma extensa zona de cisalhamento subvertical localizada entre
Baependi e Caxambu que deforma estruturas sub-horizontais e tangenciais preexistentes. Nessa mesma linha conceitual,
Trouw et al. (2007a) estuda a evolução tectônica da Zona de Cisalhamento de Caxambu e estabelece sua correlação com
as fases finais do tectonismo neoproterozoico da Orogênese Brasiliana. Correlaciona ao desenvolvimento da Faixa Brasília
foliações, lineações e nappes transportadas para leste durante uma primeira fase de deformação e à atividade tectônica
da Faixa Ribeira a ocorrência de dobras e empurrões com transporte para NW, além da geração das zonas de
cisalhamento de direção NW-SE, dentre elas a Zona de Cisalhamento de Caxambu.
De acordo com Trouw et al. (2003b) e Peternel et al. (2008) a região em foco expõe parte da Nappe Andrelândia que é, a
sudeste, em parte coberta por uma porção da Nappe Lambari (Figura 5.2.3). Em ambas as estruturas, tomam parte rochas
do embasamento arqueano/paleoproterozoico e da cobertura metassedimentar neoproterozoica, representada pelas
unidades Na1+2 (São Vicente) e Na6 (Arantina) da Megassequência Andrelândia (Paciullo et al. 2000).

Figura 5.2.3. Mapa geológico simplificado da região do Circuito das Águas, com a localização da área de mapeamento de detalhe de
Caxambu (caixa em vermelho). ZTC - Zona de cisalhamento de Três Corações; ZCJ - Zona de cisalhamento de Jesuânia; ZCF - Zona de
cisalhamento de Freitas; ZCCX - Zona de cisalhamento de Caxambu (Confeccionado com base em Trouw et al. 2007b, Nunes et al. 2008,
Trouw et al. 2003a, b).
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A área cartografada encontra-se coberta por mapas geológicos confeccionados no Projeto Sul de Minas, com a sua parte
norte abrangida pelo mapa da Folha Caxambu 1:100.000 e a parte sul pelo mapa da Folha Pouso Alto 1:100.000 (Trouw
et al. 2003a, b).

Comparando-se o mapa do Anexo IV com os das folhas Caxambu 1:100.000 e Pouso Alto 1:100.000 (Trouw et al. 2003a,

b) do Projeto Sul de Minas, notam-se significativas diferenças. A maior delas diz respeito à presença de corpos
cartografáveis de leucogranito, não discriminados nas folhas supracitadas. Outra mudança diz respeito à geometria das

porções relativas ao embasamento que, como mostra o mapa do Anexo IV, ocorre como pequenas lascas empurradas
sobre a cobertura metassedimentar neoproterozoica, sendo a mudança mais significativa localizada na porção sudoeste
do mapa. A ocorrência de pequenas exposições do embasamento em meio às rochas metassedimentares na porção
central e sul do mapa também são contribuições do presente trabalho.

O primeiro mapeamento geológico realizado em Caxambu para apoio de estudos hidrogeológicos (Lima et al. 1996 in

Beato et al. 1999) foi disponibilizado, com modificações, no projeto geoambiental levado a efeito na região reportado

por Carmo et al. (2011). Segundo estes autores, o substrato da sub-bacia do Ribeirão Bengo é constituído por gnaisses

miloníticos bandados (com hornblenda, biotita e granada) da Megassequência Andrelândia. Na cabeceira do Ribeirão

Bengo e na área urbana de Caxambu foram cartografadas duas lentes de anfibolitos associados a xistos máficos com

hornblenda e biotita (podendo passar a moscovita-quartzo xistos). Uma lente de moscovita quartzito ocorre no divisor

NW da bacia. Os mapas hidrogeológicos de Carmo et al. (2011) e Beato et al. (1999) posicionam um corpo de rocha

alcalina no Morro do Caxambu. Segundos estes autores, no local afloram brechas magmáticas, rochas félsicas alcalinas e
hidrotermalitos com hematita. Descrevem também apófises e veios brechoides alcalinos na rocha encaixante. As

estruturas relevantes para o estabelecimento do modelo hidrogeológico descritas por Beato et al. (1999) e Carmo et al.
(2011) foram: i) milonitos de uma zona de cisalhamento transcorrente no vale do Ribeirão Bengo; ii) sistemas de fraturas

abertas de direção NW; iii) brechas magmáticas e cataclasitos nas proximidades do Morro do Caxambu.

5.2.1.3. E STRATIGRAFIA
Na Área de Caxambu, além do embasamento arqueano-paleoproterozoico (APPi), ocorrem as unidades supracrustais

Na1+2 composta por biotita paragnaisse e Na6, constituída por (granada)-moscovita-quartzo xisto da Megassequência

Andrelândia (Paciullo et al. 2000), que juntamente com leucogranitos (Nγ) neoproterozoicos sin-colisionais integram a

seção pré-cambriana exposta. Diques de rochas alcalinas fanerozoicas (Tλ) e as coberturas quaternárias (Qc e Qa) são as
unidades mais novas encontradas na região.

EMBASAMENTO

ARQUEANO

/

PA L E O P RO T E RO ZO I C O

(APP I )

As rochas do embasamento afloram principalmente na porção extremo noroeste da área mapeada e, na forma de lascas

tectônicas, nos seus setores sudoeste e central. A maior ocorrência, a NW, é caracterizada por um bloco alongado e
empurrado por sobre as rochas da Megassequência Andrelândia (Anexo IV). A segunda mais expressiva ocorrência, a SW,
constitui a base da Nappe Lambari, o qual está sobreposta as rochas da Megassequência Andrelândia da nappe homônima

(Anexo IV). Destacam-se ainda pequenas lascas de embasamento empurradas e sobrepostas as rochas da
Megassequência Andrelândia na porção central e sul do mapa.

O manto intempérico é bem desenvolvido na unidade, formando espessa capa de alteração alaranjada e argilo-arenosa.

Boa exposição de rochas inalteradas foi encontrada na pedreira desativada no bairro Santo Antônio de Caxambu, junto
ao Córrego Mombaça (506.887E, 7.567.888N; WGS84 UTM23S).

Ortognaisses granodioríticos a tonalíticos, mesocráticos, de granulação média a grossa, bandados e, mais raramente,

migmatítico, correspondem aos litotipos dominantes da unidade. Ao microscópio, o gnaisse de composição granítica
apresenta megacristais de microclina e pertita, cristais anedrais de quartzo com extinção ondulante e biotita com

pleocroísmo verde claro a marrom concentrada em bandas. Entre os minerais acessórios destaca-se a ocorrência de

allanita em concentração de até 5%. A trama destas rochas é frequentemente milonítica, marcada pela presença de
porfiroclastos de feldspato (Figura 5.2.4). Ao microscópio (Figura 5.2.5), observa-se que a foliação milonítica é dada por
fitas de quartzo e matriz finamente poligonizada. Os porfiroclastos de microclina e plagioclásio apresentam bordas
intensamente recristalizadas. Marcam o plano de foliação biotita e moscovita.
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Figura 5.2.4. Biotita ortognaisse milonítico contendo porfiroclastos de feldspato (506.887E, 7.567.888N; WGS84 UTM23S).

Figura 5.2.5. Matriz fina recristalizada e porfiroclastos de K-feldspato com borda recristalizada. Fotomicrografia de ortognaisse milonítico
do embasamento, ponto CX008 (504.132E, 7.565.161N; WGS84 UTM23S).

M E G A S S E Q U Ê N C I A A N D RE L Â N D I A
Como mostra o mapa do Anexo IV, rochas das unidades Na1+2 (São Vicente) e Na6 (Arantina), da Megassequência
Andrelândia, ocupam a maior parte das vizinhanças de Caxambu. Encontram-se bastante alteradas e em grande parte
cobertas por colúvios lateritizados.

U N I D A D E N A 1 +2: B I O T I T A P A RA G N A I SSE F I N A ME N T E B A N D A D O C O M
I N T E RC A L A Ç Õ E S D E X I ST O S E Q U A RT Z I T O S

As rochas dessa unidade, que representam a base da Megassequência Andrelândia (Paciullo et al. 2000), predominam na
metade sudeste da área em foco (Anexo IV). Ocorrem na forma de camadas dobradas, que fazem contatos normais ou
de natureza tectônica com as demais unidades presentes. A unidade caracteriza-se por intercalações entre paragnaisses,
xistos, quartzitos e anfibolitos, com dominância dos primeiros sobre os demais.

Vaz O.R.S., Silva R.T., Souza M.A.T.A.

139

SIGA – CIRCUITO DAS ÁGUAS
CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO LOCAL DE CAXAMBU – GEOLOGIA

Quando inalterado, o paragnaisse possui coloração cinza, exibindo cores avermelhadas a amareladas em termos
intemperizados. Apresenta granulação fina, bandas quartzo-feldspáticas e bandas ricas em biotita (Figura 5.2.6). Na área
de influência das zonas de Cisalhamento de Caxambu (vide adiante) apresenta caráter milonítico, com quartzo e
feldspatos estirados e porções silicificadas. Quando alteradas, estas rochas podem mostrar variações entre aspecto
maciço a levemente foliado, de coloração vermelho escura e com agregados de hidróxidos de Manganês (Figura 5.2.7).
Não foi possível obter amostra totalmente inalterada do paragnaisse. Isto só foi possível para sua variedade milonítica.
Ao microscópio, destaca-se o alto teor em quartzo e a textura xistosa, com planos S e C contendo biotita ao redor de
microlitons com quartzo poligonizado. Porfiroblastos tabulares e arredondados encontram-se substituídos por massa
isotrópica, com preservação eventual de apatita e quartzo. Nestes pseudomorfos, possivelmente de feldspato, são
encontrados cristais neoformados de moscovita, o que sugere que a substituição teria sido hidrotermal e não somente
intempérica. Milonitos das zonas de cisalhamento mostram grão fino a muito fino e foliação dada por cristais de biotita
alinhados e fitas de quartzo de 1 mm em matriz quartzosa poligonizada. Porfiroclastos de granada e feldspato são
arredondados e livres de inclusões. Moscovita é encontrada em forma amendoada (mica-fish) simétrica. Não há sinais de
percolação de fluidos ou de alteração ao longo dos planos da foliação.

Figura 5.2.6. Biotita paragnaisse finamente bandado do Ponto CX217 (507.065E, 7.568.564N; WGS84 UTM23S).

Figura 5.2.7. Porfiroclastos de granada em matriz quartzosa fina. Fotomicrografia de paragnaisse milonítico na Zona de Cisalhamento
de Caxambu, Ponto CX030 (504.749E, 7.567.322N; WGS84 UTM23S).
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Na forma de camadas métricas e lentes, quartzito micáceo, moscovita-quartzo xisto e um litotipo identificado em campo
como anfibolito se intercalam com os paragnaisses.
O quartzito micáceo apresenta grão fino a médio, textura granoblástica, coloração esbranquiçada e notável fissilidade.
Ao microscópio, observa-se, além do quartzo poligonizado e moscovita formando fishes simétricos, a presença de óxidos
e turmalina.
O moscovita-quartzo xisto apresenta, macroscopicamente, bandas de mica envolvendo níveis feldspáticos milimétricos,
bem como placas de mica com até 1,0 mm, dispostas discordantemente em relação à xistosidade. Verifica-se ao
microscópio que esta estrutura é dada por cristais de moscovita alinhados, muitos com percolação de hidróxido de ferro
na clivagem, e quartzo em cristais alongados e subgrãos, envolvendo cristais maiores de plagioclásio (Figura 5.2.8).
Adicionalmente, planos de cisalhamento em cristais finos dos mesmos minerais cortam de forma oblíqua a xistosidade,
com espaçamento regular entre eles. Em domínios miloníticos, observa-se recristalização de mica branca e neoformação
de minerais opacos.

Figura 5.2.8. Cristais milimétricos de moscovita preenchidos por material opaco (hidróxidos de Fe e Mn) envolvendo cristais fraturados de
plagioclásio. Fotomicrografia de moscovita-quartzo xisto no ponto CX065 (503.496E, 7.567.995N; WGS84 UTM23S).

As rochas cartografadas como anfibolitos ocorrem em camadas descontínuas, finamente bandadas, de cor cinza e com
vênulas leucocráticas (Figura 5.2.9).

Figura 5.2.9. Anfibolito em contato com biotita paragnaisse finamente bandado do Ponto CX006 (503.135E, 7.565.493N; WGS84
UTM23S).
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Ao microscópio, revelaram-se constituídas por plagioclásio, seguido de moscovita, biotita e magnetita euédrica
(Figura 5.2.10). Não foram identificados anfibólios, provavelmente substituídos pela associação de micas e magnetita.
Percebe-se alternância entre bandas ricas em plagioclásio e bancas micáceas e uma clivagem que corta, em ângulo agudo,
o bandamento, registrada pela reorientação de micas, principalmente biotita.

Figura 5.2.10. Fotomicrografia do litotipo mapeado como anfibolito no ponto. Observa-se o franco predomínio de plagioclásio, seguido
de associação entre biotita (marrom), moscovita (incolor) e magnetita euédrica (507.630E, 7.568.223N; WGS84 UTM23S).

U N I D A D E N A 6: ( G R A N A D A )- MO SC O V I T A - Q U A RT Z O X I ST O C O M
I N T E RC A L A Ç Õ E S D E P A R A G N A I SSE E Q U A RT Z I T O MI C Á C E O

Granada-biotita-moscovita xisto é o litotipo dominante desta unidade, que congrega também quartzito micáceo e xisto
quartzoso em lentes e camadas métricas a decamétricas. Por vezes, verifica-se a passagem gradacional entre pares ricos
em mica e ricos em quartzo. A maior expressão em mapa dessa unidade fica a oeste, onde se têm camadas alongadas na
direção NE, que também estão presentes em faixas igualmente alongadas na porção leste da área cartografada (Anexo
IV).
Em afloramento (Figura 5.2.11), o granada-biotita-moscovita xisto apresenta coloração vermelha amarronzada,
xistosidade muito proeminente e granulação média a grossa, marcada por porfiroblastos de mica (até 4 mm) e granada
(até 1 mm). De forma subordinada, ocorre intercalado xisto feldspático, de granulação fina a média, com níveis mais ricos
em moscovita em detrimento à biotita. Na Área de Caxambu, não foi possível obter amostras suficientemente inalteradas
pelo intemperismo para que pudessem ser observadas ao microscópio.
O quartzito micáceo ocorre em camadas intercaladas aos xistos (Figura 5.2.12). Como unidade mapeável (Na6q), o
quartzito aflora apenas na porção centro-sudeste da área de estudo. A rocha é branca amarelada, podendo ser
avermelhada quando portadora de óxidos de ferro. A fissilidade é bem pronunciada e a textura é granolepidoblástica a
granoblástica, e granulação fina a média. É composta por quartzo, moscovita e opacos, com mudanças na proporção
entre quartzo e moscovita. Dentro da área de influência das zonas de cisalhamento, a foliação é mais pronunciada e
menos espaçada. Devido a ação intempérica, podem ser friáveis e geram solos esbranquiçados e ricos em palhetas de
mica.
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Figura 5.2.11. (Granada)-(biotita)-moscovita xisto do Ponto CX199 (508.245E, 7.567.801N; WGS84 UTM23S).

Figura 5.2.12. Quartzito micáceo do Ponto CX072 (501.818E, 7.568.251N; WGS84 UTM23S).

L E U C O G R A N I T O (N Γ )
As rochas dessa unidade ocorrem na forma de cúpulas, soleiras, diques e vênulas que cortam todas as unidades

anteriormente descritas. Sua maior expressão em mapa fica situada a sudoeste (Anexo IV). Inúmeros corpos menores,
não representáveis na escala de 1:25.000, estão presentes em toda a região.

A rocha é leucocrática a hololeucocrática, com textura granoblástica, podendo apresentar-se nas variedades indeformada,

foliada e milonítica, esta última associada às zonas de cisalhamento de Caxambu (Figura 5.2.13). Apresenta alta

suscetibilidade ao intemperismo, evidenciada por intensa caulinização do feldspato em todos os afloramentos
encontrados. Ao microscópio, os tipos indeformados a foliados apresentam granulação grossa, composta por
intercrescimento entre quartzo e feldspato (microclina, pertita e plagioclásio), com moscovita euédrica sempre presente.
O quartzo pode atingir até 40% do volume modal. Ao microscópio, apresenta agregados de turmalina euédrica a

subeuédrica. Grãos anédricos, isotrópicos e de baixo relevo ocorrem associados à turmalina, podendo se tratar de fluorita.

Mesmo os tipos que não apresentam deformação aparente, quando examinados ao microscópio, mostram recristalização
dinâmica das três fases ígneas intercrescidas, quartzo, feldspato e moscovita. Domínios caulinizados na lâmina contêm

nova fase de moscovita em cristais menores, que também crescem na borda de cristais euédricos do mesmo mineral
quando em contato com a massa caulinizada.
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Figura 5.2.13. Leucognaisse granítico intensamente caulinizado no Ponto CX114 (507.477E, 7.566.541N; WGS84 UTM23S).

Na variedade milonítica (Figura 5.2.14), a foliação é dada pela orientação preferencial de cristais de moscovita
recristalizados. Cristais maiores de deste mineral formam arcos poligonais denotando recrescimento termal tardio. Este

evento também promoveu recuperação da matriz poligonizada contendo quartzo e feldspato, gerando textura
granoblástica grossa. Os porfiroclastos são constituídos por microclina, pertita e plagioclásio em megacristais tabulares
relictos. Alguns porfiroclastos apresentam bordas recristalizadas, com geração de quartzo poligonal e moscovita.

Figura 5.2.14. Fotomicrografia de leucogranito foliado. A foliação milonítica é dada por cristais orientados de moscovita e porfiroclastos
de feldspato e quartzo recristalizado, no ponto CX060 (502.056E, 7.568.419N; WGS84 UTM23S).

BRECHA
DIQUES

H I D RO T E R M A L , H I D RO T E R M A L I T O E RO C H A S A L C A L I N A S E M

(T Λ )

No Morro do Caxambu, foram descritas, em trabalhos anteriores, rochas alcalinas e hidrotermais (Pinto et al. 1994,

Beato et al. 1999, Carmo et al. 2001). Com base em levantamento de campo ao longo dos acessos ao morro, foi possível

descrever uma complexa associação entre brecha hidrotermal (predominante), hidrotermalito e rocha subvulcânica. No
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topo do morro aflora hidrotermalito com alto teor em ferro e manganês, de alta densidade, afanítico ou microcristalino,
de brilho graxo a metálico. É coberto por canga em crosta que pode atingir até um metro de espessura (Figura 5.2.15).

Na face nordeste, próximo ao contato com o gnaisse encaixante, afloram hidrotermalitos silicosos. Na face sudoeste,
observa-se brecha hidrotermal com clastos angulosos da rocha encaixante (leucogranito com moscovita) e matriz fina

(Figura 5.2.16). A brecha é cortada por veios ricos em hematita (Figura 5.2.17). Estes veios também cortam a rocha
encaixante, como pode ser observado no Parque das Águas próximo à Fonte Mayrink.

Figura 5.2.15. Hidrotermalito rico em Fe e Mn e canga ferruginosa no topo do afloramento na estrada pavimentada de acesso ao Morro
do Caxambu, face noroeste.

Figura 5.2.16. Brecha hidrotermal com clastos de rocha encaixante (leucogranito) em corte na estrada não pavimentada na face
sudoeste do Morro do Caxambu.
Vaz O.R.S., Silva R.T., Souza M.A.T.A.
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Figura 5.2.17. Complexa interação entre veios hidrotermais ricos em Fe e Mn e brecha hidrotermal no Morro do Caxambu (506.086E,
7.569.260N; WGS84 UTM23S).

A relação entre os produtos hidrotermais e rochas ígneas subvulcânicas ficou comprovada através do exame de um bloco

no tálus da vertente NE do Morro do Caxambu. O bloco é constituído de uma rocha escura em contato com material
brechado (figuras 5.2.18 e 5.2.19). A rocha tem textura vulcânica, com presença de vesículas, e a partir dela foi possível
confeccionar lâminas delgadas.

Ao microscópio, o hidrotermalito rico em Fe-Mn é constituído por 95% de massa de óxido e cerca de 5% de quartzo

cristalino, de forma intersticial (Figura 5.2.20). Percebe-se intercrescimento com cristais anedrais de quartzo límpido, sem
extinção ondulante. O hidrotermalito silicoso ainda possui elevado teor em minerais opacos (80-90%), sendo que os

bolsões de quartzo são maiores e mais irregulares. Verificou-se que a massa de óxido é constituída em grande parte por
cristais aciculares micrométricos de rutilo.

Figura 5.2.18. Bloco de brecha hidrotermal, contendo fragmentos de moscovita leucogranito, com porção de textura subvulcânica. Tálus
do Morro do Caxambu (506.403E, 7.569.529N; WGS84 UTM23S).
Vaz O.R.S., Silva R.T., Souza M.A.T.A.
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Figura 5.2.19. Vesículas e variações de granulação relacionadas a resfriamento rápido na porção subvulcânica do bloco de tálus da
Figura 5.2.18.

Figura 5.2.20. Quartzo intersticial em massa de minerais opacos (goethita?). Veio de hidrotermalito rico em Fe-Mn no Parque das Águas,
próximo à Fonte Mayrink. Ponto CX171 (506.343E, 7.569.096N; WGS84 UTM23S).

Na rocha vulcânica, foi possível reconhecer estruturas esferulíticas de tamanhos variados (Figura 5.2.21), contendo cristais
maiores de sanidina e cristais menores de actinolita-tremolita na mesóstase, juntamente com material fino devitrificado.

Percebe-se claramente a exsolução de gás e material rico em Fe-Mn através da formação de bolhas na matriz mais fina
da rocha (Figura 5.2.22). Micro exsoluções de minerais opacos ocorrem em toda a extensão da lâmina.

Além dos tipos anteriormente descritos, rochas alcalinas ocorrem na forma de diques na área urbana de Caxambu. Seis
diques foram cartografados e se apresentam extremamente alterados, preservando, entretanto, texturas ígneas. São

rochas de grão médio a fino, hipidiomórficas equigranulares, podendo apresentar fenocristais de feldspato (Figura 5.2.23),

sem quartzo visível macroscopicamente. Não apresentam evidências de deformação plástica, sendo afetadas por sistemas
de fraturamento locais e paralelos aos contatos com a rocha encaixante. O dique mais espesso atinge 30 metros de
espessura (Figura 5.2.24), mas os demais cartografados possuem espessuras variáveis entre 1 e 3 metros.
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Figura 5.2.21. Esferulitos preenchidos por cristais radiais de sanidina. Na matriz ocorre material fino devitrificado, actinolita-tremolita e
minerais opacos. Fotomicrografia de amostra (506.403E, 7.569.529N; WGS84 UTM23S).

Figura 5.2.22. Matriz fina com vesículas (branco) e amígdalas de material opaco (hidróxidos de Fe-Mn?). Fotomicrografia de amostra
(506.403E, 7.569.529N; WGS84 UTM23S).
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Figura 5.2.23. Fenocristais de feldspato em dique de rocha alcalina. Ponto CX214 (507.571E, 7.570.222N; WGS84 UTM23S).

Figura 5.2.24. Variações de coloração de rocha alcalina intemperizada em dique de direção N80W no ponto CX138 (507.837E,
7.570.204N; WGS84 UTM23S).

C O B E RT U R A S

S E D I M E N T A RE S

(Q C

E

QA)

Essa unidade é composta por depósitos de tálus, colúvio (Qc) e depósitos aluvionares (Qa). Salvo poucos locais restritos
às maiores altitudes, a presença desses tipos de depósitos é comum em toda região, destacando-se o espesso manto
intempérico e colúvio.
Os depósitos de tálus são mais abundantes na porção noroeste da área, configurando campo de blocos do embasamento
em sopé e encostas de morro. Ao redor do Morro do Caxambu, depósitos de tálus cartografáveis são formados por blocos
e matacões de hidrotermalitos ricos em Fe-Mn, imersos em matriz fina argilo arenosa de intensa coloração vermelha. O
espesso manto eluvionar é bem característico na região e recobre, juntamente com os colúvios, as feições estruturais e
litotipos ao longo de toda a área de mapeamento. A cobertura coluvionar caracteriza-se por material argilo-arenoso, de
coloração avermelhada e alaranjada, podendo chegar a espessuras de 4 metros. Em geral, o colúvio apresenta valores
significantes de condutividade elétrica com diminuição desses valores do topo do colúvio em direção ao saprólito,
indicando um possível transporte de sais ao longo de fraturas (Figura 5.2.25).
Coberturas aluvionares são abundantes e se desenvolvem preferencialmente nos vales de orientação NE da região,
especialmente ao longo do Ribeirão Bengo. Beato et al. (1999) estimam que, na planície de inundação do Bengo, nas
vizinhanças do Parque das Águas, a espessura média do aluvião é de 10 m. Uma análise dos métodos de escavação
empregados nas instalações primitivas das fontes do parque leva à conclusão de que as cisternas visavam vencer a
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cobertura aluvial e atingir o saprólito. Admitindo-se correta esta dedução, as espessuras da cobertura aluvionar variariam
entre 6 e 18 m, estando a grande maioria em torno de 6 m na área do parque. Corrobora esta estimativa o dado obtido
no poço tubular do Geiser, cujo perfil, reproduzido em Beato et al. (1999), indica uma profundidade de 60 m e espessura
da cobertura de 8 m.

Figura 5.2.25. Perfil de medidas de condutividade elétrica (condutivímetro KT-10) em colúvio do Ponto CX090 (507.880E, 7.566.449S,
WGS84 UTM23S).

5.2.1.4. G EOLOGIA ESTRUTURAL
Na Área de Caxambu foram identificadas duas estruturações principais, que remetem a episódios tectônicos distintos. A
primeira é vinculada à Faixa Brasília (DB), com dobramentos e falhas de empurrão orientação geral NE-SW. A segunda é
vinculada à Faixa Ribeira (DR), que corresponde ao recorte dessas estruturas prévias da DB por zonas de cisalhamento
transcorrentes dextrais com orientação, também, NE-SW (Trouw et al. 2007a).

E S T RU T U RA S R E L A C I O N A D A S
F A I X A B RA S Í L I A (DB)

AO DESENVOLVIMENTO DA

A Área de Caxambu, no contexto estrutural da Faixa Brasília (DB), está situada na área de abrangência das nappes Lambari
e Andrelândia. A deformação tangencial relacionada às nappes imprimiu sobre as rochas do embasamento e sua
cobertura elementos estruturais como dobras Fn, falhas de empurrão, foliações Sn e lineações de estiramento Ln.
As foliações são as estruturas dominantes referentes à fase DB, sendo definidas pela orientação preferencial e
alongamento dos filossilicatos, assim como dos agregados quartzo-feldspáticos. Em geral, a foliação tem direção NE/SW
a ENE/WSW, com mergulhos baixos a médios, tanto para NW, como para SE (Figura 5.2.26). Em Caxambu, padrões de
dobramentos e lineações de estiramento desta fase encontram-se obliteradas e/ou superpostas pelas estruturas da
tectônica Ribeira, além da perceptível verticalização da foliação DB por influência da mesma. Ao microscópio essa fase
está caracterizada pela xistosidade das rochas da unidade Na6 ou pela foliação descontínua dada por planos de biotita
envolvendo matriz granular quartzo-feldspática das rochas da unidade Na1+2.
As falhas de empurrão, concentradas na porção oeste da área cartografada, caracterizam o transporte tectônico para NE.
No setor sudoeste, à frente da falha de empurrão é mais destacada pela inversão da estratigrafia, superpondo a camada
do embasamento sobre a cobertura sedimentar.

E S T RU T U RA S

RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO DA

F A I X A R I B E I R A (DR)

As estruturas relacionadas à Faixa Ribeira (DR) possuem uma grande atuação no papel modificador das estruturas
pretéritas (DB), principalmente na região de Caxambu. Nessa fase DR, dois campos compressivos foram identificados: um
campo inicial, DR1, gerando dobramentos com eixo NE/SW, a partir de uma compressão NW/SE; e outro, DR2, com
componente cisalhante a partir de um encurtamento EW, dando origem a Zona de Cisalhamento de Caxambu, assim
como as foliações miloníticas e lineações de estiramento associadas.
A fase DR1, caracterizada pelo esforço compressivo de direção NW/SE, ocasiona o dobramento das estruturas
preexistentes da fase DB, em torno de eixos orientados a NE/SW. No setor oeste da área, a escama de embasamento que
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caracteriza a base da Nappe Lambari, encontra-se dobrada em sinforme, padrão esse também verificado em contatos nas
áreas adjacentes a nordeste.

Figura 5.2.26. Estereograma com os polos dos planos de foliações das rochas da Área de Caxambu.

Na fase DR2, a componente de compressão NW/SE se modifica para um encurtamento EW, gerando movimentações
cisalhantes marcadas por diversas feições, como foliações miloníticas associadas a grandes zonas de cisalhamento e ao
recorte das estruturas pretéritas, destacadas em mapa e lineamentos de relevo.
A foliação milonítica da fase DR2 possui direção NE-SW com alto mergulho e forte tendência para NW (Figura 5.2.26). É
caracterizada pela orientação preferencial dos filossilicatos e estiramento do quartzo e feldspato. Nesse contexto, a
lineação com caimento preferencial para SW, marca forte estiramento de direção NE/SW (Figura 5.2.27).
Ao microscópio, essa fase está caracterizada, nas rochas da unidade Na6, por planos de cisalhamento milonítico
compostos por cristais de moscovita de granulação fina e domínios contendo quartzo finamente recristalizado que
cortam obliquamente a xistosidade característica da fase anterior de deformação. Nas rochas da unidade Na1+2,
relacionadas às zonas de cisalhamento da área, observa-se marcante foliação milonítica em granulação muito fina, com
textura milonítica a ultramilonítica, de cristais de mica branca em porfiroblastos do tipo mica fish simétricos e biotita em
cristais finos (Figura 5.2.14).

Figura 5.2.27. Lineações de estiramento das rochas da Área de Caxambu.

As zonas de cisalhamento nessa região possuem um grande efeito remodelador do relevo e dos contatos litológicos e
sobre elas desenvolveram-se vales encaixados. A grande Zona de Cisalhamento de Caxambu (ZCC) manifesta-se na região
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através de dois ramos principais, aqui designados zonas de cisalhamento do Bengo e do Mombaça (Anexo IV). Exibem
movimentação dextral e abrigam largas zonas miloníticas entremeadas por camadas descontínuas de paragnaisses, xistos,
leucogranitos e embasamento, tendo a zona ainda o papel de recorte dos contatos e das dobras isoclinais, e no caso da
última, promovendo a forma de “bengalas”, característica de flancos seccionados por estruturas mais novas.

ANÁLISE

DE LINEAMENTOS

Os lineamentos na região de Caxambu foram determinados a partir de modelos digitais de elevação e somados a imagens
de satélite que, pela comparação com os dados obtidos em campo, podem ser entendidas como expressões de falhas e
juntas.
Os lineamentos detectados mostram, em sua maior parte, as orientações NS, EW, NE/SW, NW/SE, com maior destaque
ao último conjunto, NW/SE (Figura 5.2.28). As interseções dessas orientações abrangem toda a região e, devido à sua
persistência e continuidade auxiliam a formação do padrão colinoso do relevo.
Os lineamentos NS, EW e NW/SE são típicas orientações das falhas e juntas das regiões. Por sua vez, os lineamentos de
direção NE/SW possuem maior persistência e continuidade e estão mais relacionados às foliações, e principalmente às
estruturas geradas a partir das zonas de cisalhamento.

Figura 5.2.28. Diagrama de roseta de lineamentos fotointerpretados da área de Caxambu.

FALHAS

E JU N T A S

As rochas da região de Caxambu apresentam-se fraturadas em intensidade variável. Estas estruturas afetam todas as
unidades indiscriminadamente, possuindo maior densidade em quartzitos. A Figura 5.2.29 ilustra o padrão de
fraturamento da região, sendo destacadas as orientações NW/SE, WNW/ESE, NE/SW e subordinadas NS.

Figura 5.2.29. Diagrama de roseta de fraturas da Área de Caxambu.

As famílias NW/SE e WNW/ESE são as mais proeminentes, tanto pelas fraturas medidas, como pelos lineamentos extraídos
do relevo, e são caracterizadas pelo alto mergulho e a sua associação a falhas de mesma orientação.
A família NE/SW é também caracterizada pelo alto mergulho, todavia grande parte da sua expressão na área é dada pelas
zonas de cisalhamento geradas durante o desenvolvimento da Faixa Ribeira.
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Falhas normais de direção NW-SE (figuras 5.2.30 e 5.2.31) foram observadas em vários pontos e, pela observação do
deslocamento de contatos e outras estruturas, foram interpretados em vários setores e lançadas no mapa (Anexo IV).
Falhas normais de direção NS foram inferidas a partir da observação de pequenas escarpas apresentando facetas
triangulares.

Figura 5.2.30. Plano de falha com preenchimento de óxido de manganês do Ponto CX029 (504.812E, 7.567.084N; WGS84 UTM23S).

Figura 5.2.31. Fraturas observadas em ortognaisse do embasamento do Ponto CX176 (507.099E, 7.568.052N; WGS84 UTM23S).

5.2.1.5. C ONCLUSÕES
Na área mapeada foram observadas rochas do embasamento arqueano-paleoproterozoico seguidas por rochas
metassedimentares da Megassequência Andrelândia de idade neoproterozoica, e representadas por paragnaisses e xistos
associados a quartzitos e leucognaisses graníticos.
Os contatos entre o embasamento e as supracrustais são de natureza tectônica e refletem transporte dirigido para NE,
apresentando-se todavia afetado por dobras e zonas de cisalhamento dextrais de direção NE-SW.
As falhas e fraturas de direção NE-SW condicionam grande parte das drenagens constituintes da sub-bacia do Ribeirão
Bengo.
A presença de diques de rocha alcalina fomenta a proposta de que espessos mantos de colúvio condutivo sobre terrenos
fraturados possam constituir uma possível fonte mineralizadora para as águas da região.
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5.2.2. E STUDO

GEO FÍSICO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS
Emanuele Francesco La Terra
Miguel Antônio Tupinambá Araújo Souza
Antônio Carlos Pedrosa-Soares

5.2.2.1. I NTRODUÇÃO
Em abril e maio de 2018, no âmbito do Projeto “Circuito das Águas de Minas Gerais”, uma equipe de geofísica do
Observatório Nacional realizou medidas geofísicas para aplicação dos métodos de Tomografia de Resistividade Elétrica
(ERT), Audiomagnetotelúrico (AMT) e Magnetotelúrico de banda larga (MT) no Parque das Águas de Caxambu e a
montante do Ribeirão Bengo, próximo a esta cidade, com os seguintes objetivos:




Aprofundar os conhecimentos técnico-científicos, contribuindo de forma mais decisiva na compreensão da
dinâmica de circulação, descarga natural e/ou induzida das águas subterrâneas;
Obter um melhor entendimento das águas subterrâneas da região quanto aos parâmetros geométricos das
estruturas (dimensão, profundidade e direção de mergulho);
Entender de que forma essas estruturas conduzem os fluxos de água subterrânea e permitem o seu
armazenamento, permitindo assim ter um maior domínio do ambiente de formação desses mananciais hídricos.

5.2.2.2. R ESUMO D OS MÉTODOS
O método MT proposto por Tikhonov (1950) e Cagniard (1953) é um método passivo no domínio da frequência, na faixa
de 103 Hz a 104 Hz, que utiliza os campos magnéticos e elétricos naturais provenientes da interação do vento solar e a
magnetosfera (frequências < 1 Hz) e da atividade atmosférica representada pelas tempestades elétricas (frequências > 1
Hz).
O método AMT é uma variação do método MT, sendo que a única diferença é a faixa de frequência utilizada, neste é
usada entre 10 Hz e 10 kHz.
O método de eletrorresistividade é um dos métodos mais antigos da geofísica. Diversos autores (e.g., Parasnis 1970;
Telford et al. 1990) discutem princípios teóricos e práticos da eletrorresistividade, um método que consiste em injetar
uma corrente elétrica conhecida no solo e, ao mesmo tempo, medir a diferença de potencial entre pontos distintos na
superfície do terreno.
Estes métodos permitem obter a estimativa do contraste da resistividade elétrica no interior da Terra em diversas
profundidades, dependendo da condutividade do meio. Em geral, o ERT atinge até 100 m, o ATM até 1 km e o MT banda
larga até 10 km de profundidade.

P A RA M E T RI Z A Ç Ã O
GE O F Í S I C A S

U T I L I Z A D A P A R A M E D I D A S C O M A S D I F E RE N T E S T É C N I CA S

T O MO G RA F I A D E R E SI ST I V I D A D E E L É T RI C A – ERT








Equipamento: SuperSting R8/IP da AGI Advanced Geoscienses, Inc.;
Espaçamento de eletrodos: 5 m;
Tipo de eletrodo: eletrodos de aço inox;
Tempo de integração: 2 segundos;
Corrente Máxima: 2A;
Arranjo multieletrodo: dipolo-dipolo extendido e Schlumberger;
Comprimento do perfil elétrico – Até 336 m sem o uso de roll-along.

A U D I O MA G N E T O T E L Ú RI C O – AMT




Equipamento: Stratagem EH4 da Geometrics;
Tipo de eletrodo: eletrodos de aço inox;
Faixa de frequência: entre 10 Hz a 10 kHz divididos em 3 bandas B1, B4 e B7;
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Número de seguimentos para FFT: 50 seguimentos;
Comprimento do dipolo elétrico Ex (norte) e Ey (sul) – 52 m;
Medida do Campo magnético horizontal: Bobinas de indução Hx- norte e Hy – leste;
Medida do campo elétrico: eletrodos com dipolos de 52 m no arranjo em cruz;
Tempo de aquisição: próximo de 1 h;
Estação de referência remota: não.

MA G N E T O T E L Ú RI C O – MT










Equipamento: ADU-07e da Metronix;
Tipo de eletrodo: não polarizado de cloreto de chumbo;
Faixa de frequência: banda de 65.536 Hz, 4096 Hz, 128 Hz e 4Hz;
Comprimento do dipolo elétrico Ex(norte) e Ey (sul) – 100 m;
Medida do Campo magnético horizontal: Bobinas de indução Hx- norte e Hy – leste;
Medida do Campo magnético vertical: Bobinas de indução Hz;
Medida do campo elétrico: eletrodos com dipolos de 100 m no arranjo em cruz;
Tempo de aquisição: próximo de 24 h;
Estação de referência remota: sim.

5.2.2.3. A QUISIÇÃO DE DADOS GEOFÍSICOS
P A RQ U E

DAS

ÁGUAS

DE

CAXAMBU

T O MO G RA F I A D E RE SI ST I V I D A D E E L É T RI C A – ERT
A aquisição dos dados da ERT foi realizada no Parque das Águas de Caxambu (Figura 5.2.32). Foram realizados quatro
perfis com o objetivo de investigação de estruturas geológicas rasas com maior nível de detalhe até 50 m. O perfil dip
denominado P1 é de aproximadamente 280 m e está posicionado no fundo do Parque, com direção NW/SE. O perfil P2
dip NW/SE tem 210 m. O perfil P3 dip, paralelo ao P2 de direção NW/SE, tem 200 m. Por último, o perfil strike P4 de
direção W/E tem comprimento de 325 m. As coordenadas referentes ao início e fim de cada perfil ERT são mostradas na
Tabela 5.2.1.

Figura 5.2.32. Imagem com a distribuição dos perfis ERT no interior do Parque da Águas de Caxambu.
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Tabela 5.2.1. Relação das coordenadas dos perfis de ERT.
Perfil
P1

P2

P3

P4

Longitude

Latitude

Elevação (m)

Início

-44,9394

-21,9857

902

Fim

-44,9409

-21,9835

894

Início

-44,9369

-21,9839

821

Fim

-44,9383

-21,9826

913

Início

-44,9366

-21,9835

898

Fim

-44,9381

-21,9824

883

Início

-44,9408

-21,9836

895

Fim

-44,938

-21,9824

902

O espaçamento entre eletrodos de 5 metros foi utilizado em todos os perfis e os arranjos utilizados foram: Dipolo –
Dipolo, Wenner, Schlumberger e Misto. A corrente máxima utilizada foi de 2.0 Amperes, com dois ciclos de 1.2 segundos.

O resistivímetro utilizado foi SuperSting R8/IP da AGI – Advanced Geoscienses Inc. Eletrodos de aço foram utilizados e

não apresentaram qualquer tipo de polarização que influenciasse as medidas.

A U D I O MA G N E T O T E L Ú RI C O - AMT
Um conjunto de 19 estações dentro do parque foi distribuída ao longo de três perfis (Figura 5.2.33). O espaçamento entre

as estações AMT foi de 50 m com algum rebatimento de dipolo elétrico, na faixa de frequência compreendida entre 10
Hz a 10000 Hz, empregando bandas de frequências dos sinais de Banda 1 (10 Hz a 1 KHz), Banda 4 (500Hz a 3 KHz) e
Banda 7 (750 Hz a 92 KHz). As coordenadas das estações AMT podem se consultadas na Tabela 5.2.2.

Figura 5.2.33. Imagem com a distribuição dos perfis AMT no interior do Parque da Águas de Caxambu.

As medidas AMT em cada estação tiveram duração mínima de 40 min. Para a maioria das estações AMT foi utilizada a
seguinte configuração: arranjo de campo em formato cruz, tamanho dos eletrodos N-S – E-W de 52 metros, número de
ciclos das medidas feitas: 50 ciclos.
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Tabela 5.2.2. Relação das coordenadas das estações AMT.
Estação

Latitude

Coordenadas (WGS 84) - graus
Longitude

Elevação (m)

-44,9385172
-44,9387923

909
931

EST001

-21,9829576

-44,9381304

EST004

-21,9830399

-44,9390399

EST002
EST003
EST005
EST006
EST007
EST008
EST009
EST010
EST011
EST012
EST013
EST014
EST015
EST016
EST017
EST018
EST019

-21,9829571
-21,9830559
-21,9830200
-21,9829100
-21,9826500
-21,9826500
-21,9828900
-21,9829200
-21,9830462
-21,9833065
-21,9837437
-21,9835948
-21,9832862
-21,9831030
-21,9835900
-21,9839100
-21,9852100

-44,9392800
-44,9380499
-44,9372900
-44,9372900
-44,9373400
-44,9371900
-44,9370113
-44,9368694
-44,9370268
-44,9371955
-44,9374875
-44,9378471
-44,9405400
-44,9405100
-44,9398500

903

896
890
903
901
901
893
894
898
885
907
892
907
890
869
892
898

MA G N E T O T E L Ú RI C O - MT
Foram adquiridas 18 estações MT de banda larga em conjunto com estações AMT localizadas no Município de Caxambu,
a montante do Ribeirão Bengo, dispostas a NW/SE ao longo de 3 perfis (Figura 5.2.34). As estações AMT foram realizadas
em conjunto com as estações MT para aumentar a resolução nas altas frequências e, em consequência, obter melhor
detalhe da subsuperfície na parte mais rasa. As coordenadas das estações podem ser consultadas na Tabela 5.2.3.

Figura 5.2.34. Localização das estações MT e AMT a montante do Ribeirão Bengo.

As estações MT foram espaçadas de 300 a 500 m com perfis de comprimento entre 1,5 km e 4,5 km. Os dados foram
obtidos empregando frequências de amostragem de 128 Hz, 4.096 Hz, 16.384 Hz, 32.768 Hz e 65.536 Hz. As medidas MT
em cada estação tiveram duração mínima entre 18h e máxima de 24 h. Posicionada a 9 km dos perfis, uma estação MT
ficou fixada por toda a campanha de campo e foi utilizada como estação de referência remota (RR), melhorando assim a
qualidade dos dados na etapa de processamento.
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Tabela 5.2.3. Relação das coordenadas das estações AMT+MT.
ID
MT02
MT03A

Longitude
-21,9922
-21,9917

Latitude
-44,9452
-44,9478

Elevação (m)
913
912

MT06
MT07
MT08

-21,9878
-21,9902
-21,9933

-44,9556
-44,9576
-44,9526

947
981
930

MT03B
MT04
MT05

MT09
MT10
MT11
MT13
MT17
MT18
MT19
MT20
MT21
MT22

-21,9909
-21,9901
-21,9891

-21,9954
-21,9960
-22,0017
-22,0034
-22,0049
-22,0015
-21,9995
-22,0000
-21,9992
-21,9981

-44,9466
-44,9506
-44,9529

-44,9497
-44,9462
-44,9400
-44,9305
-44,9470
-44,9520
-44,9535
-44,9562
-44,9580
-44,9614

910
973
983

932
934
994
910
958
936
925
978
976

1.031

A medida da variação dos campos elétrico e magnético em uma estação MT é realizada dispondo-se os eletrodos e as
bobinas em um arranjo ortogonal (formato cruz). Os eletrodos Ex (norte/sul) e Ey (leste/oeste) foram separados por uma
distância de 100 m para medida do campo elétrico horizontal. Seguindo a mesma orientação dos eletrodos, duas bobinas
de indução foram dispostas ortogonalmente para medir as variações do campo magnético nas direções Hx (norte/sul) e
Hy (leste/oeste), e uma terceira bobina colocada verticalmente para medir as variações do campo magnético na direção
Hz (vertical).

R E SU L T A D O S E D I SC U SSÕ E S
Os modelos geofísicos de inversão a partir dos dados de ERT, medidos dentro do Parque das Águas de Caxambu, foram
obtidos através do código de inversão 2D pelo método de elementos finitos. As parametrizações utilizadas limitam-se a
um erro médio quadrático (rms) de 1%. Um método de suavização foi utilizado para suprimir alguns outliers ao conjunto
geral de dados.
Os modelos de inversões a partir dos dados de AMT dentro do Parque das Águas de Caxambu foram obtidos pelo código
de inversão 2D (Rodi & Makie 2001). O mesh utilizado se baseou no método das diferenças finitas. Foi utilizada a
suavização nos dados através da consistência de dados pelo código RhoPlus (Parker e Booker 1996) que é baseado na
curva da fase para recuperar dados ruidosos na resistividade. Esta técnica é bastante eficiente devido ao fato de quase
sempre os dados das componentes da fase serem de melhor qualidade e com menor nível de ruído. Foram invertidos os
4 tensores de impedância (Xy, Yx, Xx, Yy) das componentes horizontais do campo elétrico e magnético. A componente Z
não foi utilizada. Os ajustes para todos os perfis AMT ficaram menores que 1.5, indicando resultados confiáveis.
O mesmo código para inversão dos dados AMT foi utilizado para o dado MT levantado a montante do Ribeirão Bengo,
adicionando a utilização da componente Z. Os dados AMT adquiridos nos mesmos pontos das estações MT foram unidos
para geração das curvas de resistividade com faixa de frequência ampliada entre 103 Hz a 105 Hz. Isso permite que se
investigue desde dezenas de metros até alguns quilômetros.

5.2.2.4. I NTERPRETAÇÃO GEOFÍSICA DOS PERFIS ERT - P AR QUE DAS Á GUAS
DE C AXA MBU
O perfil ERT P1 NW/SE dip, localizado no limite SW do Parque das Águas de Caxambu (figuras 5.2.32 e 5.2.35), apresenta
o modelo invertido 2D com (rms) de 1.99 utilizando a regularização e Norma L2 de 0.77. Valores de resistividades entre
10 e 3000 ohm.m foram observados nos resultados. No modelo de resistividade final podem ser observados alguns
contrastes nos valores da resistividade que estão sendo associados a algumas estruturas geológicas. A zona fraturada
com mergulho subvertical (ZF1) está localizada sob a calha do Ribeirão Bengo. A zona fraturada ZF2, também subvertical,
pode representar outra zona fraturada paralela a ZF1. A coloração esverdeada no modelo com condutividade menor que
100 Ωm indica uma área intensamente fraturada em rocha alterada e saturada. Nesta área ocorrem lentes mais condutivas
(C2 e C3), em torno de 10 Ωm, podendo conter água com salinidade diferenciada. O condutor C1 representa área de
baixa condutividade que segue por baixo do Morro de Caxambu, identificado com sua base resistiva R1. O bloco resistivo
R2 está posicionado a 60 m de profundidade e representa rocha pouco fraturada e/ou rocha sem alteração intempérica
expressiva.
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Figura 5.2.35. Modelo de inversão 2D ERT, NW/SE, perfil P1 dip, no Parque das Águas de Caxambu.

Os perfis ERT P2 e P3 NW/SE dip (figuras 5.2.36 e 5.2.37), paralelos e distanciados entre si de 35 m, apresentam ótima
correlação lateral das estruturas identificadas, como se pode visualizar na semelhança das imagens nos dois perfis. Os
ajustes ficaram entre 3 e 5%, e a resistividade varia até 3000 Ωm. Zonas fraturadas seguindo em profundidade podem ser
visualizadas no centro das anomalias condutivas C3 nos dois perfis e mostram mergulho subvertical próximo à calha do
Ribeirão Bengo. Essas zonas encontram-se saturadas e a alta condutividade pode estar associada a rochas alteradas. O
topo dos perfis mostra lentes condutivas indicadas como C2, constituídas por depósitos aluvionares que contêm turfa
(ver perfil geológico e construtivo do poço do gêiser, próximo ao início dos perfis, em Beato et al. 1999). A alta
condutividade pode indicar uma zona saturada com fluídos salinos em solo poroso. O resistor R1 indica ocorrência de
rocha sã na base do Morro de Caxambu e sobre um condutor C1, como ocorre no perfil P1. O condutor C1 está selado
por blocos resistivos e, se contiver gases, pode ser responsável pela ocorrência do gêiser gasoso neste trecho dos perfis.
Sua alta condutividade (<10 Ωm) é corroborada por valores de condutividade da água do Gêiser Floriano de Lemos, que
atinge até 1600 µS/cm.
O perfil ERT strike P4 SSW/ENE (Figura 5.2.38) registra resistividade elevada (R1) da superfície até 10 a 15 m de
profundidade. Abaixo de R1 um condutor contínuo C1 se prolonga por todo o perfil, com espessura mínima de 20 metros
e atitude sub-horizontal. Este condutor é registrado em todos os perfis ERT (C1 em P4, e C4 em P2 e P3; figuras 5.2.36,
5.2.37 e 5.2.38). Em P4 o condutor foi associado a rocha altamente fraturada e saturada de água. Estruturas verticais
formam descontinuidades entre o condutor C1 e o topo resistivo R1, podendo indicar fontes de águas ainda não
perfuradas. O embasamento em P4 é constituído de rocha sã possivelmente pouco fraturada. Próximo a Fonte Mayrink
(Figura 5.2.38), existe estrutura resistiva, com cerca de 400 Ωm, que pode estar associada a esta fonte.

Figura 5.2.36. Modelo de inversão 2D ERT NW/SE, P2 dip no Parque das Águas de Caxambu.

Figura 5.2.37. Modelo de inversão 2D ERT NW/SE, P3 dip no Parque das Águas de Caxambu.

Figura 5.2.38. Modelo de inversão 2D ERT SSW/ENE, P4 dip no Parque das Águas de Caxambu.
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5.2.2.5. I NTERPRETAÇÃO GEOFÍSICA DOS PERFIS AMT – P A RQUE DAS
Á GUAS DE C AXAMB U
Os perfis AMT foram posicionados sobre os perfis ERT com o objetivo de obter-se maior resolução na parte rasa, em até

50 m de profundidade, com o método ERT, além das investigações mais profundas, que atingem pouco mais de 1 km,
com o uso do método AMT. Os perfis AMT P2 e P3 (figuras 5.2.39 e 5.2.40) mostram o condutor C2 como uma larga e

profunda zona fraturada saturada de água, situada abaixo do canal do Ribeirão Bengo. O topo desta zona fraturada foi
identificado nos perfis ERT P2 e P3 (figuras 5.2.36 e 5.2.37). No topo dos perfis pode ser visualizado o condutor C1,

associado ao depósito aluvionar constituído por areia e turfa (cf. perfil de poço do gêiser em Beato et al. 1999), que é

também observado nos perfis ERT. Abaixo do condutor C1 é possível identificar o intervalo condutivo C3, relacionado a
rocha alterada e fraturada rasa. O contraste com o bloco resistivo R1 indica passagem para rocha sã do embasamento

geofísico (que pode incluir uma ou mais unidades geológicas). O perfil P2 mostra uma zona fraturada rasa (ZF na
Figura 5.2.39), com mergulho subvertical, em torno de 60 m de profundidade até o topo do embasamento geofísico. Esta

zona fraturada rasa (ZF) fica próxima do gêiser e na superfície provoca descontinuidade resistiva (DR), cortando o
condutor C1.

Figura 5.2.39. Modelo de Inversão 2D AMT NW/SE dip do perfil P2 localizado dentro do Parque das Águas de Caxambu.

Outra descontinuidade resistiva (DR) acontece neste mesmo perfil próximo às estações AMT 13 e 14. No perfil P3
(Figura 5.2.40) podem ser vistas as duas descontinuidades resistivas DR, estando uma delas mais a NW, e mais próximas

entre si. No Perfil P3 foi delimitado o condutor C4 na forma de uma lente horizontal, possivelmente associada a uma zona

fraturada preenchida por fluído mais condutivo e de densidade diferenciada. Ainda neste perfil podem ser vistas as duas

descontinuidades resistivas DR, sendo que na direção mais a NW, junto ao Ribeirão Bengo, no perfil P2 aparece como
um contato ondulado entre o aluvião e a rocha alterada.

No perfil strike P1 AMT WSW/ENE (Figura 5.2.41), o embasamento geofísico (que é formado por rocha sã e pouco

fraturada) é indicado como domínio resistivo R1. O condutor C3 possui extensão lateral semelhante ao observado no

perfil P4 ERT que se estende para a base do Morro de Caxambu. O condutor C1 localiza-se junto à Fonte Mayrink, onde
o resistor R2 pode funcionar como selante lateral desta fonte de água mineral. C2 e C4 formam dois condutores rasos.
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Figura 5.2.40. Modelo de Inversão 2D AMT NW/SE dip do perfil P3 localizado dentro do Parque das Águas de Caxambu.

Figura 5.2.41. Modelo de Inversão 2D AMT WSW/ENE dip do perfil P1 localizado dentro do Parque das Águas de Caxambu.

5.2.2.6. I NTERPRETAÇÃO GEOFÍSICA DOS PERFIS MT A MONTANTE DO
P ARQUE DAS Á GUAS DE C A XAMBU
Cerca de 2.5 km a sudoeste do Parque das Águas de Caxambu, os três perfis AMT+MT P4, P5 e P6 (figuras 5.2.42, 5.2.43
e 5.2.44) foram realizados com o objetivo de identificar estruturas mais profundas que pudessem ter correlação com as
águas subterrâneas que alimentam as fontes do Parque das Águas de Caxambu. Os perfis foram dispostos na direção
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NE-SW, cortando perpendicularmente estruturas geológicas lineares que representam zonas ricas em estruturas rúpteis,
como falhas, sistemas de fraturas e zonas de cisalhamento (Figura 5.2.34).
O modelo de inversão 2D representado no perfil AMT+MT P4 NW/SW dip (Figura 5.2.42), que corta as estruturas da bacia
de drenagem do Ribeirão Bengo, obteve ajuste abaixo de 1.5%. Este resultado mostra que foram identificados alguns
condutores e resistores que se associam a algumas estruturas planares. Os condutores C1, C2 e C3 podem ser associados
a zonas rúpteis (de falhas e fraturas) subverticais, as quais provavelmente encontram-se saturadas de água, tendo em
vista o contraste de resistividade em relação ao embasamento geofísico representado pelo resistor R1. Essas estruturas
atingem profundidade acima de 1700 m. O Ribeirão Bengo está encaixado numa zona rúptil (de falha?) que se desenvolve
abaixo da calha do rio e é identificada pelo condutor C2. Entre as estações 17 e 19 existe um condutor que se associa aos
depósitos aluvionares.

Figura 5.2.42. Modelo de Inversão 2D AMT+MT NW/SE dip do perfil P4 localizado a montante do Parque das Águas de Caxambu.

O modelo de inversão 2D AMT+MT representado no perfil P5 NW/SE dip (Figura 5.2.43) possui cerca de 4 km de
comprimento e corta as principais estruturas da bacia do Ribeirão Bengo. O embasamento geofísico foi identificado pelo
resistor R1, indicando rocha pouco fraturada nas áreas que apresentam resistividades altas, acima de 10k Ωm, em
coloração azul no perfil. O condutor principal C1, subvertical, é bem profundo, podendo atingir profundidades que giram

em torno de 5 km. Esta anomalia condutiva associa-se às estruturas regionais que se reúne sob a designação de Zona de
Cisalhamento de Caxambu, incluindo estruturas rúpteis e rúptil-dúcteis, assim como zonas de falhas profundas, que se

mostram saturadas em água. Esta estrutura, pelo que tudo indica, é o principal condutor das águas subterrâneas de

Caxambu. Por isto, interpreta-se que as águas provenientes dessas grandes estruturas profundas alimentam o aquífero

fissural do Parque das Águas de Caxambu. Os condutores C2 e C3 são os mesmos identificados no perfil P4 (Figura 5.2.42)

acima descrito. O Ribeirão Bengo mostra-se encaixado em estruturas condutivas subverticais. Pode existir conexão do

sistema de águas profundas, oriundas de C1, com as zonas falhadas representadas por C2 e C3. A cobertura aluvionar
aparece como uma película condutiva no topo do modelo.

O modelo de inversão 2D AMT+MT do perfil P6 SW/SE dip (Figura 5.2.44) mostra o embasamento geofísico R1 cortado

por zonas rúpteis como as identificadas nos modelos dos perfis P4 e P5 (figuras 5.2.42 e 5.2.43). Os condutores C1 e C2

mostram zonas de falhas subverticais. O condutor C1 situa-se logo abaixo do Ribeirão Bengo, o qual se mostra encaixado

nesta estrutura que, também, foi identificada nos outros perfis laterais (P4 e P5). O condutor subvertical C2 é o mesmo
identificado como C3 no perfil P4 (Figura 5.2.42) e C2 no perfil P5 (Figura 5.2.43). A cobertura condutiva no topo do

modelo também está presente e é representada como depósitos de aluvião. Os modelos P4, P5 e P6 mostram excelente
correlação lateral entre as estruturas rúpteis (zonas fraturas) e em relação ao embasamento geofísico.
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Figura 5.2.43. Modelo de Inversão 2D AMT+MT NW/SE dip do perfil P5 localizado a montante do Parque das Águas de Caxambu.

Figura 5.2.44. Modelo de Inversão 2D AMT+MT NW/SE dip do perfil P6 localizado a montante do Parque das Águas de Caxambu.

5.2.2.7. C ONCLUSÕES
A pesquisa geofísica desenvolvida pela equipe do Observatório Nacional, coordenada pelo autor (La Terra), com o
acompanhamento geológico de pesquisador da UERJ (Miguel Tupinambá), no âmbito do “Projeto Circuito das Águas de
Minas Gerais” (CODEMGE – FUNDEP) obteve resultados originais e muito significativos. Estes resultados desvendam, pela

primeira vez, as principais estruturas armazenadoras e condutoras de águas subterrâneas que alimentam o aquífero

hidromineral cuja surgência ocorre nas fontes do Parque das Águas de Caxambu.
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A pesquisa foi dividida em duas partes, sendo um conjunto de medidas de Tomografia de Resistividade Elétrica (ERT) e
Audiomagnetotelúrico (AMT), realizadas dentro do Parque das Águas de Caxambu, próximo as suas principais fontes de
águas, com o objetivo de buscar entender as estruturas geológicas em sub-superfície e seu papel na condução das águas
minerais. Um segundo conjunto de medidas foi realizada a montante do Parque das Águas de Caxambu, cerca de 2.5 km
de distância a sudoeste do Parque, utilizando as técnicas de Audiomagnetotelúrico (AMT) e Magnetotelúrico (MT), com
o objetivo de estudar a existência de estruturas mais profundas que possam estar associadas à alimentação do aquífero
hidromineral da cidade.
Os resultados da pesquisa dentro do Parque trouxeram subsídios essenciais para o entendimento de que a proveniência
das águas minerais do Parque têm ligação com a principal estrutura geológica profunda, identificada nos modelos
geofísicos 2D ERT e AMT e que se apresenta como o condutor C2 dos perfis P2 e P3 ERT (figuras 5.2.36 e 5.2.37) e o
condutor C3 dos perfis P2 e P3 AMT (figuras 5.2.39 e 5.2.40). Esta estrutura condutiva se mostra como uma zona rúptil
(de falha) subvertical, que alimenta o aquífero, e se espalha horizontalmente no conjunto de rocha alterada muito falhada
que está mais próximo da superfície até a profundidade de cerca de 60 m. O embasamento geofísico é representado por
rocha sã e pouco fraturada que tem seu topo em profundidades máximas de 80 m (ver modelos AMT dos perfis P2 e P3;
figuras 5.2.39 e 5.2.40). Um condutor importante, que penetra ao Morro de Caxambu, é visto nos modelos representados
pelos condutores C4 nos perfis dip ERT (P2 e P3; figuras 5.2.35 e 5.2.36) e pelo condutor C1 do perfil strike ERT P4
(Figura 5.2.37). Isso também está evidenciado no modelo do perfil P1 AMT pelo condutor C3. Depósitos constituídos de
areia e turfa (conforme perfil de poço do gêiser, cf. Beato et al. 1999) formam a camada aluvionar que cobre boa parte
da superfície do Parque e é visto como uma película condutora no topo das seções aqui apresentadas. Águas subterrâneas
de condutividades diferenciadas foram identificadas nos modelos e neles são representadas por lentes horizontais ou
pequenas anomalias condutivas.
Os resultados dos modelos 2D AMT+MT realizados nos perfis P4, P5 e P6 (figuras 5.2.42, 5.2.43 e 5.2.44), localizados a
montante do Parque das Águas de Caxambu, trouxeram importantes conclusões sobre a proveniência das águas que
alimentam o aquífero hidromineral de Caxambu. Estes perfis mostram que as águas estão associadas a estruturas
condutivas que chegam a 5 km de profundidade. Estas estruturas correlacionam-se com a extensa feição regional
denominada Zona de Cisalhamento de Caxambu, a qual inclui zonas rúpteis (falhas e fraturas) e rúptil-dúcteis que atingem
de profundidades médias a grandes, marcadas pelos condutores de alto ângulo de mergulho claramente visualizáveis
nos modelos. Os resultados também mostram que o Ribeirão Bengo se encontra encaixado em zona rúptil (de falhas) de
média profundidade que se conecta com a zona condutiva profunda, associada à Zona de Cisalhamento de Caxambu (ver
capítulos da Geologia Regional e Geologia da Área de Caxambu).
Em vista do exposto e de outros resultados apresentados pelo Projeto, recomenda-se um estudo geofísico mais
abrangente, a nível regional, para a identificação dessas grandes estruturas profundas que se mostram tão importantes
para a circulação das águas subterrâneas de boa qualidade, visando também um maior controle e proteção das suas
zonas de recargas para permitir a exploração das águas minerais de forma sustentável.
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5.3. H IDROGRAFIA E HIDROLOGIA
Joana Cruz de Souza

O entendimento das características fisiográficas de bacias hidrográficas é essencial ao permitir a análise da dinâmica de
escoamento e garantir o planejamento integrado nas áreas mapeadas.
A título metodológico, a presente caracterização foi realizada levando em consideração a sub-bacia hidrográfica em sua
totalidade, abrangendo a extensão das nascentes até a foz em outro curso d’água de maior porte. O critério de adoção
da unidade da bacia hidrográfica foi utilizado porque constitui um sistema natural bem delimitado no espaço, composto
por um conjunto de terras topograficamente drenadas por um curso de água e seus afluentes, onde as interações, pelo
menos físicas, são integradas e, assim, mais facilmente interpretadas.
Os parâmetros aqui avaliados foram expressos de forma numérica, por meio de fórmulas descritivas. Especificamente
para as análises lineares, conforme Christofoletti (1980), foram analisados alguns índices e relações a propósito da rede
de drenagem, cujas medições respeitaram as linhas de escoamento. Para a análise areal, foram considerados índices que
envolvem medições planialtimétricas e lineares.
Assim sendo, para o Parque das Águas de Caxambu, a unidade hidrográfica caracterizada do ponto de vista da fisiografia
é a sub-bacia do ribeirão João Pedro ou da Cachoeirinha.
O Parque das Águas de Caxambu, localizado no Município de Caxambu, situa-se no Ribeirão Bengo, integrante da subbacia do Ribeirão João Pedro ou da Cachoeirinha, integrante da bacia do Rio Baependi.
A sub-bacia do Ribeirão João Pedro ou da Cachoeirinha, apresentada na Figura 5.3.1, tem como curso d’água principal o
ribeirão homônimo.

Figura 5.3.1. Sub-bacia do ribeirão João Pedro ou da Cachoeirinha.
As principais características da sub-bacia de interesse estão apresentadas na Tabela 5.3.1.
O referido ribeirão tem suas nascentes no Município de Caxambu, em altitude aproximada de 1.190 m em relação ao
nível do mar, a montante da sede municipal. A partir de sua cabeceira, assume a direção geral sul-norte até seu exutório
no rio Baependi, na altitude aproximada de 875 m, entre os municípios de Caxambu e Baependi.
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Tabela 5.3.1. Dados físicos da sub-bacia do ribeirão João Pedro ou da Cachoeirinha.
Bacia hidrográfica do ribeirão João Pedro ou da Cachoeirinha
Área de drenagem (Ad)

53,06 km²

Comprimento do leito principal (L)

17,91 km

Comprimento total de todos os canais (Lt)

137,99 km

Declividade média do rio principal (d)

0,02 m/m

Densidade de drenagem (Dd)

2,60 km/km²

Perímetro (P)

43,91 km

Fator forma (Kf)

0,17

Índice de circularidade (Ic)

0,35

Índice de compacidade (Kc)

1,69

Índice entre o comprimento e área (Ico)

2,46

Tempo de concentração (Kirpich)

330 min

No presente caso, tem-se que a sub-bacia do ribeirão João Pedro ou da Cachoeirinha não tem forma circular, com Kf<1
e Kc>1. Desta forma, pode-se afirmar que, baseado apenas nas avaliações empíricas, no que tange exclusivamente aos
seus aspectos geométricos, na sub-bacia hidrográfica em análise não há efetivas possibilidades de ocorrência de chuvas
intensas cobrindo simultaneamente toda a sua extensão. No entanto, vale ressaltar que os aspectos geométricos não são
os únicos determinantes da ocorrência de cheias em uma unidade hidrográfica, devendo ser avaliados os aspectos de
ocupação, impermeabilização e drenagem, que extrapolam a análise aqui apresentada.
Ademais, avaliando o índice de circularidade (Ic) da sub-bacia em tela, equivalente a 0,35, permanece a interpretação de
que a sub-bacia do ribeirão João Pedro ou da Cachoeirinha não apresenta forma circular, corroborando com a avaliação
anterior.
Por fim, avaliando-se o índice entre o comprimento e a área da bacia (ICo), equivalente a 2,46, constata-se que a subbacia do Ribeirão João Pedro ou da Cachoeirinha apresenta forma alongada.
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5.4. D OMÍNIOS HIDROGEOLÓGICOS
Carolina Deluca
Paula Serrano
Paulo Cyro B. Scudino
João Cesar Cardoso do Carmo

5.4.1. C ARACTERIZAÇÃO

DOS SISTEMA S AQUÍFEROS

O sistema hidrológico subterrâneo da sub-bacia hidrográfica do Córrego do Bengo, onde está localizado o Parque das
Águas de Caxambu, é caracterizado por dois domínios hidrogeológicos, de tipologias granular e fraturada, definidos
segundo um agrupamento de unidades hidrolitológicas, individualizadas por suas rochas predominante, porosidade
efetiva (primária e secundária) e comportamento hidrodinâmico similar.
Estes domínios são correlatos a sistemas aquíferos associados a seus respectivos litotipos predominantes, mapeados em
escala de semidetalhe (1:25.000), tais sejam:


Domínio Aquífero Granular ou Poroso, constituído por rochas inconsolidadas, saturadas de água:




Sistema Aquífero em Depósitos Aluviais, Cobertura Detrítica Terciária-Quaternária e Manto
Decomposto;

Domínio Aquífero Fraturado, desenvolvido em rochas consolidadas, com percolação de água nas redes de
fraturas da zona de saturação:




Sistema Aquífero Quartzítico – desenvolvidos em litotipos predominantemente quartzíticos;
Sistema Aquífero Xistoso – litotipos xistosos com intercalações de quartzito;
Sistema Aquífero Cristalino – granito-gnaisses e granitoides.

As relações entre os domínios hidrogeológicos e os sistemas aquíferos a eles associados, e respectivas unidades
litoestratigráficas com seus litotipos predominantes, são apresentadas no Quadro 5.4.1.
Quadro 5.4.1. Sistemas Aquíferos – Região do Parque das Águas de Caxambu - MG.
Domínio
hidrogeológico

Sistema
aquífero

Sigla Unidade hidrolitológica Unidade litoestratigráfica (1)

Depósitos
Aluviais)

Grda Depósito Aluvial

Granular (Gr)

Fraturado (Fr)

Solos argilosos oriundos de xistos e
Regolitos - resultantes da
alcalinas, areno-silto-argilosos de
meteorização de quartzo xistos, xistos
quartzo xistos e argilo-areno-siltosos
e granito gnaisses
de granito gnaisses

Frq

Unidades quartzíticas

Megassequência Andrelândia –
Unidade Na6q (Arantina). Litotipos
predominantemente quartzíticos

Rochas quartzíticas

Frx

Unidades xistosas
indiferenciadas

Megassequência Andrelândia –
Unidade Na6 (Arantina). Litotipos
predominantemente xistosos

Granada-biotita-moscovita xisto, com
litotipos quartzíticos e biotita
paragnaisse intercalados

Gnaisses e
rochas alcalinas

Embasamento (APPi) e
Megassequência Andrelândia –
Unidade Na1+2 (São Vicente).
Litotipos predominantemente
gnáissicos; intrusiva alcalina (Tλ);
leucognaisse granítico
neoproterozoico (Nγ)

Biotita ortognaisse paleoproterozoico
e arqueano; biotita paragnaisse
finamente bandado; leucognaisse e
rocha alcalinas mesozoica

-

Quartzítico

Xistoso

(1)

Frc

unidade hidrogeológica não representada em mapa.

(1)

Sedimentos arenosos, areno-siltosos,
silto-arenosos e cascalhos

Manto de Intemperismo
da rocha matriz

Manto
Decomposto(1)

Cristalino

Sedimentos clásticos inconsolidados
(Qa)

Rochas

A distribuição geográfica e os lineamentos estruturais das unidades aquíferas mapeadas são representados no Mapa de
Domínios Hidrogeológicos (Anexo V), à escala de 1:25.000, em que também são representados os pontos d’água
inventariados – incluindo as fontes captadas no Parque das Águas.
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A ocorrência, distribuição e principais características litológicas e estruturais de cada sistema aquífero, são descritas a
seguir.

5.4.2. O CORRÊNCIA ,

DIST RIBUIÇÃO E CARACTERÍSTICAS LITOESTRUTURAIS

5.4.2.1. A QUÍFEROS G RANULARES
O sistema aquífero granular tem comportamento de aquífero livre, cujo nível natural da água subterrânea se encontra
sob pressão atmosférica. Compreende sedimentos de cobertura sedimentar cenozoica, associados aos depósitos aluviais
saturados de água, acumulados nos fundos dos vales, ao longo das calhas e planícies aluviais dos principais cursos d´água,
bem como a depósitos coluviais de encostas, descontínuos, e eventualmente saturados, sobrejacentes ao substrato précambriano. O manto decomposto “in situ”, saturado, de comportamento hidrogeológico similar ao meio poroso,
enquadra-se neste domínio aquífero granular.
Os depósitos aluviais, inconsolidados, são constituídos por areias, cascalhos, siltes e argilas, às vezes com contribuição
orgânica, enquanto que os depósitos coluviais são constituídos por areias silto-argilosas, com grânulos de quartzo,
quartzito e canga limonítica, com cascalheira ou linha de seixos na base. Apresentam alta heterogeneidade diante da
variação composicional dos sedimentos originários da rocha matriz que lhe deram origem. Onde predominam
sedimentos arenosos e cascalhos limpos, com significativa espessura saturada, mostram-se de porosidade efetiva e
permeabilidade elevadas, o que pode lhes conferir boa potencialidade, principalmente nas áreas de baixadas cuja altitude
é próxima ao nível de base local. Em razão da coexistência da relação hidrodinâmica de “rio-aquífero” efluente/influente,
cujos rios sejam de regime perene ao longo do ano hidrológico, em condições de bombeamento de poços de explotação,
a recarga induzida se faz favorável. Variações faciológicas onde predominam frações significativas de natureza pelítica,
de granulometrias silto-areno-argilosa a silto-argilosa, domina a característica semipermeável de aquitardo, ou de
permeabilidade pobre, com uma condutividade hidráulica entre 10-3 e 10-5 cm/s.
O manto decomposto reflete a composição de sua rocha matriz e, por conseguinte, apresenta-se sob comportamento
hidrogeológico diferenciado em função dos termos granulométricos resultantes do intemperismo – se quartzosos,
oriundos do granito gnaisse, possuem maior porosidade efetiva e permeabilidade em relação aos termos argilosos
associados à meteorização do xisto e rocha alcalina. Solos mais porosos e permeáveis em terrenos de morfologia mais
aplainada ou de baixos gradientes topográficos funcionam como meio transmissor das águas pluviais de infiltração, à
superfície, na zona vadosa, assim como as coluviões e depósitos delgados de coberturas detríticas de retrabalhamento
erosivo.
Localmente, em pé de encosta, ocorrem depósitos coluviais, originários do manto de alteração da rocha matriz,
eventualmente saturados e pouco expressivos, em faixas de menores altitudes e que podem estender-se até as planícies
aluvionares, sob contato lateral de interdigitação.
A magnitude da espessura saturada do manto decomposto, de comportamento similar a um meio poroso, exerce um
papel significativo na alimentação e armazenamento do aquífero fraturado subjacente, assim como na manutenção do
fluxo de base da rede dos mananciais superficiais – córregos e rios – promovendo condições sustentadas de regime
perene ao longo de todo o ano hidrológico.
Na zona vadosa, a vulnerabilidade à contaminação pode apresentar-se potencialmente alta, em função de suas rochas e
da profundidade do nível freático. A vulnerabilidade será tanto maior quanto menos espessa a zona vadosa, e maior for
a homogeneidade das areias e cascalhos da zona vadosa ou de aeração; ao contrário, maiores frações de sedimentos
pelíticos (siltes, argilas) presentes nesta zona de aeração, lhe conferem maior capacidade natural de depuração, diante
de sua baixa permeabilidade e maior favorabilidade de coexistência de processos de troca catiônica, adsorção e
complexação com a matéria orgânica, dentre outros processos físicos e bioquímicos de biodegradação natural.
Descreve-se a seguir, as principais características, ocorrência e distribuição do sistema aquífero granular, na área de
estudo.

A Q U Í F E RO S

DE

DEPÓSITOS ALUVIAIS

Os depósitos aluviais ocupam cerca de 0,7 km2 da área de drenagem da sub-bacia do Ribeirão do Bengo, a montante do
Parque das Águas de Caxambu, área objeto de estudo (Anexo V).
Caracterizam-se por sedimentos inconsolidados de natureza argilo-arenosa a argilo-siltosa, depositados juntamente com
matéria orgânica e estratos basais de areias e cascalhos, ao longo das principais calhas de drenagem, predominantemente
orientadas na direção NE-SW, representadas pelo Ribeirão do Bengo, Córrego da Cachoeira e Ribeirão de João Pedro,
tributários do Rio Baependi, que integra, regionalmente, a Hidrográfica do Rio Verde.
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Na sub-bacia do Ribeirão do Bengo, objeto de estudo, localizada na faixa central do mapeamento geológico, a cobertura
aluvial representa uma zona de descarga natural de grande relevância, onde, em seu baixo curso, estão situadas as fontes
de águas minerais carbo-gasosas do Parque das Águas de Caxambu, oriundas do substrato cristalino gnáissico, aquífero
subjacente. O vale do Ribeirão Bengo, principal dreno que corta a cidade, é pouco encaixado, contendo depósitos
aluvionares com 200 metros de largura, chegando a dimensões da ordem de 500-400 metros em planta.
No entorno do Parque das Águas, a cobertura aluvial tem conformação alongada segundo duas direções principais,
superimpostas pelos lineamentos estruturais de fratura, de direção NE-SW e E-W, correspondente aos afluentes. O nível
freático na área do Parque das Águas encontra-se próximo da superfície, a cerca de 1,5-2,0 metros, conforme dados de
medições periódicas que a CODEMGE realiza desde 2017 em dois piezômetros situados nas proximidades do fontanário
das Fontes Mayrink I, II e III, sob descarga natural, cujas bicas de acesso ao público situam-se sob um desnível de escada
ao redor de 1,5 metros abaixo da superfície do terreno.
Examinando-se os métodos de escavação empregados nas instalações originais das fontes então captadas no passado,
conclui-se que as perfurações realizadas para os manilhamentos verticais visavam atravessar e vencer a cobertura aluvial,
até atingir o saprólito/manto de alteração. Beato et al. (1999) registram espessuras entre 6 e 18 m e, com maior frequência,
em torno de 6 m. A corroborar com essa indicação, o perfil do poço tubular/gêiser, denominado de “Fonte” Floriano de
Lemos, reproduzido em Beato et al. (1999), indica uma profundidade de 60 m e uma espessura da cobertura aluvial de 8
m.
Dados de 8 furos de sondagem, realizados para o projeto de recuperação das estruturas dos fontanários, registram
profundidades do aluvião entre 5,50 m e 11,10 m, esta última profundidade encontrada nas proximidades da fonte Dona
Leopoldina (11,10 m). A composição destes sedimentos é argilo-arenosa, em que as frações mais grosseiras estão na base
do depósito, enquanto no topo ocorre uma camada de argila orgânica com espessura que varia entre 2 e 5 metros
(HBSONDA 2017). Dados de levantamentos geofísicos recém-realizados pelo Observatório Nacional, no âmbito dos
estudos em pauta, indicam sua espessura da ordem de 10 metros, conforme mostrado na Figura 5.4.1.

Figura 5.4.1. Perfil geoelétrico obtido por eletrorresistividade na área do Parque das Águas de Caxambu.

A Q U Í F E RO S

DO

MANTO DECOMPOSTO

O manto decomposto, não representado na escala do mapeamento geológico 1:25.000, está diretamente associado ao
intemperismo de suas respectivas rochas matrizes, correspondentes aos litotipos metamórficos xistosos, gnáissicos e
quartzíticos da Megassequência Andrelândia, rochas cristalinas gnáissicas do embasamento e a plugs e diques de rochas
alcalinas. Sua distribuição na área de estudo é generalizada, recobrindo praticamente quase toda a superfície do relevo
regional, especialmente nas faixas de menores altitudes e relevo de morfologia mais aplainada, sendo pouco
representativo nas faixas de relevo acidentado, de cristas quartzíticas.
O manto decomposto originário do granada-biotita-moscovita xisto é de natureza argilo-areno-siltosa, de baixa
permeabilidade e baixo potencial hidrogeológico, cujas nascentes apresentam-se frequentemente intermitentes. Em
zonas de falha, de contato entre este litotipo xistoso (pouco permeável) com gnaisses (de maior permeabilidade), ocorrem
exsudações, constituindo-se descargas naturais perenes, a exemplo da nascente de número de identificação cadastral
CXU27.
O manto decomposto originário da rocha matriz alcalina, nas encostas do Morro do Caxambu, ocorre localmente
consolidado em cobertura de canga não-saturada, e no sopé de sua encosta constitui uma cobertura de natureza argilosa,
dada a ausência de quartzo em sua mineralogia, com permeabilidade e porosidade eficaz baixas onde eventualmente
possa apresentar-se saturado, em terreno próximo ao nível de base, de contato lateral e subjacente aos depósitos aluviais.
O manto decomposto originário dos gnaisses ocupa a maior parte da sub-bacia do Ribeirão Bengo e tem natureza argiloarenosa a areno-argilo-siltosa. Onde predominam litotipos de matriz mais quartzosa, o manto decomposto saturado
apresenta permeabilidade e porosidade efetiva relativamente maiores.
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Por sua vez, o manto decomposto originário da alteração do quartzito, arenoso, tem em geral permeabilidade e
porosidade efetiva maiores e sua ocorrência é restrita e descontínua, de espessura reduzida, em geral menores que dois
metros.
Em geral, o uso das águas subterrâneas do manto decomposto, sejam originárias de rochas xistosas, gnáissicas ou
quartzíticas, é pouco significativo. Todavia, captações locais podem vir atender o suprimento de pequenas demandas
domésticas da população rural e de áreas periféricas das cidades, mediante poços manuais escavados (cisternas), em
terrenos onde o nível freático encontra-se raso e onde ocorrem nascentes de meia encosta, na quebra do relevo.
Ensaios de infiltração in situ, na área do Parque das Águas de Caxambu, foram realizados sob carga hidráulica variável,
com a finalidade de avaliar a condutividade hidráulica. Os testes de infiltração SCXU01 e SCXU02 foram realizados no
manto decomposto associado à alteração da rocha alcalina. Os ensaios SCXU03, SCXU04 e SCXU05 referem-se aos
depósitos aluviais do Ribeirão do Bengo, na área do parque.
As medições do ensaio de infiltração foram realizadas com carga hidráulica de 30 cm, em furos abertos com trado de 11
cm de diâmetro, e o registro de medidas de rebaixamento cronometradas. Os valores obtidos foram calculados a partir
da equação (Rodio S/A, in ABGE 1996):
K = (Δh/Δt) x 1/i[(2h/r) + 1], onde:
K = condutividade hidráulica;
Δh = nível d´água inicial - nível d´água final;
r = raio interno do furo.
i= 5; termo representativo da forma cilíndrica do furo.

Conforme mostrado na Tabela 5.4.1, a seguir, os resultados obtidos em cinco ensaios apresentaram valores entre 1,29 x
10-4 e 6,11 x 10-4 cm/s, em conformidade com a ordem de grandeza de permeabilidade para areias finas e silte (ABGE
1996).
Tabela 5.4.1. Resultados dos ensaios de infiltração – Área de Caxambu.
Coordenadas
(UTM23S WGS84)
E
N

Nº TESTE

cm/s

SCXU01

6,11 X 10-4

506.375

7.569.091

Argila siltosa com grãos de areia fina, cor marrom escura (matéria orgânica).

SCXU03

3,60 X 10-4

506.366

7.569.068

Solo orgânico argilo-siltoso com fragmentos de rocha em planície aluvial.

SCXU02

1,29 X 10-4

506.384

Características litológicas

7.569.077

SCXU04

1,40 x 10-4

506.344

7.569.071

SCXU05

5,12 x 10-4

506.366

7.569.068

Areia fina, síltico argilosa de coloração marrom escuro a avermelhado.

Argila siltosa com grãos de quartzo, cor creme a creme esbranquiçada. A argila
encontra-se aglomerada.
Argila siltosa avermelhada no topo passando a cinza escuro no fundo (matéria
orgânica).

5.4.2.2. A QUÍFEROS F RATURADOS
Predominam na sub-bacia do Ribeirão do Bengo, a montante do Parque das Águas de Caxambu, os sistemas aquíferos
do tipo fraturado, livre a localmente semiconfinado, restritos às principais descontinuidades de direção NE e NW. Na área
de estudo, esse sistema aquífero está associado às rochas da Megassequência Andrelândia (xistos, gnaisses e lentes de
quartzitos) e às rochas gnáissicas do embasamento, todas cortadas por apófises alcalinas. O plug de rochas alcalinas
constitui um sistema fraturado diferenciado, devido à presença de descontinuidades preenchidas com brechas que
podem atingir grandes profundidades e gradiente geotérmico diferenciado.
Esse sistema mostra, como principal característica, a ausência de porosidade primária de Darcy, o que determina uma
grande anisotropia na circulação e no armazenamento da água subterrânea. Seu potencial hidrogeológico tem correlação
direta com o grau de fraturamento, continuidade e abertura das fraturas, que possibilitam a interconexão hidráulica em
meio de porosidade secundária. Podem apresentar variações anisotrópicas laterais e em profundidade, dependentes da
rocha e comportamento reológico de rigidez/plasticidade das rochas-reservatório fraturadas. Em geral, sob maiores
profundidades, superiores a 200 metros, o grau de fraturamento e a interconexão hidráulica diminuem, diante do
incremento da pressão neutra causada pelo peso. No entanto, a ocorrência de água hipotermal (28 ºC) no Parque das
Águas em Caxambu revela a coexistência de um sistema geotermal, com a percolação de águas profundas, sob fluxo
ascendente, a exemplo das águas hipertermais de Poços de Caldas-MG, cujo vulcanismo pretérito originou gradiente
geotérmico diferenciado, com percolações ascendentes de vapor d´água e gases sob grandes profundidades, superiores
a 3.000 metros (Scudino 1992).
Descreve-se a seguir, as principais características, ocorrência e distribuição dos diferentes tipos de aquíferos de tipologia
fissural, presentes na região de estudo.
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A Q U Í F E RO F RA T U RA D O

EM

ROCHA XISTOSA

Sistema aquífero de baixo potencial hidrogeológico, associado a rochas de composição predominantemente pelítica, com
intercalações de litotipos gnáissicos e quartzíticos, associados à Megassequência Andrelândia. As pequenas lentes de

rochas xistosas, que ocorrem intercaladas nos gnaisses, possuem baixa a nula transmissividade hidráulica, podendo

localmente ser classificadas como um aquífugo. Devido à sua inexpressiva ocorrência e dimensão, a interferência na

circulação das águas subterrâneas é bastante reduzida e localizada, não chegando a constituir uma barreira
hidrogeológica importante. Em zonas de contato entre os litotipos quartzíticos e xistosos, o fluxo de água subterrânea se
restringe a descontinuidades de rupturas e de foliação nos termos quartzíticos fraturados, intercalados no xisto.

A Q U Í F E RO F RA T U RA D O

EM

R O C H A Q U A RT Z Í T I C A

O sistema aquífero caracterizado por rochas-reservatório de composição predominantemente quartzítica pertencentes à

Megassequência Andrelândia, apesar de possuir pouca expressão em mapa, exibe expressiva ocorrência em intercalações
quartzíticas subordinadas, dentro das unidades gnáissicas e xistosas. Como unidade mapeável, o quartzito aflora apenas
na porção centro-sudeste da área de estudo, em meio a xistos. Esse sistema aquífero exibe maior favorabilidade
hidrogeológica quando comparado aos aquíferos desenvolvidos em rochas xistosas e cristalinas, uma vez que apresentam
comportamento reológico distinto diante dos esforços tectônicos.

A Q U Í F E RO F RA T U RA D O

EM

ROCHAS CRISTALINAS

Sistema aquífero associado aos litotipos de biotita-ortognaisses arqueano e proterozoico, bem como ao biotita
paragnaisse e leucognaisse granítico.
As zonas aquíferas mais permeáveis, de maior favorabilidade hidrogeológica, têm relação direta com a tectônica e tipo
de rocha, que lhe conferem diferenciado grau de fraturamento e permeabilidade secundária. Sua identificação dá-se em
função da morfologia local, marcada por áreas topograficamente mais rebaixadas, em vales abertos associados à
interseção de lineamentos de fratura.
A intrusão de rochas alcalinas, de idade Mesozoica, ao estabelecer o seu emplacement, tanto na forma de plug quanto de
diques, interpenetrou descontinuidades pré-existentes, muitas delas preenchidas com brechas e turmalinitos, tanto nas
encaixantes quanto no próprio corpo intrusivo, assim como originou novas descontinuidades litoestruturais decorrentes
da intrusão magmática.
Esse ambiente geológico-estrutural, promoveu, se presume, condições favoráveis de elevada densidade de fraturamento.
Neste contexto, a ocorrência local da intrusiva alcalina, notadamente representada pelo Morro do Caxambu, nas
vizinhanças do Parque das Águas, pode atuar como um meio de trapeamento, assim como um meio percolante sob fluxo
preferencial interfraturas oriundo de zonas de circulação profunda, em contato com a encaixante gnáissica, em zona de
descarga natural, onde ocorrem as fontes alcalinas e carbo-gasosas do Parque das Águas de Caxambu.
A Tabela 5.4.2, a seguir, mostra um histórico dos registros de vazões das fontes captadas no Parque das Águas de
Caxambu.
Estas fontes hidrominerais captadas em subsuperfície, que se constituem nos fontanários do Parque das Águas, são, pois,
originárias do aquífero fissural, em domínio de um substrato de rocha-reservatório gnáissica intemperizada a

semialterada e fraturada, em contato e interconexão hidráulica interfraturas com corpos alcalinos intrusivos. As captações
foram primeiramente construídas no final do século XIX e início do século XX, mediante penetração em todo o terreno

aluvial – cerca de 7-8 metros da superfície – até o substrato consolidado da rocha fraturada e produtora de água

hidromineral carbo-gasosa. Nessas captações, pontuais, foram construídas, em cada uma, caixas-reservatório em

alvenaria e instalados tubos cerâmicos, verticais, de 100 mm de diâmetro útil, que performam a adução da fonte

hidromineral até os fontanários especialmente construídos, mantendo-se a sua vazão livre, espontânea, através de bicas
sob descarga natural, disponibilizadas ao público. Por sua vez, as fontes hidrominerais do “geiser”, denominado “Fonte

Floriano de Lemos” (número de identificação cadastral CXU03) e da “fonte” Beleza (CXU12), compreendem captações
profundas, de 60 m e 40 m, respectivamente, constituindo-se poços tubulares convencionais, que captam água
exclusivamente do aquífero fraturado aqui descrito.
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Tabela 5.4.2. Vazões históricas das fontes hidrominerais (1) – Parque das Águas de Caxambu. Valores atualizados segundo dados
fornecidos pela CODEMGE em 13/12/2018.
Vazão (litros/hora)
Duque
D.
D.
D.
Ernestina Mayrink Mayrink Mayrink Mayrink
Data
Referência Beleza
de
Venâncio Viotti
Pedro Isabel Leopoldina
Guedes
I
II
III
I,II,III –
CXU12
Saxe
CXU06 CXU10
CXU11 CXU08
CXU09
CXU07 CXU01 CXU02 CXU04 Extravasor
CXU05
1941
CPRM
76
791
76
318
60
3.600
6.150
5.250
1.917
01/10/1993
CPRM
42
453
116
312
83
332
841
1.514
1.044
907
01/07/1994
CPRM
42
462
5
336
82
379
756
01/10/1996
CPRM
28
465
108
356
26
368
sv
428
336
789
01/12/2000
COMIG
35
416
141
332
92
390
3.027
5.170
4.414
528
908
24/08/2007
DNPM
71
508
114
433
87
509
229
530
425
9.939
460
642
26/03/2009
DNPM
49
521
82
381
98
589
750
682
9.831
594
684
18/05/2010
DNPM
59
463
102
365
100
580
141
800
751
8.371
534
993
26/08/2013
COPASA
56
484
72
336
126
610
50
716
697
8.000
482
968
01/11/2013
COPASA
55
475
74
340
124
622
49
696
667
7.685
488
991
13/02/2014
COPASA
33
500
77
357
111
354
18
654
696
6850
581
1.025
21/05/2014
COPASA
52
485
108
340
79
592
122
750
690
6.950
540
1.022
18/08/2014
COPASA
61
494
168
195
101
627
63
720
683
5.243
497
980
18/11/2014
COPASA
44
510
150
322
101
480
29
780
738
6.930
508
1.190
27/11/2014
DNPM
44
520
53
355
106
604
27
773
727
7.553
544
1.175
20/02/2015
COPASA
31
474
103
245
104
537
5
758
735
8.000
514
1.191
21/05/2015
COPASA
49
514
86
327
113
600
720
900
900
4.800
600
950
19/08/2015
COPASA
64
514
133
300
95
720
600
900
900
5.143
514
923
11/11/2015
COPASA
50
544
69
415
104
599
520
735
745
5.916
455
1.301
10/01/2017 CODEAGUAS
37
408
112
361
95
492
92
354
260
7.750
261
823
08/03/2017 CODEAGUAS
36
406
110
342
93
492
94
384
266
8.240
259
860
CODEAGUAS/
30/05/2017
42
428
117
367
88
457
*
275
768
GEMIN
ECOSYSTEM/
05/10/2017
31
340
76
268
73
493
430
657
GEMIN
ECOSYSTEM/
27/12/2017
23
392
83
289
72
503
230
700
GEMIN
1.835
3.893
3.766
13/03/2018
GEMIN
24
439
176
418
91
563
512
662
ECOSYSTEM/
1.638
3.688
3.544
03/05/2018
17
398
83
350
79
558
403
699
GEMIN
(1)
Fonte Conde D’Eu; encontra-se seca desde o ano de 2002. Poço tubular “gêiser” (Floriano de Lemos, CXU03), sem dados.
* Obra de individualização dos Extravasores das fontes Mayrink

5.4.3. G EOLOGIA

ESTRUTURAL CORRELACIONADA À HIDROGEOLOGIA LOCAL

Nos trabalhos de mapeamento geológico-estrutural foram definidos sistemas de alinhamentos estruturais diferenciados,
sob direções NW/SE, EW, NE/SW, NS, e com maior frequência o trend, NW/SE (Figura 5.4.2). As interseções dessas
orientações abrangem toda a região, controlam a rede de drenagem e auxiliam a conformação do padrão geomorfológico
colinoso do relevo.

Figura 5.4.2. Diagrama de roseta de lineamentos foto interpretados da Área de Caxambu.

A Figura 5.4.3 a seguir mostra a intensidade e o padrão de fraturamento na região, em que se destacam as orientações
NW/SE, WNW/ESE, NE/SW e, subordinadamente, a orientação NS.
Os lineamentos NW/SE, EW e NS são típicas orientações das falhas e fraturas. Por sua vez, os lineamentos de direção
NE/SW possuem maior persistência e continuidade e estão mais relacionados às foliações, e principalmente às estruturas
geradas a partir das zonas de cisalhamento dextral de alto ângulo. Estas descontinuidades são de particular interesse
hidrogeológico, pois representam faixas do terreno onde a rocha encontra-se muito fraturada, constituindo, portanto,
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zonas preferenciais de fluxo subterrâneo e, em especial, aquelas rupturas associadas a faixas tectônicas de
descompressão. Como característica diferenciada, essas estruturas normalmente atingem grandes profundidades, além
do limite da deformação rúptil do maciço rochoso, o que pode significar que a circulação de água venha atingir maiores
profundidades.

Figura 5.4.3. Diagrama de roseta de fraturas da Área de Caxambu.

As famílias NW/SE e WNW/ESE são as mais proeminentes, tanto pelas fraturas medidas in situ, como pelos lineamentos
extraídos do relevo, e são caracterizadas pelo alto mergulho e pela sua associação a falhas de mesma direção; enquanto
que, também, estão relacionadas a estruturas pretéritas do embasamento reativadas ao longo do Proterozoico e do
Fanerozoico.
A família NE/SW é também caracterizada pelo alto mergulho; todavia, grande parte da sua expressão na área é dada
pelas zonas de cisalhamento geradas durante o desenvolvimento da Faixa Ribeira.
Planos de falha são observados com lineações de estiramento e, em alguns pontos, preenchidos por óxido de manganês.
Falhas normais de strike NW-SE são interpretadas a partir da observação do deslocamento dos contatos geológicos e são
apoiadas em lineamentos foto interpretados coincidentes aos planos de falhamento interpretados em campo. Falhas
normais de strike E-W são inferidas a partir da observação de pequenas escarpas apresentando facetas triangulares.
O Morro do Caxambu mostra incipiente sistema de fraturas radiais e concêntricas, típicas de intrusões não deformadas.
Na zona de contato, o sistema de fraturamento das encaixantes é denso e formado por pequenas fraturas preenchidas
com turmalina em que se presume, de menor permeabilidade.
Os planos de foliação/xistosidade constituem planos de circulação secundária do fluxo subterrâneo, podendo ter
importância local na sua circulação em função da resposta reológica ao esforço tectônico. Na borda da intrusão alcalina,
a foliação é dobrada e arqueada, e o fraturamento, mais intenso – essa faixa constitui zona preferencial de circulação das
águas subterrâneas.
Observa-se um nítido controle da drenagem pelo sistema de fraturamento. As drenagens da sub-bacia do Ribeirão do
Bengo, da parte central do Ribeirão Mombaça e parte norte do Ribeirão João Pedro, estão superimpostas segundo o
sistema de direção NE, característico das zonas dextrais de cisalhamento. Outras drenagens assumem direções
preferenciais NW, NS e EW, condicionadas ao sistema de juntas e fraturas, anteriormente descritos. Na sub-bacia do
Bengo, a montante do Parque das Águas, as drenagens secundárias são controladas pelas fraturas NW, associadas à
ocorrência de nascentes, como nos pontos cadastrados CXU21, CXU24 e CXU25.
Os afloramentos em torno do Morro do Caxambu mostram um sistema complexo de fraturas, tanto nas encaixantes
quanto nas rochas alcalinas. Este arranjo estrutural, com forte tectonismo e desenvolvimento de sistema de fraturamento
radial, superimposto a fraturas pretéritas com direções preferenciais NW e NE, promove condições de armazenamento e
circulação das águas subterrâneas, que sofrem mineralização pelo contato água-rocha durante o seu percurso.
As fontes hidrominerais do Parque das Águas de Caxambu situam-se na interseção da zona de cisalhamento dextral com
um sistema de fraturas NW, preenchidas por um plug de rochas alcalinas, recortado por brechas magmáticas e veios
caulinizados, formando uma estrutura do tipo stockwork. Estas zonas brechadas são condutos preferenciais do fluxo
subterrâneo, podendo atingir grandes profundidades.

5.4.4. P ONTOS D ’ Á GUA

INVENTARIADOS

De modo geral, a utilização de água subterrânea é pouco difundida na região, devido à grande disponibilidade hídrica
superficial, que até o momento tem se mostrado adequada e suficiente para a população local.
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O inventário de pontos d’águas apresenta informações obtidas no cadastramento de pontos realizado neste estudo, bem
como informações compiladas de Beato et al. (1999), Delgado (2001) e do banco de dados do SIAGAS/CPRM
(Tabela 5.4.3).
Tabela 5.4.3. Inventário de pontos d`água da Área de Caxambu.
Ponto
CXU01
Fonte Mayrink I
CXU02
Fonte Mayrink II
CXU03
Fonte Floriano de
Lemos (Gêiser)
CXU04
Fonte Mayrink III
CXU05
Fonte Duque de
Saxe
CXU06
Fonte Venâncio
CXU07
Fonte Ernestina
Guedes
CXU08
Fonte Dona Izabel
CXU09
Fonte Dona
Leopoldina
CXU10
Fonte Viotti
CXU11
Fonte Dom Pedro
CXU12
Fonte Beleza
CXU13
CXU14

Coordenadas
(UTM23S WGS84)
E
N

Profundidade
(m)

Vazão
(L/h)

6,8

270,0

6,0

470,0

Fraturado
(cristalino)

60,0

sd(1)

CT

Fraturado
(cristalino)

6,0

440,0

7.569.328

CT

Fraturado
(cristalino)

6,0

80,0

506.445

7.569.125

CT

Fraturado
(cristalino)

15,0

850,0

CODEMGE

506.367

7.569.014

CT

Fraturado
(cristalino)

60,0

sd

Parque das Águas

CODEMGE

506.659

7.569.330

CT

Fraturado
(cristalino)

6,0

112,0

Parque das Águas

CODEMGE

506.622

7.569.394

CT

Fraturado
(cristalino)

10,0

340,0

Parque das Águas

CODEMGE

506.501

7.569.248

CT

8,5

1.030,0

Parque das Águas

CODEMGE

506.521

7.569.286

CT

9,0

470,0

Parque das Águas

CODEMGE

506.573

7.569.298

PT

45,0

40,0

Prefeitura Municipal

506.474

7.568.611

NC(6)

-

77,1

José Bráulio
Junqueira

508.304

7.570.821

PT(5)

32,0

sd

60,0

7.000,0

100,0

2.500,0

-

360,0

-

360,0

6,0

360,0

6,0

1.000,0

Local

Proprietário

Parque das Águas

CODEMGE

506.362

7.569.067

CT (3)

Parque das Águas

CODEMGE

506.362

7.569.067

CT

Parque das Águas

CODEMGE

506.428

7.569.063

PT

Parque das Águas

CODEMGE

506.362

7.569.067

Parque das Águas

CODEMGE

506.589

Parque das Águas

CODEMGE

Parque das Águas

R. João Teodoro da
Silva
Parque de Exposições
[adj(2)]

Tipo

CXU15

Swing Motel [adj]

Justiliano Borges

507.930

7.569.172

PT

CXU16

Posto Piva [adj]

sd

507.547

7.570.614

PT

CXU17

Fundação [adj]

Prefeitura Municipal

506.440

7.569.932

NC

CXU18

Fundação

Prefeitura Municipal

506.625

7.569.767

NC

CXU19

sd

Fernandinho

504.623

7.566.694

PM

CXU20

Sítio São Sebastião

Fernandinho

504.558

7.566.683

PM

CXU21

sd

sd

504.399

7.567.028

NC

CXU22
CXU23

Clube CRAC [adj]
Av. Ferreira Leite, 472

sd
Fernandinho

506.911
505.561

7.569.974
7.568.640

PT
PT

CXU24

Fazenda Santa Maria

Clóvis de Almeida

505.574

7.567.662

NC

CXU25

Jardim das Nações

Prefeitura Municipal

505.751

7.567.935

NC

CXU26

Reserva do Horto

CODEMGE

505.062

7.567.875

NC

CXU27

Horto Florestal

Valdir

505.087

7.567.772

NC

CXU28

Cascatinha

Valdir

504.785

7.567.322

NC

CXU29

Av. Ferreira Leite, 237

Sr. Sebastião

505.685

7.568.847

PM

CXU30

Chácara das Acácias

Ana Lúcia Carvalho
Leite

505.573

7.569.171

NC

CXU31

Av. Ferreira Leite, 219

Roberto Miranda

505.528

7.568.528

PM

CXU32

Centro de Convenções

Prefeitura Municipal

505.680

7.568.657

CXU33
CXU34

Parque das Águas
Parque das Águas

CODEMGE
CODEMGE

506.368
506.357

7.569.064
7.569.063

(4)

Curso
d'água
PZ(7)
PZ

Domínio
Aquífero
Fraturado
(cristalino)
Fraturado
(cristalino)

Fraturado
(cristalino)
Fraturado
(cristalino)
Fraturado
(cristalino)
Fraturado
(cristalino)
Manto
decomposto
Fraturado
(xistoso)
Fraturado
(xistoso)
Manto
decomposto
Fraturado
(cristalino)
Manto
decomposto
Manto
decomposto
Fraturado
(xistoso)
Aluvião
Aluvião
Manto
decomposto
Manto
decomposto
Manto
decomposto
Manto
decomposto
Manto
decomposto
Manto
decomposto
Manto
decomposto
Manto
decomposto

-

180,0

12,0
10,0

3.000,0
3.000,0

-

3.600,0

-

3.600,0

-

sd

-

72,0

-

10.800,0

12,0

sd

-

10.000,0

3,0

3.000,0

Aluvião

-

50.000,0

Aluvião
Aluvião

sd
sd

sd
sd

sd: sem dados, ou informação local; (2)adj: pontos inventariados nas adjacências da sub-bacia; (3)CT: captação vertical tubulada; (4)PM: poço
manual; (5)PT: poço tubular profundo; (6)NC: nascente; (7)PZ: piezômetro.
(1)
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Do total de 34 pontos inventariados neste trabalho (Tabela 5.4.3), 12 pontos estão localizados no Parque das Águas de
Caxambu, dentre os quais dez correspondem a captações tubuladas, pontuais, de surgências hidrominerais naturais e
dois correspondem a captações mediante poços tubulares profundos; 5 são de poços tubulares e, dentre estes, três são
de diâmetro de 100 mm e pouco profundos, entre 10 m e 32 m, e dois são poços tubulares profundos, de 60 m e de 100
m de profundidade; 4 de poços escavados, 10 de nascentes, 2 piezômetros e 1 ponto correspondente a curso d´água, de
interesse hidrométrico e hidroquímico; todos representados no Mapa de Domínios Hidrogeológicos (Anexo V).
A população urbana em geral, com poucas exceções, é abastecida por captações de água bruta e tratada fornecida pela
COPASA, proveniente do rio Baependi e do Ribeirão João Pedro. Como exceção, no perímetro urbano e periurbano, as
citadas captações por poços tubulares mais rasos, com 100 mm de diâmetro, correspondem aos poços do Parque de
Exposição (CXU14), ao do Clube CRAC (CXU22) e ao poço do Fernandinho (CXU23), enquanto que os mais profundos,
correspondem ao poço do Swing Motel (CXU15) e ao poço do Posto de Combustível Piva (CXU16). Os poços manuais
escavados são rasos (< 6,00 m) e raros, localizados nas encostas do vale do Ribeirão do Bengo, captando água do manto
decomposto saturado.
A população rural utiliza-se de nascentes ou poços manuais rasos, escavados de pequena profundidade, captando água
do manto decomposto. As nascentes ocorrem de modo generalizado, em geral nas cabeceiras de drenagem, em especial
aquelas superimpostas a lineamento de fratura NW; quase sempre de pequena vazão, menores que 0,5 L/s.
Conforme anteriormente referido, dentro dos limites do Parque das Águas de Caxambu, delimitado pela poligonal do
Manifesto de Mina 2857/1935, existem 12 pontos de captações de água mineral distribuídos por uma área aluvial de 450
x 100 metros, sob cotas altimétricas em torno de 880 metros. Essa área é limitada a oeste pelas encostas do Morro do
Caxambu, tendo a montante um lago artificial com uma área alagada de 51.000 m2.
As fontes D. Izabel e Conde D’Eu estão situadas próximas, cujas bicas situam-se em um mesmo fontanário, na margem
direita do canal do Ribeirão do Bengo. As demais fontes estão todas situadas na sua margem esquerda. Acompanhando
o citado ribeirão a montante, a partir da portaria do parque, existem as seguintes fontes hidrominerais, conforme
mostradas na Tabela 5.4.3 anteriormente referida: Fonte Dona Leopoldina, Fonte Duque de Saxe, Fonte D. Pedro, Fonte
Viotti, Fonte Venâncio, Fontes Mayrink I, II e III, a Fonte Ernestina Guedes e a Fonte Beleza, captada por poço tubular
profundo (45 m). A décima terceira fonte hidromineral, denominada de Fonte Floriano de Lemos, corresponde à captação
do poço tubular profundo (60 m) que apresenta jorros intermitentes e por isto é conhecido como “gêiser”.
Todas as águas são carbogasosas, com diferenças nas suas vazões e composição química, o que as diferenciam nos
diversos usos, dentre eles as aplicações crenoterápicas, os banhos hidrotermais e o envase industrial.
As primeiras captações de água mineral datam do final do século XIX e início do século XX e as suas características
construtivas são pouco conhecidas. Fotos antigas, disponíveis em livros sobre a cidade, retratam algumas etapas da
construção das captações que partem de escavações rasas, com a água captada diretamente no aquífero fraturado e
ascende à superfície através de manilhas verticais revestidas de material cerâmico vitrificado e disponibilizados ao público
em bicas nos fontanários.
Lemos (1998) descreve o processo construtivo das primeiras captações, cujas escavações eram escoradas por madeiras
para evitar o desmoronamento das paredes lamosas. Dados históricos indicam que as fontes D. Leopoldina (CXU09), D.
Izabel (CXU08) e D. Pedro II (CXU11) seriam, portanto, as primeiras fontes captadas em Caxambu, no início do século XIX.
Em 1853, foi descoberta a fonte Duque de Saxe (CXU05) e, em 1883, foi descoberta uma fonte gasosa, denominada Viotti
(CXU10) em homenagem ao diretor da empresa responsável pelas melhorias das captações existentes. Nessa época,
existia uma fonte denominada D. Thereza, que foi propositalmente obstruída, pois estaria interferindo nas águas da fonte
D. Pedro II.
A citada Fonte Beleza foi captada pelo Dr. Viotti, quando este construiu um poço artesiano visando obter água para o
balneário. No início, o jorro intermitente chegava a 8 metros de altura. Com o passar do tempo, o jorro foi perdendo
força, até cessar. Suas águas foram então canalizadas até o centro do parque, onde situado o seu atual fontanário. Nos
anos 1941, 1950 e 1983, foram construídas, respectivamente, as captações das fontes Ernestina Guedes (inaugurada em
1960 com o nome de D. Thereza Cristina, número de identificação CXU07), Venâncio (CXU06) e poço tubular “gêiser”
(CXU03).
Presume-se que os jorros do geiser tenham tempo de intermitência marcado pela concentração de gases em subsuperfície
e que esta frequência de intervalos de tempo esteja aumentando, tendendo a cessar, a exemplo da fonte Beleza.
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5.5. C ARACTERIZAÇÃO HIDRODINÂMICA
Paulo Cyro Baptista Scudino
João César Cardoso do Carmo
Angelo Giovani Santos-Junior
Carolina Deluca

5.5.1. E NSAIOS

HIDRÁULICOS NAS CAPTAÇÕES DAS FONTES HIDROMINERAIS

Os ensaios de bombeamento, à vazão constante, foram realizados na área do Parque das Águas de Caxambu no período
entre 4 e 5 de abril de 2018, nas fontes Mayrink 1 CXU-01), Mayrink 2 CXU-02) e Mayrink 3 CXU-04), tendo em vista a
determinação dos parâmetros hidrodinâmicos do aquífero fissural captado mediante revestimento cerâmico de 100 mm,
cimentado e disposto verticalmente na zona semi-alterada da rocha-reservatório fraturada, isolada do aquífero aluvial,
sobrejacente.
Diante das características construtivas dessas captações, pouco penetrantes no meio aquífero fissural, o ensaio de
bombeamento foi então realizado sob singular condição hidráulica, em que se presume que tenha sido o meio fissural
testado, sob funcionamento de um meio transmissor, influenciado pela drenagem diferida (delayedyield).
Os dados obtidos com o rebaixamento de nível d´água nas captações, sejam aquelas bombeadas, sejam as observadas
(medições de nível d’água subterrânea), possibilitaram estimativas sobre a transmissividade hidráulica “T do coeficiente
de armazenamento “S”.
Ao longo dos ensaios de bombeamento, realizados cada um, de modo contínuo, ininterrupto, foram sistematicamente
monitorados:








a vazão de bombeamento (Q),mantida o mais constante possível, mediante hidrômetro instalado no tubo de
saída d´água, mediante medições sistematicamente cronometradas ao longo do ensaio de aquífero;
rebaixamento do nível da água (s) na própria captação bombeada, sob medições cronometradas;
rebaixamento do nível da água (s) nas captações/poços de observação, sob medições sistematicamente
cronometradas;
tempo de bombeamento (t) cronometrado ao longo do teste, ininterrupto;
tempo de recuperação (t’) cronometrado;
recuperação do nível da água (s’) na própria captação bombeada, sob medições cronometradas;
recuperação do nível da água (s’) nos poços de observação, sob medições cronometradas.

Foram utilizados como poços-piezômetro de observação, as próprias captações correspondentes às três fontes Mayrink,
além de dois piezômetros PZ-01 (CXU-33) e PZ-02 (CXU-34), captando somente do aquífero aluvial.
A Figura 5.5.1 ilustra o layout das referidas captações (fontes Mayrink 1, 2 e 3) testadas, dos dois poços-piezômentros e
tubo extravasor.

Figura 5.5.1. Croqui de distribuição dos poços de captação (Fontes Mayrink 1, 2 e 3), poços-piezômetros (PZ-01 e PZ-02) e tubo
extravasor. Ensaios de bombeamento – Parque das Águas de Caxambu.
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Conforme anteriormente mencionado, em cada ensaio foi bombeado um poço (captação tubulada – fonte hidromineral)
por vez, de modo que, por exemplo, quando se procedia ao bombeamento na captação da Fonte Mayrink 1, as demais
captações (Mayrink 2 e Mayrink 3) eram usadas como poços de observação, juntamente com os dois piezômetros
externos anteriormente citados. É pertinente uma vez mais, ressaltar, que estas fontes hidrominerais compreendem
captações verticalmente tubuladas e cimentadas, hidraulicamente isoladas do aquífero aluvial sobrejacente.
Os ensaios foram sistematicamente iniciados com o poço a ser bombeado em repouso, isto é, com seu nível estático
inicial sob condições naturais, procedendo-se o bombeamento à vazão constante, durante um período mínimo de 4 horas
ininterruptas. A vazão de bombeamento foi definida sob magnitude adequada para operar sob regime transitório, isto é,
com magnitude tal que promovesse rebaixamentos de nível d´água tanto no poço bombeado como nos demais poços
de observação, ao longo do ensaio, sob cronometragem de escala logarítmica.
Imediatamente após a parada do bombeamento deu-se também início ao teste de recuperação de nível d’água, o qual
teve duração de pelo menos tempo suficiente para a recuperação de no mínimo 95% da coluna d’água rebaixada, para
cada um dos níveis d’agua monitorados, sob diferenciadas distâncias e direções em relação ao poço bombeado.
Devido à limitação dos equipamentos instalados (capacidade das bombas submersas), os ensaios de bombeamento nas
captações das fontes Mayrink 1 e Mayrink 2 não promoveram rebaixamentos sob regime transitório, e não foram
considerados satisfatórios para o objetivo proposto. Todavia, o ensaio de bombeamento/recuperação realizado na
captação tubulada da Fonte Mayrink 3 se fez suficiente para determinação dos parâmetros hidráulicos desejados.
Detalhes dos três ensaios executados podem ser conferidos nas tabelas 5.5.1 e 5.5.2, a seguir.
Tabela 5.5.1. Resumo dos ensaios de bombeamento realizados na área do Parque das Águas de Caxambu-MG.
Ensaio

Data

Captação
Nível
Nível
bombeada
estático dinâmico
(aquífero
(m)
(m)
fissural)

Piezômetro
de observação

Duração
Período de
Vazão
do ensaio
recuperação Observações de interesse
3
(m /h)
(h)
(h)

Mayrink 1 (CXU-01)
Mayrink 3
04/04/2018
(CXU-04)

1

0,07

0,98*

Mayrink 2 (CXU-02)
PZ-01 (CXU-33)

7,50

15,00

3,00

Taxa de bombeamento à vazão
constante de 15m3/h ensejou
rebaixamentos nos piezômetros de
observação.

2,50

10,00

1,00

Taxa de bombeamento à vazão
constante de 10m3/h não ensejou
rebaixamentos nos piezômetros de
observação.

1,50

1,20

0,08

Taxa de bombeamento à vazão
constante de 1,2m3/h não ensejou
rebaixamentos nos piezômetros de
observação.

PZ-02 (CXU-34)
Mayrink 1(CXU-01)
2**

05/04/2018

Mayrink 2
(CXU-02)

0,07

Mayrink 2(CXU-02)

0,41

PZ- 01 (CXU-33)
PZ-02 (CXU-02)
Mayrink 1 (CXU-01)

3**

05/04/2018

Mayrink 1
(CXU-01)

0,29

0,35

Mayrink 2 (CXU-02)
PZ-01 (CXU-33)
PZ-02 (CXU-34)

*Nível d’água – Regime Transitório.
**Ensaio não conclusivo com equipamento instalado.

Tabela 5.5.2. Resumo do ensaio de bombeamento realizado na captação Mayrink 3 - Parque das Águas de Caxambu-MG.
Transmissividade hidráulica (m2/h) Coeficiente de armazenamento (%)
Poço-Piezômetro
Distância (m) Método
de observação
(fraturado)
(aluvial)
(fraturado)
(aluvial)
Mayrink 1 (CXU-01)
4,42
Boulton
1,22
0,6
Mayrink 2 (CXU-02)
1,45
Boulton
1,02
17,0
Mayrink 3
1
(1)(1)(1)(CXU-04)
PZ-01 (CXU-33)
21,84
PZ-02 (CXU-34)
23,89
Jacob
15,6
1,6
(1)não verificado rebaixamento do nível d’água ao longo do ensaio de bombeamento.
Ensaio

Captação
bombeada

O ensaio realizado na captação Mayrink 3 durou 7:30 horas, a uma taxa de bombeamento a vazão constante (controlada
por hidrômetro) da ordem de 15 m3/h. O nível estático-NE, ou seja, nível d’água inicial sob condições naturais (em
repouso) medido de 0,07 metro (04/04/18), em relação ao piso (rebaixado) do fontanário, foi correspondente a 1,47
metros em relação à superfície do terreno. O rebaixamento máximo se deu sob regime transitório, com nível d’água de
0,98 m, correspondente a 2,31 metros em relação à superfície do terreno, resultando em um rebaixamento total de 0,91
m. O período de recuperação medido no interregno de 3:00 horas, revelou-se suficiente para que as curvas de
rebaixamento (m) versus tempo (min) dos poços e piezômetros observados assumissem comportamentos assintóticos,
tendo atingido um mínimo de 95% da recuperação dos níveis d’água.
Os dados obtidos foram analisados e interpretados aplicando-se equações da hidráulica de poços mediante emprego
das equações de Jacob (Custódio & Llamas 1976), bem como a equação de Boulton adaptada de Theis (Kruseman & De
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Ridder 1976) mediante o emprego do ábaco auxiliar – este último método hidraulicamente mais indicado e de melhor
aplicabilidade técnica, diante da drenagem diferida (delayedyield) observada no ensaio de bombeamento.
Os resultados obtidos pelo método de Boulton estão ilustrados nos gráficos cartesianos das figuras 5.5.2 e 5.5.3, os quais
correspondem, respectivamente, aos dados obtidos na Fonte 1 (CXU-01), posicionada sob trend SE-NW e distanciada de
4,42 metros da Fonte 3 (CXU-04) bombeada; e aos dados obtidos na Fonte 2 (CXU-02), próxima 1,45 metros e sob trend
SE-NW em relação à supracitada captação bombeada, ou seja, sob análoga direção ao lineamento estrutural de fratura
que delinea o leito do Ribeirão do Bengo, superimposto pelo fraturamento.

Figura 5.5.2. Estimativas de transmissividade hidráulica e coeficiente de armazenamento – Fonte 1 (CXU-01) aquífero fissural.

Reportando-se à Tabela 5.5.2 e à Figura 5.5.3, o valor de “T” obtido para o aquífero fissural, de 1,22m2/h (da ordem de 30
m2/dia), relativamente baixa, apresenta-se hidraulicamente compatível com o meio fissural, tendo-se em conta também,
as características construtivas das captações, anteriormente descritas; por sua vez, o valor de S de 0,6 %, apresenta-se
consoante às características de um aquífero fissural, livre, em que se pese possa ter localmente, condições de semiconfinamento.

Figura 5.5.3 . Estimativas de transmissividade hidráulica e coeficiente de armazenamento – Fonte 2 (CXU-02) aquífero fissural.

Por outro lado, na Figura 5.5.3, relativa aos dados da Fonte 2 (CXU-02), os valores de T revelaram-se análogos (1,02 m2/h),
enquanto o valor de S, de maior magnitude (17 %), reflete, inequivocamente, a anisotropia do meio aquífero fissural local,
na referida direção SW-NE, coincidente ao lineamento estrutural de fratura observado. Em relação aos dados obtidos no
poço-piezômetro PZ-02 (CXU-34), os quais evidenciaram a interconexão hidráulica entre o aquífero fissural e o aquífero
aluvial, obteve-se o valor de T igual 15,6 m2/h (da ordem de 370 m2/dia) e de S, de 1,6 % (Figura 5.5.4), o que revela a
coexistência em subsuperfície, de termos predominantemente argilo-siltosos a pouco arenosos nos depósitos aluviais
saturados.
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T = 0,183 (Q/T)/0,18m 15,6 m2/h
S= (4.T.t/(23,89m) 2= 0,016 = 1,6%

Figura 5.5.4. Estimativas de transmissividade hidráulica e coeficiente de armazenamento – PZ-02 (CXU-34) aquífero aluvial.

A Tabela 5.5.2, anteriormente citada, apresenta sucintamente os resultados obtidos com os ensaios de bombeamento.
Os dados de rebaixamento observados nos piezômetros, pontos de observação mais distanciados, indicam uma expansão
do cone de rebaixamento sob uma conformação alongada, com eixo maior na direção SW-NE. É de ressaltar que o poçopiezômetro PZ-01 (CXU-33) de disposição alinhada segundo a direção SE-NW em relação à captação bombeada, não
sofreu qualquer rebaixamento de seu nível d’água, comportamento hidrogeológico compatível com os resultados
hidrodinâmicos, e revelam, pela anisotropia identificada no ensaio de bombeamento, estar associada ao fluxo preferencial
ao longo das descontinuidades de faturamento do substrato cristalino mapeado.
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5.6. D ISPONIBILIDADE HÍDRICA SUBTERRÂNEA
Paulo Cyro Baptista Scudino
João César Cardoso do Carmo

O potencial e a disponibilidade hídrica subterrânea no âmbito deste trabalho são analisados com base na capacidade de
armazenamento, computado por meio da decomposição de hidrogramas elaborados mediante estudo de regionalização
de dados obtidos da Estação Fluviométrica de Baependi (Código ANA 61473000), que dispõe de uma série de dados
referente ao período de 1934 a 2014.
A elaboração dos hidrogramas teve como base de cálculos, uma análise de consistência de toda a série de dados
disponíveis da supra referida estação fluviométrica e escolha de dois anos hidrológicos mais representativos, relativos a
anos de regimes pluviométricos mais extremados (seco e chuvoso), procedendo-se o transporte de dados para a área de
estudo – bacia hidrográfica do córrego do Bengo, metodologia usualmente empregada na falta de dados fluviométricos
locais.
Do exposto, apresenta-se a seguir, estimativas da reserva anual renovável de água subterrânea no âmbito do território
de sua bacia hidrográfica; este volume de água se reporta ao montante do fluxo de base originário da descarga natural
de nascentes e escoamentos subterrâneos que alimentam o córrego do Bengo e seus afluentes, ao longo de 1 (um) ano
hidrológico. Nesta estimativa, abstrai-se, portanto, da ocorrência de fluxos regionais de circulação profunda, associados
as grandes descontinuidades tectônicas regionais que extrapolam os limites da sua bacia hidrográfica.
A Tabela 5.6.1 a seguir resume as características da Estação fluviométrica considerada:
Tabela 5.6.1. Dados Característicos da Estação Fluviométrica.
Nome da Estação

Baependi

Código

61473000

Rio

Baependi

Localização

Latitude: 21°57’3,96”S
Longitude: 44°52’46,92”W

Altitude

903 m

Área de Drenagem

614 km2

A determinação da capacidade de armazenamento em hidrogeologia pode ser computada mediante interpretação de
hidrograma fluviométrico, considerando as curvas de recessão ou de esgotamento de onde se determina o escoamento
de base e a capacidade de armazenamento, considerando-se como geometricamente coincidentes as suas respectivas
bacias hidrográficas e hidrogeológicas, como no caso da área de estudo em pauta.
Com base nestes parâmetros são estimadas as reservas renováveis de água subterrânea no âmbito da bacia, cuja parcela
em geral considerada de 20% (critério adotado pela ANA-Agência Nacional de Águas), a no máximo da ordem de 50%,
que se constitui os recursos hídricos subterrâneos explotáveis, considerado de modo sustentável.
O conceito de reserva renovável, calculada mediante análise de hidrograma fluvimétrico, se refere ao volume anual de
água subterrânea restituída do aquífero para o rio, sob a condição hidrodinâmica “rio-aquífero” efluente, e se refere a um
volume sob fluxo natural, que se constituí no escoamento de base (base flow) ao longo de todo um ano hidrológico.
Representa a quantificação de um recurso hídrico renovável, que está intimamente associado aos volumes anuais de
recarga natural de longo prazo associado à pluviometria, que ora reflete um regime anual de chuva baixo (anos secos),
ora um regime anual maior (anos chuvosos).
Neste contexto, é importante definir “potencialidade” como o volume total de água acumulada na zona de saturação do
sistema aquífero que está sujeito a explotação. Na prática, potencialidade equivale às reservas totais, e corresponde à
soma da reserva renovável com a reserva permanente, a qual não se associa à coexistência de fluxo natural.
A “disponibilidade”, por sua vez, refere-se ao volume que pode ser extraído, sem risco de exaurir ou causar dano ao
sistema aquífero, que sob condições naturais restitui água subterrânea para formar o fluxo de base dos rios. A sobreexplotação de um aquífero, pode, pois, impactar significativamente a vazão dos rios, com a diminuição do fluxo natural
ou mesmo a sua exaustão, em que um rio antes perene, possa vir a secar. Assim, em um estudo de planejamento e gestão
do uso presente e futuro das águas subterrâneas é importante associar os conceitos de reservas (potencialidade) e
disponibilidade de um sistema aquífero.
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5.6.1. R ELAÇÃO

ENTRE ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS

Na bacia hidrográfica do córrego do Bengo o manto decomposto saturado e os aquíferos fraturados subjacentes, de
maior expressão territorial, também são responsáveis pelo maior volume de água que flui durante todo o período seco
do ano hidrológico, o que explica a coexistência do “fluxo de base” ou, do escoamento subterrâneo, expressões de igual
significado.
A manutenção do fluxo de base deste rio, perene, de comportamento efluente (recebe água dos aquíferos), mesmo sem
a ocorrência de chuvas, vem, pois explicar a restituição das águas infiltradas (subterrâneas) com a sua descarga natural
para o rio, já que é maior a sua carga hidráulica. Isto pode acontecer, em seu alto a baixo cursos, ao longo de toda a sua
calha, nas áreas de planície aluvial associadas ao nível de base, ou seja, o nível altimétrico local mais baixo, onde se
encontra o espelho d´água. Desse modo, observa-se, via de regra, o aumento de sua vazão de montante para jusante
cujas águas de restituição provêm das ombreiras.
Ocorrem também pontos de descarga subterrânea (surgências pontuais ou difusas) situados em cotas mais elevadas em
relação ao leito natural das drenagens, na quebra do relevo onde o freático aflora e, praticamente não ocorrem situações
de comunicação direta entre o rio e o aquífero; no entanto, as descargas do aquífero para o rio são efetivas durante todo
o ano em pontos de ocorrência de nascentes perenes.
Do exposto, os aquíferos granulares constituídos pelas aluviões, coberturas detrítico lateríticas e manto de alteração das
rochas metamórficas têm seus pontos de descarga cuja reposta pode ser muito mais rápida, com significativo aporte de
água desses sistemas para os rios através de nascentes localizadas na posição de meia encosta, que deságuam
diretamente na rede de drenagem, bem como em subsuperfície, através do manto decomposto saturado, sob carga
hidráulica mais elevada.
Os aquíferos aluviais, que ocorrem em áreas restritas da bacia, ocupando aproximadamente 0,7 km², equivalente cerca
de 9,6% da área total, representam a exceção nesse quadro, pois, mantêm uma interação direta com os cursos d’água,
que os alimentam no período de águas altas, sob a condição hidrodinâmica de rio influente (doa água para os aquíferos).

5.6.2. S EPARAÇÃO

DO ESCOAMENTO SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEO

Os hidrogramas representam o deflúvio total medido numa determinada estação fluviométrica. Na análise de hidrograma,
procede-se a decomposição do deflúvio total com a separação das componentes superficial (runoff) e subterrânea (fluxo
de base) que compõem o escoamento total.
A separação das componentes, superficial e subterrânea, do escoamento, nem sempre é fácil de estabelecer. Existem
alguns métodos empíricos e, mais recentemente, alguns softwares de simulação que fornecem valores aproximados e
que podem ser aplicados numa primeira estimativa. Neste trabalho, a decomposição do escoamento total foi realizada
pelo método de Barnes, descrito por Custódio & Llamas (1976).
Nesta abordagem considerou-se que o escoamento subterrâneo se processa durante todo o ano, mesmo no período de
cheias. Esta consideração pode ser aplicada, pois com exceção das aluviões, os demais domínios aquíferos estão situados
em cotas superiores aos rios, o que permite uma contribuição das ombreiras e das fontes perenes durante todo o ano.
Esta situação, conforme anteriormente referida, só não ocorre no aquífero aluvionar, onde o fluxo subterrâneo no sentido
aquífero/rio é interrompido no período de cheias, devido à inversão do gradiente hidráulico.
Do exposto, para a análise da disponibilidade hídrica da sub-bacia do córrego do Bengo, contou-se com hidrogramas de
dados fluviométricos regionalizados, a partir das vazões médias diárias da referida Estação Fluviométrica de Baependi,
coletadas no “site” da Agência Nacional de Águas, diretamente do Sistema de Informações Hidrológicas – Hidroweb (ANA
2018). A plotagem dos hidrogramas em gráficos cartesianos de vazão fluviométrica versus tempo, em escala semilogarítmica foi efetuada no ambiente do software “Excel” da Microsoft. Seus gráficos ilustrativos, utilizados neste trabalho,
estão apresentados nas figuras 5.6.1 e 5.6.2.
Vale ressaltar, que a rede hidrométrica regional não dispõe de Estação Fluviométrica na bacia de drenagem do córrego
Bengo, isto é, o monitoramento fluviométrico oficial e com séries históricas longas, está atualmente restrito aos grandes
corpos d’água da região, no caso o rio Baependi. Esta dificuldade mostra uma fragilidade evidente para o cálculo da
disponibilidade hídrica, pois a transferência de vazões entre bacias que apresentam áreas de drenagem díspares, deve
ser vista com ressalva e cujos resultados aqui obtidos deverão ser tratados como estimativas preliminares.
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Figura 5.6.1. Hidrograma Estação Rio Baependi em período chuvoso (1982- 1983).

Figura 5.6.2. Hidrograma Estação Rio Baependi em período seco (2013 - 2014).

5.6.2.1. C OEFICIENTE DE ESGOTAMENTO
A forma gráfica dos hidrogramas permite visualizar nesta região os períodos de recessão e de recarga, ano hidrológico.
Na bacia hidrográfica em estudo a recarga ocorre de setembro de um ano a abril do ano seguinte, enquanto que de abril
a setembro de um mesmo ano ocorre o período de águas baixas, onde toda a água que circula pela rede de drenagem
é produto da contribuição dos sistemas aquíferos a elas direta ou indiretamente associados. A porção da curva referente
ao período seco representa o esgotamento ou depleção do aquífero. Com base nesta porção da curva, a qual se conforma
retilinearizada, foi calculado o coeficiente de esgotamento ou de recessão “α” com uso da equação de Maillet (Castany
1971).
A porção da curva referente ao período seco, retilinearizada em semi-log, representa a reta de esgotamento ou de
recessão do aquífero, cujo gradiente é indicado pelo expoente negativo da equação exponencial de Maillet (Castany
1971), empregada para o cálculo de “α”:
Qt = Qo .e– α t, em que:
Qt = vazão em um instante qualquer do esgotamento, em m3/s;
Qo = vazão do início do esgotamento, em m3/s;
α = coeficiente de esgotamento do aquífero, em dia-1;
t = período desde o inicio do esgotamento até o tempo t, em dias; e
e = 2,71828; base Neperiana.
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Desenvolvendo a equação, com a troca de base logarítmica neperiana para decimal, tem-se que log10 Qt = log Qo – (α
log e) t; como log10 (e) e é igual a 0,4343, a expressão do coeficiente de esgotamento fica reduzida à equação:
α = (log Qo – log Qt)/ 0,4343 t
A equação de Maillet apresenta algumas premissas para sua utilização, sendo considerada como a que melhor se aplica
para obtenção do coeficiente de esgotamento nos aquíferos instalados em rochas pouco permeáveis, ou seja, as
condições encontradas na bacia dos rios da região do Circuito das Águas.
Considerando-se como hipótese de base que as bacias, hidrográfica e hidrogeológica sejam coincidentes e bem
individualizadas, ou seja, que seus respectivos aquíferos sejam alimentados pelas precipitações, sem demais perdas ou
aportes subterrâneos para bacias contíguas, o coeficiente de esgotamento α é dado pela equação:

α = ( π2T) / 4 S L2, sendo:
T = transmissividade hidráulica do meio permeável, dada em m2/dia; igual a (K.b), em que “K”
é a condutividade hidráulica, em m/dia e “b” a espessura saturada, em m.
S = coeficiente de armazenamento ou porosidade eficaz;
L = distância ao rio, do eixo de simetria correspondente à área drenada pelo aquífero na bacia, em m.

Da resolução da equação, observa-se que o coeficiente de esgotamento (α) é fortemente influenciado pelas características
dimensionais e hidrodinâmicas (porosidade eficaz e transmissividade hidráulica de Darcy) do(s) aquífero(s) relacionado(s)
a cada unidade, ainda que o coeficiente de esgotamento seja inversamente proporcional às dimensões e as características
hidráulicas (porosidade eficaz e permeabilidade de Darcy), e diretamente proporcional à transmissividade, do conjunto
de aquíferos que compõem a bacia hidrogeológica. Desse modo, é de se esperar que os aquíferos granulares, que
apresentam transmissividade relativamente elevada em bacias de conformação estrutural favorável à restituição de água
aos rios, apresentem valores para o coeficiente de esgotamento menor do que aqueles encontrados em regiões de rocha
fraturada. Isso porque se pressupõe uma maior homogeneidade para os aquíferos granulares.
Os valores encontrados para a Estação Baependi são apresentados na Tabela 5.6.2.
Tabela 5.6.2. Anos hidrológicos representativos da Estação Baependi.
Período

Característica

Coeficiente De Esgotamento

Analisado

Pluviométrica

(α)

01/10/82 – 30/09/83

Chuvoso

0.0062 dia-1

01/10/13 – 30/09/14

Seco

0,0038 dia-1

Ainda, na análise dos valores determinados para os coeficientes de esgotamento (α) é pertinente comentar:




Os coeficientes de esgotamento determinados para a bacia de contribuição do Parque das Águas de Caxambu
variam entre 0,0038 a 0,0062 que podem ser comparados aos encontrados em bacias hidrográficas com grande
capacidade de infiltração e armazenamento, onde predominam terrenos sedimentares de bom condicionamento
hidrogeológico;
Os baixos valores são indicativos de que as áreas contribuintes consideradas no estudo têm capacidade de
armazenamento significativo, não obstante a ausência de coberturas sedimentares importantes, em que se pese
a contribuição do manto decomposto saturado. Esse fato está relacionado principalmente à influência dos
elevados índices pluviométricos da área, cuja média anual, mesmo em anos de baixa pluviometria supera os
1300 mm, e à presença de um manto decomposto bem desenvolvido e distribuído de forma praticamente
generalizada por toda a bacia. Vale acrescentar que, neste manto de alteração, é comum desenvolver-se
localmente um nível freático superficial, localmente descontinuo quando em contato com o substrato rochoso.

5.6.2.2. C A PACIDAD E DE ARMAZENAMENTO SUBTERRÂNEO
A capacidade de armazenamento subterrâneo (V0) de uma bacia é equivalente às suas reservas renováveis e corresponde
ao volume de água livre armazenado em uma seção do aquífero, limitada por dois níveis piezométricos extremos, mínimo
e máximo, ao longo de um período considerado Castany (1971). Esta conceituação considera que nos sistemas aluviais,
as principais áreas de descarga situam-se em cotas próximas ao nível de base.
Por outro lado, conforme anteriormente comentado, nos demais sistemas aquíferos as áreas de descarga natural estão
situadas em cotas superiores aos rios e o escoamento não é influenciado pela altura dos níveis d’água do rio na época
de águas altas no período chuvoso, e ocorre durante todo o ano hidrológico. Nesse caso, o quantitativo do escoamento
subterrâneo total, aqui denominado de deflúvio subterrâneo, aproxima-se das reservas renováveis.
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A determinação da capacidade de armazenamento foi calculada com base no estudo das curvas de esgotamento,
segundo a equação de Maillet (Castany 1971), expressa da seguinte forma:
V0 = 86.400 (Q0/α), em que:
V0 = capacidade de armazenamento, em m3;
Q0 = Vazão do rio no início do esgotamento em m3/dia; e
α= coeficiente de esgotamento, em dia-1.

A capacidade de armazenamento (V0) estima o volume de água subterrânea armazenado no instante to, acima do nível
de base, ou seja, a reserva renovável.
Na Tabela 5.6.3, a seguir, são discriminados os valores calculados para capacidade de armazenamento (V0), coeficiente
de esgotamento (α) e áreas de drenagem das unidades de análise consideradas nos hidrogramas analisados.
Os escoamentos subterrâneos específicos referem-se ao volume anual de contribuição de água subterrânea ao fluxo de
base dos rios, relacionado com a respectiva área de drenagem da bacia considerada, expresso em L/s.km2. Nesse quadro
apresenta-se também o percentual da parcela de contribuição de água subterrânea (fluxo de base) em relação ao
escoamento total, medido nas respectivas estações fluviométricas.
Nas áreas de influência das Estâncias Hidrominerais, onde o sistema aquífero fraturado e respectivo manto decomposto
saturado representa quase 100% da área total, os valores de “α” variam entre 0,0038 e 0,0070 dia-1 e o escoamento
subterrâneo especifico fica entre 5 e 38 L/s/km2, o que demonstra que o aquífero subsuperficial associado ao manto de
alteração das rochas cristalinas apresenta um potencial hidrogeológico significativo.
Tabela 5.6.3. Deflúvios, Coeficiente de Esgotamento e Capacidade de Armazenamento para a Estância hidromineral de Caxambu.
Área da
Bacia

Escoamento
Total

Escoamento
Superficial

Escoamento
Subterrâneo

Escoamento
Subterrâneo
Específico

Coeficiente de
Esgotamento

Capacidade de
Armazenamento (V0)

Ano
Hidrológico

km2

m3/ano

m3/ano

m3/ano

L/s/km2

dia-1

m3

7,41

12,83x 106

3,81x 106

9,03x 106

38,3

0,0062

6,75 x106

1982-1983

7,41

2,81 x 10

9,71 x 10

1,84 x 10

7,55

0,0038

1,76x 10

2013-2014

6

5

6

6

Os escoamentos subterrâneos específicos referem-se ao volume anual de contribuição de água subterrânea ao fluxo de
base dos rios, relacionado com a respectiva área de drenagem da bacia considerada, expresso em L/s.km2. Nesse quadro
apresenta-se também o percentual da parcela de contribuição de água subterrânea (fluxo de base) em relação ao
escoamento total, medido nas respectivas estações fluviométricas.
Nas áreas de influência das Estâncias Hidrominerais, onde o sistema aquífero fraturado e respectivo manto decomposto
saturado representa quase 100% da área total, os valores de α variam entre 0,0038 e 0,0070 dia-1 e o escoamento
subterrâneo especifico fica entre 5 e 33 L/s/km2, o que demonstra que o aquífero subsuperficial associado ao manto de
alteração das rochas cristalinas apresenta um bom potencial hidrogeológico.
Em resumo, as estimativas demonstram uma alta produtividade e capacidade de armazenamento do conjunto dos
sistemas aquíferos que ocupam suas sub-bacias. Essas condições se revelam, sobretudo, nos baixos valores dos
coeficientes de esgotamento e nos altos percentuais de águas subterrâneas na composição do deflúvio total dos rios
estudados (Tabela 5.6.3). Tudo isso decorre dos altos índices pluviométricos da região e da existência de um manto de
alteração bem desenvolvido e de ocorrência generalizada em toda a área, representada pelo aquífero de comportamento
granular associado ao manto decomposto de significativa espessura saturada.

5.6.3. R ESERVAS R ENOVÁVEIS

E

R ECURSOS E XPLOTÁVEIS

A determinação e estimativa das reservas e recursos explotáveis das águas subterrâneas é um dos conceitos mais
controvertidos entre os hidrogeólogos, principalmente quando se associa reservas explotáveis à potencialidade e
disponibilidade, devido à imprecisão das definições e à complexidade e dificuldade de identificar os diferentes aspectos
envolvidos com a situação real. Assim, é importante apresentar alguns conceitos específicos utilizados:




Reservas Renováveis – representam a quantidade de água livre armazenada no aquífero ao longo de um
período de recarga natural. Essas reservas são as que mantêm relação com o balanço das águas subterrâneas e
que são avaliadas a partir das variações piezométricas ou das curvas de esgotamento do escoamento superficial
mediante análise de hidrograma fluviométrico. Em geral, parte destas reservas renováveis é a que constitui os
recursos explotáveis;
Reservas Permanentes ou seculares – constituem as águas subterrâneas acumuladas que não variam em função
das precipitações, ou seja, não associada ao fluxo natural. Formam uma parcela que se situa abaixo dos níveis
Scudino P.C.B. & Carmo J.C.C.

184

SIGA – CIRCUITO DAS ÁGUAS
CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO LOCAL DE CAXAMBU - DISPONIBILIDADE HÍDRICA SUBTERRÂNEA





de descarga locais ou regionais e permitem uma explotação mais importante, regularizadas em períodos de
vários anos;
Reserva Acumulada - é a totalidade da água acumulada e mobilizável em um sistema aquífero. O termo
mobilizável se refere à capacidade do sistema aquífero de permitir o movimento da água sob a ação de forças
gravitacionais, contrapondo-se à parcela de água retida ou à umidade do solo. Desse modo, a quantidade de
água acumulada é o produto do volume de rocha saturado pela porosidade efetiva, em sistemas aquíferos livres
ou pelo coeficiente de armazenamento, em sistemas sob pressão confinante;
Reserva Explotável ou Recurso Explotável - constitui a quantidade máxima de água que poderia ser explotada
de um aquífero, sem impacto a ele. Essa reserva é constituída pelas reservas renovável e parte da reserva
permanente.

Diante da metodologia de trabalho adotada que enfoca um diagnóstico com base em dados secundários, visto que a
área de estudo não é dotada de sistema de monitoramento da vazão fluvial instalado na calha do córrego do Bengo, as
reservas renováveis foram aqui calculadas a partir da transferência de dados da estação fluviométrica Baependi (ANA
61473000), para a bacia hidrográfica do córrego do Bengo. Neste contexto, as reservas renováveis foram determinadas a
partir do escoamento subterrâneo (fluxo de base) e na capacidade de armazenamento (V0) considerando, no período, os
anos de taxas pluviométricas extremadas representativas de anos hidrológicos mais secos e mais chuvosos, ao longo do
período que 1934 a 2014, para os quais o banco de dados Hidroweb/Ana disponibiliza dados para a referida estação.
Como reserva explotável foi adotado o volume correspondente a 20% da reserva renovável, conforme proposta
preconizada pela ANA em documento publicado em 2005 que trata de disponibilidade e demanda de recursos hídricos
no Brasil.
Diante destas considerações, apresenta-se a seguir, na Tabela 5.6.4, estimativas da reserva renovável calculada para a
bacia hidrográfica do córrego do Bengo relativa ao sistema hídrico subterrâneo da zona aquífera de circulação rasa a
intermediária, pouco profunda, da ordem de 50-200 metros, que pouco ou quase nada interfere na vazão das fontes
hidrominerais do Parque das Águas, cuja origem está associada a um sistema geotermal.de circulação profunda e sob
fluxo ascendente, conforme indicado nos dados de datações por Carbono-14.
Tabela 5.6.4. Estimativa das reservas explotáveis.
Escoamento
Subterrâneo
m3/ano

Capacidade de
Armazenamento V0
(m3)

Reserva
Explotável
(m3/ano)

Reserva
Explotável
(L/s)

Ano Hidrológico

1,84 x 106

1,57 X 106

3,67 x 105

11,64

2013 – 2014 (seco)

9,03 x 106

6,75 x 106

1,81 x 106

57,25

1982 – 1983 (chuvoso)
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5.7. C ARACTERIZAÇÃO HIDROGEOQUÍMICA E ISOTÓPICA
Vinicius Gonçalves Ferreira
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Veridiana Teixeira de Souza Martins
Adriana Jeber

5.7.1. H IDROQUÍMICA
A análise hidroquímica estabelece bases para o conhecimento do modelo hidrogeoquímico das águas minerais e águas
subterrâneas. Sua finalidade é identificar e definir as características físico-químicas das águas, que podem ser resultantes
tanto das características litológicas das unidades aquíferas, quanto de fenômenos meteorológicos modificadores ou
influenciadas por possíveis fontes de contaminação.
Em processos naturais, a água interage com sedimentos e com o substrato rochoso, incorporando substâncias orgânicas
e inorgânicas. Além disso, é necessário levar em consideração o ciclo hidrológico, ao se avaliar a hidroquímica da água,
e observar a influência da sazonalidade na evolução físico-química das águas minerais.
Neste trabalho, foram executadas duas campanhas de amostragem de águas em campo, no final do período chuvoso
(11 a 16 de março de 2018) e no meio do período de estiagem (23 a 27 de julho de 2018) objetivando avaliar a variação
dos parâmetros analisados entre os períodos climáticos. A campanha realizada no período chuvoso se restringiu ao
Parque das Águas de Caxambu, e a malha de amostragem foi ampliada na campanha do período de estiagem (julho).
Além disso, foi instalado um amostrador passivo no Parque das Águas de Caxambu para coletar água de chuva
mensalmente e analisar a variação de sua composição isotópica (oxigênio e hidrogênio) ao longo das duas estações
estudadas.
Nestas campanhas foram feitas análises in loco e laboratoriais (Tabela 5.7.1). As análises hidroquímicas foram realizadas
pelos laboratórios da SGS/GEOSOL (Anexo VI), as análises isotópicas foram realizadas pelos laboratórios CEPAS/USP e
CPGeo/USP (Anexo VII), Beta Analytic (Anexo VIII) e Geochronos (Anexo IX).
Tabela 5.7.1. Discriminação dos parâmetros analisados no projeto nos dois conjuntos de amostras coletados nas duas campanhas.
Parâmetro

Análises físico-químicas

Análises isotópicas

Alumínio Total
Arsênio Total
Bário Total
Bicarbonato
Cádmio Total
Cálcio Dissolvido
Chumbo Total
Cloreto
Cobre Total
Condutividade Elétrica (In situ)
Cromo Total
Estrôncio Total
Ferro Dissolvido
Ferro Total
Fluoreto
Lítio Total
Magnésio Dissolvido
Manganês Dissolvido
Manganês Total
Níquel Total
Nitrato (N)
Nitrito (N)
Ortofosfato (P)
Oxigênio Dissolvido (In situ)
pH (In situ)
Potássio Dissolvido
Potencial Redox (In situ)
Sílica
Sódio Dissolvido
Sulfato
Temperatura da Amostra
Tempo
Turbidez
Última Chuva
Zinco Total
Sr87/Sr86 em água
Isótopos de Hidrogênio
Isótopos de Oxigênio
Sr87/Sr86 em amostras selecionadas de rocha
Isótopos estáveis de Carbono
14
C

Março/2018
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-

Julho/2018
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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O erro analítico das análises físico-químicas foi obtido pela diferença entre as concentrações normais, expressas em
miliequivalente por litro, de ânions e cátions, estabelecido por:
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸(%) =

(∑ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 − ∑ 𝑎𝑎𝑎𝑎)
× 100
(∑ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 + ∑ 𝑎𝑎𝑎𝑎)

Os parâmetros para seleção de análises dentro da faixa de erro aceitável foram definidos por Clesceri et al. (1998) e estão

resumidos na Tabela 5.7.2.

Tabela 5.7.2. Parâmetros de avaliação do erro analítico (Clesceri et al. 1998) com base no balanço iônico das análises hidroquímicas.
Σcátions ou Σânions
(meq/L)
0 – 3,0

Erro aceitável
(meq/Lou %)
± 0,2 meq/L

10,0 – 800,0

± 5,0 %

3,0 – 10,0

± 2,0 %

As análises isotópicas foram submetidas a diferentes tratamentos, especificados nos laudos de resultados (Anexos VI a
IX). Após o tratamento, os dados foram apresentados no formato de gráficos, diagramas e tabelas para melhor

visualização e discussão. A classificação dos tipos de águas presentes foi discutida a partir dos diagramas de Piper e

Schoeller-Berkaloff. Para caracterizar o potencial redox em função do pH da água utilizou-se o diagrama de Pourbaix (Eh
× pH).

Através dos resultados hidroquímicos serão apresentados comentários sobre os grupos de águas, a qualidade e os

resultados de índices hidroquímicos avaliados. Por fim, serão abordadas as análises isotópicas para completar a
investigação iniciada pela hidroquímica e parâmetros físico-químicos. As análises isotópicas realizadas e utilizadas no
presente trabalho foram:






δ²H ou δD – Delta Deutério;
δ18O – Delta Oxigênio 18;
δ13C – Delta Carbono 13;
14C – Idade aparente por Carbono 14;
87Sr/86Sr – Razão Estrôncio 87/86.

5.7.1.1. C LASSIFICA ÇÃO DOS TIPOS DE ÁGUAS
DIAGRAMA

DE

P I PE R

O diagrama de Piper, também chamado de diagrama trilinear, é frequentemente utilizado para classificação e comparação
de distintos grupos de águas quanto aos cátions e ânions dominantes. O diagrama consiste de dois triângulos onde são

plotadas as abundâncias relativas dos cátions principais (Na+ + K+, Mg2+ e Ca2+) e dos ânions principais (HCO3- + CO32-,

Cl- e SO42-) com um losango entre eles, onde estes valores são projetados. O diagrama tem por finalidade revelar

semelhanças e diferenças entre as amostras de águas (Feitosa et al. 2008).

A Figura 5.7.1 apresenta o diagrama Piper para águas coletadas na área de Caxambu, dentro do Parque das Águas nos

meses de março, representando o período chuvoso (Figura 5.7.1a), e julho, representando o período de estiagem
(Figura 5.7.1b). A Figura 5.7.2 apresenta todos os pontos amostrados no mês de julho, incluindo aqueles fora do Parque
das Águas.

A fim de facilitar a interpretação dos dados quanto aos tipos de águas, os pontos de amostragem e sua classificação
hidroquímica foram apresentados de forma esquemática na Tabela 5.7.3.

Em Caxambu predominam as águas bicarbonatadas cálcicas. No geral as águas têm como ânion predominante o

bicarbonato. Quanto aos cátions, são dominantemente cálcicas, por vezes mistas, detectados nos pontos CXU04, CXU15,
CXU18 e CXU27, ou podem ainda ter como cátions dominantes o sódio e potássio (pontos CXU18, CXU22, CXU25 e
CXU30). Não foi observada variação hidroquímica entre o período chuvoso e o de estiagem, mostrando que não há
interferência de recarga recente (período chuvoso) na composição química principal destas águas.
Ferreira V.G., Voll K., Scudino P.C.B., Martins V.T.S., Jeber A.

187

SIGA – CIRCUITO DAS ÁGUAS
CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO LOCAL DE CAXAMBU - CARACTERIZAÇÃO HIDROGEOQUÍMICA E ISOTÓPICA

Figura 5.7.1. Diagramas de Piper para classificação das amostras de água coletadas no Parque das Águas de Caxambu. a) Período
chuvoso, mês de março; b) Período de estiagem, mês de julho.

Figura 5.7.2. Diagrama de Piper para classificação das amostras de água coletadas em Caxambu no período de estiagem, mês de julho
(inclui as amostras dentro e fora do Parque das Águas).
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Tabela 5.7.3. Classificação hidroquímica das amostras de água de Caxambu nos meses de março e julho.
Ponto
CXU01
CXU02
CXU03

CXU03S

Tipos de águas
março
julho
B.C

B.C

Fonte Mayrink 1 – Parque das Águas

B.C

B.C

Fonte Floriano de Lemos (Gêiser) – Parque das Águas

B.C

B.C

B.C

B.C

CXU04

B.M

B.M

CXU06

B.C

B.C

CXU05
CXU07
CXU08

B.C

CXU11

B.C

CXU15
CXU16
CXU18
CXU22
CXU25
CXU27
CXU30

B.C

B.C

B.M

CXU12

B.C

B.C

CXU09
CXU10

Localização do ponto de coleta

B.C
B.C

B.C

B.C
B.C

B.C

B.C

-

B.M

-

B.Na+K

-

B.Na+K

-

B.C

-

B.Na+K

-

B.M

-

B. Na+K

Fonte Mayrink 2 – Parque das Águas

Fonte F. de Lemos (Gêiser) Superior – Parque das águas
Fonte Mayrink 3 – Parque das Águas

Fonte Duque de Saxe – Parque das Águas
Fonte Venâncio – Parque das águas

Fonte Ernestina Guedes – Parque das Águas
Fonte Dona Isabel – Parque das Águas

Fonte Dona Leopoldina – Parque das Águas
Fonte Viotti – Parque das Águas

Fonte Dom Pedro – Parque das águas
Fonte Beleza – Parque das águas

Poço Tubular – Fora do parque das Águas
Poço Tubular – Fora do parque das Águas
Poço Manual – Fora do parque das Águas

Poço Tubular – Fora do parque das Águas
Nascente – Fora do parque das Águas
Nascente - Fora do parque das Águas
Nascente - Fora do parque das Águas

B.C – águas bicarbonatadas cálcicas, B.M – águas bicarbonatadas mistas, B.Na+K – águas bicarbonatadas sódicas potássicas.

DIAGRAMA

DE

S C HO E L L E R -B E R KA L O F F

Neste tipo de diagrama, que tem por finalidade observar famílias de águas pelos respectivos padrões gráficos, são
traçadas sequências de linhas, unindo os pontos que representam as concentrações normais dos cátions ou ânions
(meq/L). Cada linha representa os valores obtidos para uma amostra de água. A Figura 5.7.3 apresenta o diagrama
Schoeller-Berkaloff para a área de Caxambu no período chuvoso (Figura 5.7.3a) e de estiagem (Figura 5.7.3b).

Figura 5.7.3. Diagramas de Schoeller-Berkaloff para classificação das amostras de água coletadas no Parque das águas de Caxambu.
a) Período chuvoso, mês de março; b) Período de estiagem, mês de julho.
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Observa-se que águas dentro do parque apresentam um padrão similar de concentração de seus íons fundamentais, o
que sugere que constituem uma mesma família de águas, sem oscilações entre os períodos chuvoso (março) ou de
estiagem (julho). Apesar desta similaridade no padrão, as amostras se diferem quanto à concentração de sais e podem
ser separadas em dois grupos, sendo um grupo de águas “menos salinizadas” com condutividade elétrica média de 285
µS cm-1 (pontos CXU01, CXU02, CXU04, CXU09, CXU10 e CXU11) e um de águas “mais salinizadas” com condutividade
média de 1.841 µS cm-1 (CXU03, CXU03S, CXU05, CXU06, CXU07, CXU08 e CXU12).
Observando o gráfico da Figura 5.7.4, referente às águas de todos os pontos dentro e fora do parque, em período de
estiagem, percebe-se um padrão comum para grande parte das amostras, destoando-se pela concentração de seus íons.
Já as águas dos pontos CXU16 e CXU22 seguem um padrão diferente das demais, acrescido da maior concentração de
Cl- (cloreto). Este fato também é observado nos pontos CXU03 e CXU03S, pertencentes ao grupo de águas com maior
salinidade.

Figura 5.7.4. Diagrama de Schoeller-Berkaloff para classificação das amostras de água coletadas em Caxambu no período de estiagem,
mês de julho.

Concentrações de cloreto nos pontos CXU16 e CXU22 (fora do parque) sugerem alteração das características das águas,
possivelmente em função de fluxos locais de águas subterrâneas contaminadas por efluentes sanitários. Recomenda-se
monitoramento contínuo no ponto CXU22, por registrar concentração de 14,9 mg/L de cloreto e 6,9 mg/L de nitrato. As
concentrações supracitadas são notórias quando comparadas as concentrações de cloreto nos demais pontos analisados.

DIAGRAMA

DE

P O U RB A I X (E H – P H)

O diagrama Eh-pH, também conhecido como diagrama de Pourbaix (Takeno 2005), é uma representação gráfica das
possíveis fases de equilíbrio ou estabilidade de espécies iônicas no ambiente que as caracteriza (ácido - básico,
oxidante - redutor). A Figura 5.7.5 apresenta o diagrama Pourbaix com as águas da área de Caxambu.
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Figura 5.7.5. Diagrama de Pourbaix para classificação das amostras de água coletadas em Caxambu. Os pontos menores representam as
amostras do período chuvoso e os pontos maiores representam as amostras do período de estiagem (adaptado de Scudino & Martins
1985).

As águas se enquadram, quanto ao potencial redox, no “meio de transição” associado a águas de circulação mais
profunda, e no “meio em contato com a atmosfera”, associado a águas de circulação mais rasa no aquífero. Quanto ao
pH, há aguas com acidez moderada e aquelas com pH na faixa da neutralidade. A descrição detalhada quanto a possíveis
fases de equilíbrio ou estabilidade de espécies iônicas no seu ambiente está de forma esquemática na Tabela 5.7.4.
Tabela 5.7.4. Classificação das amostras de Caxambu quanto ao potencial redox e quanto ao pH, definida através do diagrama de
Pourbaix.
Ponto
CXU01
CXU02
CXU03

CXU03S

Eh e pH do meio
março
Julho
T.A.M

T.A.M

T.A.M

A.A.M

T.N

T.N

T.N

T.N

CXU04

T.A.M

A.A.M

CXU06

T.N

T.N

CXU05
CXU07
CXU08

T.N
T.N
T.N

CXU09

T.A.M

CXU11

T.A.M

CXU10
CXU12
CXU15
CXU16
CXU18
CXU22
CXU25
CXU27
CXU30

T.N
T.N
T.N
T.N

T.A.M

T.A.M

T.N

T.N

-

T.A.M
T.N
T.N

A.N

-

T.A.M

-

A.N

-

T.N

A.N

Localização do ponto de coleta
Fonte Mayrink 1 – Parque das Águas
Fonte Mayrink 2 – Parque das Águas

Fonte Floriano de Lemos (Gêiser) – Parque das Águas

Fonte F. de Lemos (Gêiser) Superior – Parque das Águas
Fonte Mayrink 3 – Parque das Águas

Fonte Duque de Saxe – Parque das Águas
Fonte Venâncio – Parque das Águas

Fonte Ernestina Guedes – Parque das Águas
Fonte Dona Isabel – Parque das Águas

Fonte Dona Leopoldina – Parque das Águas
Fonte Viotti – Parque das Águas

Fonte Dom Pedro – Parque das Águas
Fonte Beleza – Parque das Águas

Poço Tubular – Fora do parque das Águas
Poço Tubular – Fora do parque das Águas
Poço Manual – Fora do parque das Águas

Poço Tubular – Fora do parque das Águas
Nascente – Fora do parque das Águas
Nascente - Fora do parque das Águas
Nascente - Fora do parque das Águas

A.A.M – meio em contato com atmosfera com acidez moderada; A.N – meio em contato com atmosfera e pH na faixa neutra;
T.A.M – meio de transição Eh com acidez moderada; T.N – meio de transição para Eh e pH na faixa neutra.

Dentro do Parque das Águas o grupo de amostras menos salinizadas (CXU01, CXU02, CXU04, CXU05, CXU09, CXU10,
CXU11) tem a tendência de apresentar valores de pH e Eh altos no período de estiagem comparado ao chuvoso. O grupo
de amostras mais salinizadas não apresentaram essa tendência e possuem, em sua maioria, pH na faixa neutra.
A diminuição de pH no período chuvoso pode estar relacionada à dinâmica de aquíferos rasos, ricos em ácidos húmicos
que favorecem a redução do pH e tem influência direta da precipitação pluviométrica. Chama atenção a grande variação
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observada no ponto CXU09 que sai de um campo de Eh de transição com acidez moderada para campo de transição
neutra em período de estiagem (Figura 5.7.5 e Tabela 5.7.4).

5.7.1.2. C ARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS DAS ÁGUAS
Os gráficos da Figura 5.7.6 apresenta de forma esquemática os parâmetros físico-químicos medidos em períodos chuvoso
(março) e de estiagem (Julho). Nestes gráficos são apresentados uma análise estatística descritiva das amostras a fim de
resumir a informação sobre a população amostral. Os quartis são valores dados a partir do conjunto de análise ordenado
na forma crescente, que particiona a distribuição em quatro partes iguais. O quartil 1 equivale ao número que deixa 25%
das observações abaixo e 75% acima, enquanto que o quartil 3 deixa 75% das observações abaixo e 25% acima. A mediana
equivale ao quartil 2, ela deixa 50% das observações abaixo e 50% das observações acima. O mínimo equivale ao menor
valor analisado e o máximo retrata ao maior valor. Foi feita uma separação, para efeito de comparação, em período
chuvoso (codificado por “chuva no parque”) e estiagem (codificado por “estiagem no parque” e “estiagem em todos”).
Ressalta-se que no período de estiagem além dos pontos dentro do parque, ocorreram cadastros e medidas de pontos
amostrais fora do parque.
De acordo com a Figura 5.7.6a observa-se que o potencial hidrogeniônico predominante das águas na área de Caxambu
varia de moderadamente ácido a faixa da neutralidade (4,78 e 7,48). O valor mediano de pH no período de chuva dentro
do parque é de 6,02, enquanto que no período de estiagem registra valor mediano de 5,99, ou seja, manteve-se constante.
Quando se observa todas as águas dentro e fora do parque, no período de estiagem, as águas apresentaram pH mediano
de 6,07.

Figura 5.7.6. Parâmetros físico-químicos medidos in situ nas águas de Caxambu, dentro e fora do Parque das Águas. a) Potencial
hidrogeniônico (pH); b) Condutividade elétrica (CE); c) Potencial redox (Eh) e d) Oxigênio dissolvido (OD).

A condutividade elétrica (CE) varia de 17 a 2.255 μS cm-1 (Figura 5.7.6b). Houve interferência da sazonalidade nos valores
da CE dentro do parque. Durante o período chuvoso foram registrados maiores valores de CE quando comparado ao
período de estiagem (medianas de 1.367 e 1.271 μS cm-1, respectivamente). A mediana de CE considerando todos os
pontos fora e dentro do parque no mês julho (período de estiagem) foi de 268 μS cm-1.
O potencial redox (Eh) variou de 10 a 303 mV (Figura 5.7.6c). Foi observado maior valor de Eh no período de estiagem
(julho) quando comparado ao período chuvoso (medianas de 117 e 44 mV, respectivamente), isto considerando apenas
águas dentro do parque. Quanto se considera todos os pontos fora e dentro do parque no período de estiagem o valor
mediano de Eh é de 189 mV. Em relação ao parâmetro oxigênio dissolvido (OD) nas águas, os valores oscilaram entre
1,00 a 8,54 mg/L (Figura 5.7.6d), com mediana de 2,22 e 1,00 mg/L para os períodos chuvoso e de estiagem,
respectivamente, incluindo apenas as amostras dentro do parque. Isto significa águas mais oxigenadas no período
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chuvoso não se correlacionam ao maior valor de potencial redox (Eh). O OD das águas analisadas dentro e fora do parque
registrou uma mediana de 1,00 mg/L no mês de julho (estiagem).
Os valores dos parâmetros hidroquímicos foram comparados aos padrões estabelecidos pela ANVISA (Agência Nacional
de Vigilância Sanitária) na resolução RDC nº 274/2005 para águas envasadas e estão nas tabelas 5.7.5 e 5.7.6. A
Tabela 5.7.5 refere-se aos elementos analisados e que a ANVISA também adota como padrão para monitoramento,
estipulando o valor máximo permitido (VMP) para águas minerais.
Tabela 5.7.5. Valor Máximo Permitido (VMP) segundo os padrões RDC 274/2005.
Parâmetros

Unidade

VMP

Arsênio

mg/L

0,01

Bário

mg/L

0,7

Cádmio

mg/L

0,003

Chumbo

mg/L

0,01

Cobre

mg/L

1

Cromo

mg/L

0,05

Manganês

mg/L

0,5

Nitrato (como N)

mg/L

11,3

A Tabela 5.7.6 informa os pontos das águas dentro do parque que apresentaram valores acima do VMP, segundo a
ANVISA, seguido da correlação provável com a mineralogia de rochas da região.
Tabela 5.7.6. Parâmetros hidroquímicos que ultrapassam o VMP no Parque das Águas de Caxambu, segundo resolução RDC nº 274
(ANVISA 2005).
Águas dentro do Parque das Águas – Caxambu
Local

Ponto

Parâmetros acima dos VMP e
mês característico

Correlação com minerais das rochas

Fonte Mayrink 1

CXU01

-

-

Fonte Mayrink 2

CXU02

-

-

Fonte Floriano de Lemos (Gêiser)

CXU03

Mn (mar)

presença de óxido de ferro e manganês

Fonte F. de Lemos (Gêiser) superior

CXU03S

-

-

Fonte Mayrink 3

CXU04

-

-

Fonte Duque de Saxe

CXU05

-

-

Fonte Venâncio

CXU06

Mn (mar)

presença de óxido de ferro e manganês

Fonte Ernestina Guedes

CXU07

-

-

Fonte Dona Isabel

CXU08

Mn (mar)

presença de óxido de ferro e manganês

Fonte Dona Leopoldina

CXU09

-

-

Fonte Viotti

CXU10

-

-

Fonte Dom Pedro

CXU11

Mn (mar)

presença de óxido de ferro e manganês

Fonte Beleza

CXU12

-

-

VMP – valor máximo permitido; Mn – manganês total; mar -março.

5.7.1.3. Í NDICES HIDROQUÍMICOS
Os índices hidroquímicos são relações matemáticas entre concentrações normais (em meq/L) de diferentes substâncias,
calculados para subsidiar a caracterização hidrogeoquímica e fenômenos modificadores. No presente trabalho foram
calculados os índices CO2 livre (com base nos bicarbonatos e no pH), Na+/Ca2+, Kr (índice proporcional à pressão parcial
de CO2), HCO3-/SiO2, SiO2/(Na++K++Cl-), Ca2+/Ca2++SO42- e Mg2+/Ca2++Mg2+ (Tabela 5.7.7).
As relações Na+/Ca2+ são utilizadas para comparar as relações entre água e a rocha do aquífero ou estudar o
comportamento de troca de bases (Scudino 2002). As amostras dentro do parque apresentaram valores semelhantes para
os dois grupos de águas. As amostras fora do parque apresentaram valores maiores do que as do parque nos pontos
CXU18, CXU22, CXU 25 e CXU30 e semelhante ao do parque no ponto CXU16. As amostras CXU15 e CXU27 apresentaram
valores intermediários.
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Tabela 5.7.7. Índices hidroquímicos das amostras de água na área de Caxambu.

Período de estiagem

Período chuvoso

Ponto
CXU01
CXU02
CXU03
CXU03S
CXU04
CXU05
CXU06
CXU07
CXU08
CXU09
CXU10
CXU11
CXU12
CXU01
CXU02
CXU03
CXU03S
CXU04
CXU05
CXU06
CXU07
CXU08
CXU09
CXU10
CXU11
CXU12

CO2 livre
(meq L-¹)
28,31
55,75
0,36
24,42
13,20
30,91
29,86
41,02
29,12
34,34
22,47
33,81
22,88
29,89
23,99
34,25
28,48
6,62
31,05
39,66
42,35
33,02
3,49
34,63
28,36
36,68

Mg2+/
Ca2++Mg2+
0,20
0,20
0,20
0,19
0,26
0,21
0,20
0,20
0,20
0,22
0,19
0.00
0,20
0,21
0,20
0,19
0,19
0,23
0,19
0,18
0,19
0,19
0,20
0,21
0,20
0,19

Na+/Ca2+

Kr

0,39
0,41
0,36
0,35
0,48
0,40
0,38
0,38
0,41
0,47
0,40
0,41
0,36
0,46
0,40
0,45
0,46
0,52
0,53
0,47
0,42
0,44
0,55
0,36
0,36
0,44

1,48
1,37
21,63
21,82
0,31
14,32
19,77
17,90
13,41
6,93
2,24
2,87
23,09
1,28
1,16
18,42
18,60
0,31
12,12
18,74
15,84
12,25
6,06
2,14
2,45
20,10

HCO3/
SiO2
6,85
5,35
37,48
37,82
1,47
30,88
50,85
29,52
19,13
14,21
9,25
12,13
36,20
3,54
2,78
17,16
19,25
1,44
26,55
17,53
11,99
8,10
7,88
5,13
6,03
16,03

SiO2/
(Na++K+-Cl-)
0,33
0,44
0,08
0,08
1,50
0,09
0,05
0,09
0,14
0,17
0,25
0,19
0,08
0,93
1,28
0,19
0,17
1,82
0,16
0,20
0,28
0,40
0,32
0,67
0,53
0,20

Ca2+/
Ca2++SO420,96
0,95
0,95
0,95
0,84
0,93
0,95
0,95
0,93
0,93
0,96
0,97
0,96
0,99
0,98
0,97
0,97
0,94
0,98
0,98
0,98
0,98
0,99
0,97
0,98
0,98

Mg2+/
Ca2++Mg2+
0,20
0,20
0,20
0,19
0,26
0,21
0,20
0,20
0,20
0,22
0,19
0.00
0,20
0,21
0,20
0,19
0,19
0,23
0,19
0,18
0,19
0,19
0,20
0,21
0,20
0,19

O Kr é um índice determinado pela equação (Scudino 2002):
3

𝐾𝐾𝐾𝐾 = �[𝐶𝐶𝐶𝐶2+ × (𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻3− )2 ]

Quando há redução de sulfato ou influência de intemperismo do domínio carbonático, o Kr aumenta (devido ao aumento
na concentração de HCO3-). Como o ambiente é oxidante e não redutor, o aumento de Kr em Caxambu pode estar
relacionado à liberação de Ca2+ ou HCO3- para a solução. O grupo de amostras mais salinizadas também apresentam
valores de Kr maiores do que o grupo de amostras menos salinizadas.
Segundo Houslow (1995) as razões entre bicarbonato e sílica servem para indicar a interação da água com rochas mais
silicáticas ou mais carbonática (>10 indica intemperismo de carbonato, <5 indica intemperismo de silicatos). No caso de
Caxambu, as amostras de baixa salinização apresentaram valores entre 5 e 10, com exceção das amostras CXU02 (período
de estiagem) e CXU04, que apresentaram valores menores do que 5. As amostras mais salinizadas apresentaram valores
maiores que 10, com exceção da amostra CXU08 (período de estiagem) e as amostras fora do parque que apresentaram
valores menores do que 5. Valores maiores que 5 indicam uma importante fonte de carbonato para essas águas e valores
menores do que 5 indicam interação com rochas silicáticas. Altas razões de bicarbonato por sílica podem estar
relacionadas a existência de águas que surgem de ambiente profundo, sem contato com a atmosfera, em fluxo
ascendente, de caráter ácido e com alto valor de CO2 dissolvido devido à alta pressão. Estas águas podem interagir com
minerais de rochas alcalinas (feldspato e/ou feldspatóides), e favorecer assim o aumento do pH com a consequente
produção de bicarbonatos nas águas, conforme simbolizado pela reação de dissolução da albita:
2NaAlSi 3O8 + 2CO2 + 11H2O

2Na + + 2HCO3- + 4Si[OH]4 + Al2Si 2O5[OH]4 (Spiro & Stigliani 2009)

Já os valores da razão HCO3-/SiO2 que ficaram abaixo de 5 nos pontos CXU04, CXU15, CXU16, CXU18, CXU22, CXU25,
CX27 e CXU30 sugere que há predomínio de interação das águas com rochas silicáticas.
A razão SiO2/(Na++K+-Cl-) avalia a disponibilidade de sílica em relação ao sódio não ligado ao cloreto (halita, relacionada
à água marinha) e ao potássio Hounslow (1995). Quando as razões são menores do que 2, que dominantemente ocorre
nas relações das águas de Caxambu, sugere-se a presença de alteração de feldspato (albita) ou troca de cátions. Para
quase todas as amostras dentro do parque apresentam valores menores do que 1, enquanto as amostras CXU02 (período
de estiagem) e CXU04 e as fora do parque apresentaram valores entre 1 e 2. Quando há excesso de sílica em relação a
esses cátions (razão maior do que 2) e o pH está entre 5 e 6, há indicação que o sódio esteja relacionado à dissolução de
minerais ferromagnesianos das rochas. Todavia, os pontos que apresentaram valores da razão maiores que 2 (pontos
CXU18, CXU25 e CXU30, todos na parte externa ao parque) apresentaram pH acima de 6, não podendo assim assegurar
que o sódio seja originado da dissolução de minerais ferromagnesianos da rocha.
A maior concentração de cálcio em relação ao sulfato (Ca2+/Ca2++SO42-) é um parâmetro utilizado para identificar se a
presença de cálcio ou sulfato está relacionada à dissolução de minerais que contenham essas espécies Hounslow (1995).
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Quando a concentração dos dois for equivalente (valor igual a 0,5), o mineral que está dissolvendo é o gipso, mas se a
concentração de sulfato é maior (valor menor que 0,5), pode estar ocorrendo a oxidação da pirita ou a precipitação de
calcita. Quando a concentração de cálcio é maior (valor maior que 0,5) há a presença de cálcio pela interação com minerais
silicáticos ricos em cálcio. No caso das amostras de Caxambu onde as razões são maiores que 0,5, combinadas com alta
razão de bicarbonato e sílica, indicam que grande parte da presença de cálcio nas amostras está ligada a interação com
minerais que contém cálcio (Ca) da rocha alcalina. Da mesma forma, a comparação da concentração de magnésio com o
cálcio, para intemperismo de silicatos, indica se ocorre interação da água com minerais ferromagnesianos. No caso de
Caxambu, como todos os índices estão abaixo de 0,5, não há indicação da alteração com minerais ferromagnesianos.

5.7.2. E STUDOS

ISOTÓPICOS DAS ÁGU AS

A utilização de técnicas isotópicas é de grande relevância para investigar questões hidrogeológicas, tais como origem de
águas, definição de área de recarga e identificação das fontes de concentrações de íons. A base para o estudo isotópico
é a avaliação das variações de abundância das diferentes espécies. Os isótopos utilizados no presente trabalho foram
hidrogênio, oxigênio, carbono (δ13C e 14C) e estrôncio (87Sr/86Sr).
Os isótopos apresentam-se como estáveis e instáveis (radioativos). Ambas as espécies podem ser empregadas como
traçadores em estudos hidrológicos (Taye et al. 2018). Entende-se como traçador qualquer produto que já esteja ou que
é incorporado à água, e que permita a investigação do seu comportamento físico e/ou químico.
A medida das espécies isotópicas estáveis (H, O e C) é obtida a partir da razão entre a espécie isotópica mais pesada e a
espécie isotópica mais leve e mais abundante, comparada relativamente à mesma razão de um padrão específico. A base
para um estudo de isótopo estável é a ocorrência do fenômeno de fracionamento isotópico, onde há uma tendência de
alguns pares isotópicos se separarem em frações leves e pesadas durante processos físicos como evaporação e
condensação (Fetter 1994, Drever 1997, Domenico & Schwartz 1997, Clark & Fritz 1997).
Assim, dado que as diferenças isotópicas entre o padrão e as amostras são muito pequenas, os resultados isotópicos são
expressos em notação delta (δ) relativamente a um padrão internacional. O valor δ é adimensional, expresso em partes
por mil (‰) e definido conforme apresenta a equação:
𝑅𝑅
𝛿𝛿 = � 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎�𝑅𝑅

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ã𝑜𝑜

− 1� × 1000‰

Onde: Ramostra - razões 2H/1H,13C/12C, e 18O/16O; Rpadrão - refere-se às mesmas razões determinadas
no padrão Internacional, disponibilizados pela Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA, Viena).
Obs: o parâmetro delta é expresso em relação ao isótopo mais pesado: δD, δ18O ou δ13C

Os isótopos radioativos (87Rb e 14C), ou instáveis, são aqueles que sofrem decaimento radioativo e em algum tempo serão
decompostos, se transformando em outro radionuclídeo ou isótopo radiogênico (87Sr). Podem ser de dois tipos: artificiais
(produzidos em reatores nucleares ou em aceleradores de partículas) ou de ocorrência natural. Nesse caso, eles estão
presentes em minerais, na água ou no ar, ou são constantemente produzidos nas camadas superiores da atmosfera (ditos
cosmogênicos).
O carbono-14 é usado para a determinação do tempo de residência das águas em função de sua meia-vida de 5.730
anos, datando águas antigas até cerca de 43.500 anos. Os isótopos de H e O são usados para traçar a origem da água
(meteórica, superficial, subterrânea recarregadas em outro período climático), enquanto os isótopos de Sr (87Sr/86Sr) são
usados para investigar a proveniência, ou a interação com as rochas.

5.7.2.1. I SÓTOPOS DE HIDROGÊNIO E OXIGÊNIO
A molécula da água (H2O) pode apresentar combinações distintas e massas atômicas variando de 18u a 22u (HH16O,
HD16O, DD16O, HH17O, HD17O, DD17O, HH18O, HD18O, DD18O). A fórmula química isotópica da água mais abundante é
também a mais leve, 1H216O, e possui uma pressão de vapor maior que a molécula de água pesada, 2H218O. Durante a
evaporação, a molécula pesada tende a se concentrar na fase líquida. Por consequência, as massas de vapor d’água
formadas sobre os oceanos são empobrecidas em D e 18O, em relação à água do mar. Já na condensação as águas líquidas
se tornam enriquecidas em D e 18O em relação ao vapor d’água remanescente.
A partir do monitoramento isotópico global de águas de chuva, feito pela AIEA e a OMM (Organização Mundial
Meteorológica), foi observado uma relação linear entre os isótopos de H e O, que podem ser utilizados para estudar a
relação das condições climáticas e as chuvas em escala global. Dessa forma foi determinada a equação que relaciona
esses dois parâmetros, como a Linha da Água Meteórica Global – LMG, expressa pela equação:
δD = 8,2δ18O + 11,27 (Rozanski et al. 1993)
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Quando os valores de δD e δ18O obtidos das águas de chuva de um local de estudo são plotados no diagrama de δD
versus δ18O, a reta não segue a LMG concordantemente, mas sim um padrão linear aproximadamente paralelo a ela,
perfazendo uma reta denominada de Linha Meteórica Local - LML (Clark & Fritz 1997). A LML é controlada por fatores
climáticos locais, incluindo a origem da massa de vapor d’água, a evaporação secundária durante a precipitação e as
características sazonais das chuvas. Portanto, cada região terá uma linha da água meteórica característica que pode ser
distinta da global. A LML deve refletir a origem do vapor d’água e subsequentes modificações por processos secundários
de reevaporação e misturas (Clark & Fritz 1997).
A Figura 5.7.7 apresenta a linha meteórica local (LML), construída para a área de estudo, utilizando as médias mensais da
estação GNIP (Global Network of Isotopes in Precipitation) de Belo Horizonte. Essa estação foi escolhida devido à
proximidade com a região da área de estudo, similaridade do clima e disponibilidade de dados que englobam um período
de 8 anos. A LML foi confeccionada utilizando as médias mensais de precipitações de janeiro de 2009 a dezembro de
2016. Além disso, foram plotadas a média aritmética e a média ponderada dos pontos com precipitação acima de 100mm,
considerando que esta pluviosidade seja suficiente para recarregar o aquífero. Os resultados isotópicos das chuvas
coletadas de março a julho na área de estudo foram plotados juntamente com a LML.

Figura 5.7.7. Diagrama de δ2H e δ18O das águas pluviais da área de estudo comparadas à Linha Meteórica Global (LMG) e à Linha
Meteórica Local (LML), construída com os pontos dos últimos 8 anos, coletados mensalmente, na estação de Belo Horizonte do GNIP
(Global Network of Isotopes in Precipitation). O ponto “Média de chuva – GNIP/BH” se refere à média aritmética dos pontos referentes a
meses com pluviosidade a partir de 100mm, enquanto o ponto “Média Ponderada de chuva – GNIP/BH” se refere à média ponderada dos
mesmos pontos.

Mook (2000) demonstra que amostras de água da precipitação continental em uma região tendem a se agrupar próximas
à linha meteórica e podem ser consideradas como originadas da atmosfera e não afetadas por processos de
fracionamento isotópico. Além disso, as águas coletadas em superfície ou no subsolo podem conter desvios a essas linhas,
o que indicará atuação de processos (Figura 5.7.8), como: a) evaporação extrema em corpos d’água abertos (rios,
reservatórios, lagos e lagoas), fator que eleva a concentração de isótopos pesados na fase líquida; b) processo de troca
isotópica com CO2 (origem vulcânica e dissolução do calcário) ou H2S, nesse último caso verifica-se um deslocamento na
linha referente ao deutério; c) hidratação de silicatos (SiO4 + nH2O ou OH-), processos de reevaporação da água ou
mesmo hidratação de silicatos que impactam no enriquecimento de deutério e empobrecimento de 18O, respectivamente;
d) interação da água com minerais das rochas em sistema geotérmico com troca de oxigênio entre as moléculas de água
e minerais silicatados, acarretando no enriquecimento do 18O; e) misturas de diferentes águas como paleoáguas e águas
recentes, água subterrânea e superficial ou mesmo entre dois tipos de águas subterrâneas (Mook 2000).
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Figura 5.7.8. Processos que interferem no fracionamento isotópico de águas (modificado de Mook 2000 in Ferreira 2018).

As análises de isótopos de H e O foram plotadas em gráficos cartesianos com a LML, separando em período chuvoso
(março) e de estiagem (julho). Nos gráficos das figuras 5.7.9 e 5.7.10 é possível perceber que as assinaturas isotópicas das
águas subterrâneas se aproximam da LML, o que mostra que são águas oriundas de chuvas que não passaram por
processo de fracionamento. Observa-se ainda, tanto no mês de março quanto em julho, grupos de águas empobrecidas
em isótopos pesados, o que sugere que sejam águas de chuvas antigas (paleoáguas) e de percolação profunda. O gráfico
da Figura 5.7.9 mostra dois grupos distintos de assinaturas isotópicas para as águas de dentro do parque, um mais
negativo (elipse verde) e relacionado ao grupo de amostras “mais salinizadas”, e outro menos negativo relacionado ao
grupo de águas “menos salinizadas”. As amostras fora do parque apresentaram valores menos negativos do que as
amostras “menos salinizadas” (Figura 5.7.10), com algumas (CXU16 e CXU22) apresentando valores semelhantes aos da
recarga atual (média ponderada da chuva). As amostras do grupo “menos salinizadas” se encontram entre as amostras
com assinaturas de águas mais profundas (águas mais salinizadas) e as amostras com assinaturas mais atuais, indicando
que pode haver mistura entre essas águas.

Figura 5.7.9. Gráfico dos valores de δ2H e δ18O das amostras de água de Caxambu no mês de março de 2018.
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Figura 5.7.10. Gráfico dos valores de δ2H e δ18O das amostras de água de Caxambu no mês de julho de 2018.

No mês de julho foi observada a mesma tendência das assinaturas isotópicas do mês março (grupo de águas antigas e
profundas). Também não houve mudança de assinatura isotópica significativa para as amostras mais salinizadas coletadas
em 2002 (relatório interno da CODEMIG) e 2018, indicando que não houve alteração na origem das águas mais profundas.
A amostra CXU04 do grupo “menos salinizado” apresentou uma variação significativa nos isótopos de oxigênio, mas não
de hidrogênio, o que faz com que a amostra se mantenha no grupo isotópico das águas “menos salinizadas” e também
indique que não houve influência das águas juvenis.

5.7.2.2. I SÓTOPOS DE CARBONO
Foram realizadas na área de estudo as análises de 14C para determinar o tempo de residência das águas e δ13C, que
sugere fontes prováveis das águas de acordo com o cruzamento dos valores do parâmetro com a assinatura típica para
diferentes reservatórios terrestres de carbono orgânico e inorgânico (Figura 5.7.11). A partir da figura supracitada são
organizadas as possíveis interpretações das possíveis origens do carbono, a partir do δ13C, seguida do percentual de
carbono moderno (pMC) nas águas e dos resultados de idade aparentes de águas através do resultado de 14C
(Tabela 5.7.8).

Figura 5.7.11. Intervalo de δ13C para reservatórios terrestres de carbono orgânico e inorgânico (Modificado de Clark & Fritz 1997).
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Tabela 5.7.8. Resultados isotópicos de Carbono, possíveis origens do carbono e idade aparente das amostras da área.
Pontos

δ13C
(‰)

CXU03

2,9

CXU04

-3,6

CXU05

2,7

CXU16
CXU22

-0,8
-6,9

Possíveis origens do carbono
Carbono inorgânico dissolvido em águas subterrâneas, calcário marinho,
CO2 metamórfico
Carbono inorgânico dissolvido em águas subterrâneas, calcário marinho
Carbono inorgânico dissolvido em águas subterrâneas, calcário marinho,
CO2 metamórfico
Carbono inorgânico dissolvido em águas subterrâneas, calcário marinho
CO2 atmosférico, carbono inorgânico dissolvido em águas subterrâneas

pMC

Idade aparente
por 14C (anos)

<0,44

>43.500BP

14,4

15.550

<0,44

>43.500BP

11,1
71,10

17.650
2.740

As amostras que apresentaram pMC menores do 0,44 não puderam ser datadas, mas indicam que há pouquíssima ou
nenhuma quantidade de 14C na amostra. A amostra com menor idade aparente apresenta maior pMC, mas ainda menor
do que o pMC do CO2 atmosférico atual, que é 110.

5.7.2.3. I SÓTOPOS DE ESTRÔNCIO
O elemento químico estrôncio (Sr) pertence ao grupo dos metais alcalinos terrosos, que substitui o cálcio (Ca), de forma
restrita, em minerais como plagioclásio, apatita e carbonato de cálcio. Este elemento está presente em águas naturais em
quantidades variáveis. A sua concentração média nos oceanos é de 7,7 mg/L (Bordalo et al. 2007).
O estrôncio tem quatro isótopos estáveis que ocorrem naturalmente, 84Sr, 86Sr,87Sr, 88Sr. O mais abundante é o 88Sr com
82,53%, e o menos abundante é o 84Sr, que perfaz um total de 0,56%. O 87Sr é radiogênico, proveniente do decaimento
radioativo do 87Rb. Por isso, a razão 87Sr/86Sr varia com o tempo e em função da razão Rb/Sr do material. No entanto, a
meia vida do 87Rb é 4,97×1010 anos, sendo considerado como estável no ciclo hidrológico, atrelado ao longo tempo de
residência do Sr nos oceanos (5 x 106 anos).
O uso dos dados da razão 87Sr/86Sr para uma investigação hidrogeológica foi apresentado por Scholtis et al. (1996). Esta
razão isotópica é uma boa ferramenta para discriminar rochas drenadas, circulação de águas e o grau de interação com
as rochas. Os valores da razão 87Sr/86Sr na água do mar situam-se na faixa de 0,709 (Faure 1986), enquanto que nas águas
pluviais situam-se, aproximadamente entre 0,709 e 0,713 (Capo et al. 1998, Negrel & Rov 1998). A razão 87Sr/86Sr é uma
mistura da composição isotópica do Sr da água de recarga com a composição isotópica das rochas nas quais a água
percola, que poderá ser pronunciada em águas subterrâneas devido a fatores como tempo de percolação, volume de
água, alta razão entre superfície do mineral e o volume de água.
Para permitir a investigação da interação das águas com as rochas, foram realizadas análises nas rochas presentes na área
de estudo e nas amostras de água. Nas águas de Caxambu as razões de 87Sr/86Sr não oscilaram relativamente e tiveram
um valor baixo, entre 0,7061 e 0,7069 (Figura 5.7.12), assim como a relação entre Ca2+/Sr que praticamente não teve
variação significativa. Comparando as razões de isótopos de Sr das águas com a das rochas locais, percebe-se uma
correlação da assinatura isotópica da água com a rocha alcalina vulcânica (relação de 87Sr/86Sr baixa), que compõe o
aquífero fraturado da área. Rochas de derivação mantélica fornecem razões de 87Sr/86Sr baixas (Faure 1986, Collerson et
al.1988, Palmer & Edmond 1992, Banner 2004).

5.7.3. A NÁLISE

DE AGRUPAMENTOS

A análise de agrupamento pode ser desenvolvida em relação aos métodos hierárquicos ou por particionamento (métodos
não hierárquicos). Os métodos hierárquicos representam uma série de sucessivos agrupamentos (métodos aglomerativos)
ou sucessivas divisões de elementos (métodos divisivos). Já os métodos não hierárquicos (particionamento) foram
desenvolvidos para agrupar elementos em K grupos, onde K é a quantidade de grupos previamente definida. Os grupos,
nos métodos hierárquicos, são geralmente representados por um diagrama bi-dimensional chamado de dendrograma
ou diagrama de árvore. Neste diagrama, cada ramo representa um elemento, enquanto a raiz representa o agrupamento
de todos os elementos de dados. Através do dendrograma e do conhecimento prévio sobre a estrutura dos dados, podese determinar uma distância de corte para definir quais serão os grupos formados, em função do objetivo da análise e
do número de grupos desejados.
Deste modo, os grupos e subgrupos de pontos amostrais são identificados de modo a se obter uma homogeneidade
dentre si (domínios hidroquímicos similares de um conjunto de pontos amostrais) e uma heterogeneidade entre si
(domínios hidroquímicos diferenciados entre subconjuntos de pontos amostrais).
No método hierárquico os agrupamentos de pontos semelhantes são feitos por meio de ligações. Os tipos de ligações
mais comuns são: Ligações Simples (vizinho mais próximo), Ligações Completas (vizinho mais distante) e Método das
Médias das Distâncias. Destacam-se detalhadamente os dois primeiros tipos de ligações: simples e completa.
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Figura 5.7.12. Razões 87Sr/86Sr por Ca2+/Sr das amostras de água de Caxambu, comparadas à razão 87Sr/86Sr dos principais litotipos
presentes no Circuito das Águas.

Nas ligações simples o agrupamento é feito unindo dois grupos com menor distância ou maior similaridade. Uma vez
formado o novo grupo, por exemplo, (AB), na ligação simples, a distância entre (AB) e algum outro grupo C é calculado:
d(AB)C = min {dAC, dBC}, os resultados obtidos são dispostos graficamente em um diagrama em árvore ou dendrograma
que possui uma escala para se observar os níveis.
No método de ligações completas (vizinho mais distante) o procedimento é muito semelhante ao da ligação simples,
com uma exceção. O algoritmo aglomerativo começa determinando a menor distância dik, constrói-se a matriz de
distâncias D = (dik) e os grupos vão se juntando. Se A e B são dois grupos de um único elemento, tem-se (A,B) como novo
grupo. A distância entre (A,B) e outro grupo C é dada por d[(A,B),C] = max {d(AC), d(BC)}.
As ilustrações apresentadas nas figuras 5.7.13 e 5.7.14 mostram os dendrogramas resultantes da análise de agrupamento
dos pontos amostrais considerando diferentes conjuntos de parâmetros, enquanto que os resultados estatísticos da
matriz de correlação obtida serão apresentados em tabelas após os dendrogramas.

Figura 5.7.13. Dendrograma com o grau de similaridade entre os principais cátions e ânions estudados nas análises hidroquímicas.
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Figura 5.7.14. Dendrograma com o grau de similaridade entre as águas de Caxambu quanto a seus principais cátions e ânions.

5.7.3.1. Í ONS F UNDAMENTAIS
Em uma observação preliminar da análise multivariada dos íons fundamentais (Figura 5.7.13), percebe-se que há um
grupo de variáveis com grau de similaridade acima de 95% (bicarbonato, sódio, cálcio, potássio e magnésio), enquanto
outro grupo manteve grau de similaridade próxima de 90% (cloreto e sulfato).
Ao analisar as águas de todos os pontos e considerando os períodos chuvoso e de estiagem (março e julho,
respectivamente), em uma análise de agrupamento por cátions e ânions, percebe-se que há distinção de dois grupos (I e
II), sendo que o grupo I se subdivide em IA e IB, enquanto o grupo II subdivide em IIA e IIB (Figura 5.7.14). A Tabela 5.7.9
apresenta os pontos que compõem cada um dos grupos.
Tabela 5.7.9. Agrupamentos obtidos para águas de Caxambu, considerando os grupos com maior grau de similaridade entre os pontos
amostrais das águas de Caxambu quanto a seus principais cátions e ânions.
Grupo

I

Subgrupos
Derivados

IA

Pontos /
Período
CXU01_Ch
CXU01_Sc
CXU02_Ch
CXU02_Sc
CXU15_Sc
CXU04_Ch
CXU04_Sc
CXU18_Sc
CXU22_Sc
CXU25_Sc
CXU27_Sc
CXU30_Sc

Observação
Fonte Mayrink 1
Fonte Mayrink 1
Fonte Mayrink 2
Fonte Mayrink 2
Poço Tubular
Fonte Mayrink 3
Fonte Mayrink 3
Poço Manual
Poço Tubular
Nascente
Nascente
Nascente

CXU10_Ch
Fonte Viotti
CXU10_Sc
Fonte Viotti
CXU11_Ch
Fonte Dom Pedro
CXU11_Sc
Fonte Dom Pedro
CXU16_Sc
Poço Tubular
CXU09_Ch
Fonte Dona Leopoldina
IB
CXU09_Sc
Fonte Dona Leopoldina
CXU03_Ch
Fonte Floriano de Lemos (Gêiser)
CXU03S_Ch
Fonte Floriano de Lemos (Gêiser) Superior
CXU12_Ch
Fonte Beleza
CXU06_Ch
Fonte Venâncio
CXU06_Sc
Fonte Venâncio
II A
CXU03_Sc
Fonte Floriano de Lemos (Gêiser)
CXU03s_Sc
Fonte Floriano de Lemos (Gêiser) Superior
II
CXU05_Sc
Fonte Duque de Saxe
CXU12_Sc
Fonte Beleza
CXU07_Ch
Fonte Ernestina Guedes
CXU07_Sc
Fonte Ernestina Guedes
CXU05_Ch
Fonte Duque de Saxe
II B
CXU08_Ch
Fonte Dona Isabel
CXU08_Sc
Fonte Dona Isabel
Ch – período chuvosa (março), Sc – período de estiagem (julho)
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5.7.3.2. I SÓTOPOS DE HIDROGÊNIO E OXIGÊNIO
Ao analisar as águas de todos os pontos e considerando os períodos chuvoso e de estiagem (março e julho,
respectivamente), quanto aos isótopos de H e O, percebe-se que há também uma distinção de dois grupos (I e II), sendo
que o grupo I se subdivide em IA e IB, enquanto o grupo II se subdivide em IIA e IIB (Figura 5.7.15). A Tabela 5.7.10
apresenta os pontos que compõem esses grupos e subgrupos.
As amostras do grupo I do tratamento estatístico, tanto iônico quanto isotópico, incluem as amostras do grupo
hidroquímico “menos salinizados”, enquanto as do grupo II contemplam as amostras “mais salinizadas”.

Figura 5.7.15. Dendrograma com o grau de similaridade entre as águas de Caxambu quanto aos valores de δ2H e δ18O.
Tabela 5.7.10. Agrupamentos obtidos para águas de Caxambu, considerando os grupos com maior grau de similaridade entre os pontos
amostrais das águas de Caxambu quanto aos valores de δ2H e δ18O.
Pontos /
Observação
Período
CXU 01_Ch
Fonte Mayrink 1
CXU 01_Sc
Fonte Mayrink 1
CXU 02_Ch
Fonte Mayrink 2
CXU 02_Sc
Fonte Mayrink 2
CXU 11_Ch
Fonte Dom Pedro
CXU 11_Sc
Fonte Dom Pedro
CXU 04_Ch
Fonte Mayrink 3
IA
CXU 04_Sc
Fonte Mayrink 3
CXU 09_Ch
Fonte Dona Leopoldina
CXU 09_Sc
Fonte Dona Leopoldina
I
CXU 10_Ch
Fonte Viotti
CXU 10a_Ch
Fonte Viotti
CXU 10_Sc
Fonte Viotti
CXU 15_Sc
Poço Tubular
CXU 16_Sc
Poço Tubular
CXU 25_Sc
Nascente
CXU 30_Sc
Nascente
IB
CXU 18_Sc
Poço Manual
CXU 22_Sc
Poço Tubular
CXU 27_Sc
Nascente
CXU 03_Ch
Fonte Floriano de Lemos (Gêiser)
CXU 03_Sc
Fonte Floriano de Lemos (Gêiser)
CXU 03S_Ch
Fonte Floriano de Lemos (Gêiser) Superior
CXU 03s_Sc
Fonte Floriano de Lemos (Gêiser) Superior
IIA
CXU 06_Ch
Fonte Venâncio
CXU 06_Sc
Fonte Venâncio
CXU 12_Ch
Fonte Beleza
II
CXU 12_Sc
Fonte Beleza
CXU 05_Ch
Fonte Duque de Saxe
CXU 05_Sc
Fonte Duque de Saxe
CXU 07_Ch
Fonte Ernestina Guedes
IIB
CXU 07_Sc
Fonte Ernestina Guedes
CXU 08_Ch
Fonte Dona Isabel
CXU 08_Sc
Fonte Dona Isabel
Ch – período chuvoso (março), Sc – período de estiagem (julho)
Grupo

Subgrupos
Derivados
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5.8. G EOTEMPERATURA E PROFUNDIDADE DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUAS
NO PARQUE DAS Á GUAS DE C AXAMBU
Paulo Cyro Baptista Scudino

5.8.1. I NTRODUÇÃO
A interpretação dos dados hidrogeológicos e hidrogeoquímicos associados ao geotermalismo foi objeto de pesquisa e
investigações inicialmente enfocadas por Fournier & Rowe (1966), Fournier & Truesdell (1972, 1973 e 1974), Fournier et
al. (1974), White (1972), Fournier (1973, 1977), logrando-se conhecimentos teóricos para a avaliação da geotemperatura
das águas termais residentes nos aquíferos sob ambiente de geotermalismo, com a proposição de modelos
geotermométricos. Registra-se, também, o trabalho de Barret & Pearl (1978) que avaliou dados de fontes hidrotermais
naturais e poços tubulares profundos.
No Brasil, estimativas de geotemperatura e profundidade de convecção das águas quentes ascendentes foram realizadas
para o sistema aquífero geotermal de Poços de Caldas por Scudino (1992). Mais recentemente, Gastmans et al. (2012)
empregou diversos modelos geotermométricos em estudos regionais sobre o Aquífero Guarani.

5.8.2. F UNDAMENTAÇÃO
A aplicação dos modelos geotermométricos envolve as seguintes premissas (Barrell & Pearl 1978):







coexistência de reações físico-químicas, dependentes da temperatura na zona de circulação profunda do sistema
água-rocha, que controlam as concentrações dos constituintes químicos dissolvidos na água termal;
todos os constituintes químicos envolvidos são suficientemente abundantes nas reações, ou seja, o seu aporte
não é fator limitante;
o equilíbrio hidrogeoquímico água-rocha dos constituintes ocorre à temperatura da água do sistema aquífero;
pequeno equilíbrio, ou o não-reequilíbrio, ou mudanças na composição química da água, ocorrem a
temperaturas relativamente baixas, na zona de circulação rasa, de descarga natural, ao final do transcurso da
água quente em fluxo ascendente para a superfície;
não há mistura da água quente em profundidade, sob fluxo ascendente, com as águas frias de circulação rasa;
ou, caso a mistura ocorra, o processo deve ser passível de identificação e quantificação.

Os principais modelos geotermométricos empregados na estimativa da geotemperatura são embasados na solubilidade
da sílica contida no quartzo e pseudomorfos, bem como na capacidade de troca catiônica. Ademais, foram desenvolvidos
geotermômetros que, aplicados em conjunto ao geotermômetro de sílica, também possibilitam estimativas da
geotemperatura, com base no equilíbrio hidrogeoquímico coexistente entre diversas espécies minerais, no sistema
geotermal (Gastmans et al. 2012).
Os geotermômetros de sílica propostos por Fournier & Rowe (1966), são amplamente empregados, já que o conteúdo
de sílica de uma fonte termal está diretamente relacionado à última temperatura de equilíbrio do quartzo no sistema
água-rocha reservatório. Em geral, estes geotermômetros funcionam satisfatoriamente para temperaturas altas, entre
150 ºC e 225 ºC, relacionadas ao processo de precipitação de sílica durante a ascensão da água termal (Fournier 1977).
Sob temperaturas mais frias, a calcedônia, cristobalita e/ou sílica amorfa podem controlar a dissolução da sílica (Fournier
& Rowe 1966, Fournier & Truesdell 1972, 1973, 1974).
Analogamente, sob dependência da temperatura, constantes de equilíbrio para reações de troca catiônica ou de alteração
mineral podem ser utilizadas em estimativas da geotemperatura de sistemas aquíferos termais, quando as relações entre
os constituintes dissolvidos são modificadas em função de alterações na temperatura de equilíbrio (Fournier 1977). A
relação Na/K é especialmente empregada para águas subterrâneas termais com geotemperaturas superiores a 200 ºC,
enquanto que o geotermômetro Na-K-Ca possibilita cálculos mais acurados para águas mais frias (Fournier 1977, in
Gastmans et al. 2012, Fournier & Truesdell 1972, 1973 e 1974, Barret & Pearl 1978).

5.8.3. A PLICA ÇÃO

ÀS ÁGUAS MINERAIS DE

C AXAMBU

Dentre as fontes hidrominerais do Parque das Águas de Caxambu identificou-se evidência de geotermalismo na água do
poço tubular da Fonte Floriano de Lemos (“gêiser”), cuja temperatura hipotermal situava-se em torno de 28 ºC durante
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as coletas das amostras de água e dados in situ no ponto amostral CXU-03. Para estas amostras, a distribuição dos dados
isotópicos de oxigênio (O18) e deutério (H2) revela a inexistência de mistura entre as águas quentes e profundas que
jorram no “gêiser” com as águas frias naturais de circulação rasa (item 5.7). Isto estabelece a condição essencial ao sistema
geotermal para aplicação de geotermômetros no caso do “gêiser” (ponto CXU-03), como referido nos itens anteriores.
Assim, são a seguir apresentados os resultados obtidos mediante emprego do geotermômetro de sílica-quartzo e
geotermômetro K-Na-Ca.

5.8.3.1. G EOTERMÔMETRO SÍLICA - QUARTZO
Desenvolvido por Fournier & Rowe (1966), a sua resolução gráfica (Figura 5.8.1, Tabela 5.8.1) mostra que sob
concentrações de sílica acima de 60 mg/L, a curva de teor de sílica versus temperatura se divide em dois ramos, tais sejam,
o de resfriamento condutivo, em que não há perda de vapor, e o resfriamento adiabático, em que ocorre perda de calor,
com decréscimo da temperatura devido à mudança de pressão, com perda de vapor da água termal, e sem a troca de
calor para fora do sistema geotermal.

Figura 5.8.1. Diagrama ilustrativo do geotermômetro sílica-quartzo aplicado aos dados obtidos na Fonte Floriano de Lemos (“gêiser”),
Parque das Águas de Caxambu.

O cálculo da geotemperatura (Tabela 5.8.1) é dada pelas seguintes equações (Barrett & Pearl 1978):


Resfriamento condutivo:
T (ºC) = {1.309/[5,19- log10 (SiO2)]} – 273



Resfriamento adiabático:
T (ºC) = {1.522/[5,75- log10 (SiO2)]} - 273

Com base nos dados de concentração de sílica medidos em diferentes campanhas de amostragem de águas, referentes
aos anos 1993-2018, obteve-se os valores de geotemperatura, mostrados na Tabela 5.8.1, para a Fonte Floriano de Lemos
(“gêiser”) do Parque das Águas de Caxambu.
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Tabela 5.8.1. Estimativas de geotemperatura para a Fonte Floriano de Lemos (“gêiser”), Parque das Águas de Caxambu, pela aplicação
do geotermômetro sílica-quartzo (ver texto). (1) resfriamento condutivo; (2) resfriamento adiabático.

Ponto amostral CXU-03
(“gêiser”)

Concentração de SiO2
(mg/L)

Geotemperatura
(ºC)

MENOR

40,8

92,6 (1)

MÉDIA

59,5

109,7 (1)

MAIOR

82,9

124,4 (1)

127,3 (2)

5.8.3.2. G EOTERMÔMETRO SÓDIO (N A ) – POTÁSSIO (K) – CÁLCIO (C A )
Desenvolvido por Fournier & Truesdell (1973 in Barrett & Pearl 1978), tem por base a relação empírica entra as
concentrações molares dos cátions Na+, K+ e Ca2+ com a temperatura da água termal em profundidade. O cálculo da
geotemperatura, mostrado na Tabela 5.8.2, é dado pela seguinte equação (Barrett & Pearl 1978):
T (ºC) = 1.647/[{[log10 (Na/K) + B log10 ((Ca)1/2]/Na)+2,24}] - 273
Tabela 5.8.2. Estimativa de geotemperatura para a Fonte Floriano de Lemos (“gêiser”), Parque das Águas de Caxambu, pela aplicação do
geotermômetro Na – K – Ca.
Ponto amostral
CXU-03 (“gêiser”)

Concentrações (Mol/L)

Na

0,00513

K

0,00310

Ca

Geotemperatura (ºC)

0,00635

135,0

Em resumo, a geotemperatura máxima, em profundidade, das águas da Fonte Floriano de Lemos (“gêiser”) do Parque das
Águas de Caxambu pode atingir valores entre 110 ºC e 135 ºC.

5.8.4. P ROFUNDIDADE

MÍNIMA MÉDIA DE CIRCULAÇÃO

O cálculo estimativo da profundidade mínima média, “Z”, de circulação das águas termais, pode ser expresso mediante a
equação abaixo (Swanberg & Morgan 1980, apud Hurter et al. 1983, in Scudino 1992):
Z (m) = K. (T-b)/q, em que:
K: condutividade térmica entre 2,25 e 3,5 W/m. ºC, para granito-gnaisse (Silva, 2010);
T: geotemperatura da ordem de 110 ºC a 135 ºC;
b: temperatura média anual de superfície igual a 19,2 ºC;
q: fluxo térmico de 7,2.10-2 W/m2, dado médio obtido por Hurter et al. (op. cit.) para as fontes termais em Minas Gerais.

Reportando-se ao trabalho de Silva (2010), os valores de condutividade térmica obtidos para rochas granito-gnáissicas
são aqueles mostrados na Figura 5.8.2.

Figura 5.8.2. Valores de condutividade térmica obtidos em amostras de rochas granito-gnáissicas (fonte: Silva 2010).
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A partir dos cálculos acima mencionados, cujos resultados estão contidos na Tabela 5.8.3, a profundidade mínima,
associada ao processo de convecção e ascendência, de circulação das águas termais da Fonte Floriano de Lemos (“gêiser”)
são aqui estimadas entre 2.850 e 5.600 metros (i.e., 2,85 a 5,6 km).
Tabela 5.8.3. Estimativas de profundidade mínima média de circulação da água termal da Fonte Floriano de Lemos (“gêiser”), Parque
das Águas de Caxambu.
Geotermômetro

Condutividade Térmica “K”
2,25 W/m. ºC

3,50 W/m. ºC

GEOTEMPERATURA (ºC)
SÍLICA – QUARTZO

110

110

PROFUNDIDADE MÍNIMA DE CICULAÇÃO “Z” (m)
2.844

4.424

GEOTEMPERATURA ( ºC)
Na – K – Ca

135

135

PROFUNDIDADE MÍNIMA DE CICULAÇÃO “Z” (m)
3.625

5.639

5.8.5. C ONCLUSÕES
Pelo exposto acima, os dados obtidos no presente projeto, aliados a dados de trabalhos anteriores, permitem a aplicação
dos geotermômetros sílica–quartzo e Na–K–Ca para estimativa da geotemperatura, em profundidade, da água hipotermal
da Fonte Floriano de Lemos (“gêiser”), do Parque das Águas de Caxambu, assim como o cálculo da sua profundidade
mínima média de circulação. Como resultado, as águas estudadas atingem geotemperaturas entre 110 ºC e 135 ºC, a
profundidades entre 2.850 e 5.600 metros (ou seja, 2,85 km a 5,6 km).
Estes resultados são compatíveis com as evidências isotópicas, resultantes das análises de C14, H2 e O18, que permitem
caracterizar as águas das fontes do Parque das Águas de Caxambu como sendo águas profundas e antigas.
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Este item se baseia, essencialmente, nos dados hidroquímicos e isotópicos das amostras de águas coletadas, pela equipe
do projeto, nas fontes hidrominerais do Parque das Águas de Caxambu, em março de 2018 (período chuvoso) e julho de
2018 (período de estiagem).
A área de estudo é composta por ortognaisses do embasamento intercalados tectonicamente com paragnaisses, xistos e
quartzitos da Megassequencia Andrelândia, os quais são intrudidos por corpos graníticos e de rochas alcalinas. Os
contatos entre o embasamento e as rochas supracrustais da Megassequencia Andrelândia são de natureza tectônica e
refletem transporte dirigido para nordeste, apresentando-se, todavia, afetados por dobras e zonas de cisalhamento de
direção nordeste-sudoeste. Os sistemas de faturamento das rochas regionais orientam-se segundo as direções noroestesudeste, leste-oeste, nordeste-sudoeste e norte-sul, e apresentam alto ângulo de mergulho. A interconexão de fraturas
propicia as condições de porosidade (fraturas abertas) e permeabilidade (fraturas interconectadas) que permitem a
circulação das águas subterrâneas. Outras estruturas contribuem para o incremento de espaços abertos nas rochas
regionais, a exemplo dos contatos entre diferentes tipos de rochas com propriedades mecânicas distintas (este é o caso
dos contatos entre as rochas alcalinas e suas rochas hospedeiras).
No Morro do Caxambu afloram rochas alcalinas que constituem uma intrusão representante da parte superior do conduto
de um edifício vulcânico, muito provavelmente originado no Cretáceo (ou seja, centenas de milhões de anos mais jovem
que suas rochas hospedeiras). Veios e diques de rochas alcalinas, encaixados por rochas regionais, também ocorrem com
frequência nos arredores do Morro do Caxambu. As rochas alcalinas apresentam-se muito fraturadas e são ricas em
espaços vazios de dimensões as mais variadas (vesículas a geodos). A grande abundância de fraturas abertas e espaços
vazios, formando uma trama interconectada, faz das rochas alcalinas um meio propício à percolação de águas
subterrâneas. Além disso, as rochas alcalinas são ricas em minerais que podem apresentar grande reatividade química,
como os carbonatos, fosfatos, óxidos e fluorita, particularmente em contato com águas quentes.
As águas subterrâneas, coletadas na área de Caxambu, distribuem-se ao longo da curva meteórica local, mas têm
assinatura isotópica de águas de circulação profunda, sem mistura com águas rasas e/ou superficiais (figuras 5.9.1 e 5.9.2).
De fato, cálculos de geotemperatura e profundidade de circulação indicam que as águas do gêiser podem atingir
temperaturas em torno de 130 °C a profundidades entre 3.600 e 5.600 metros (item 5.8). Ademais, os dados de isótopos
de carbono, incluindo as datações pelo método carbono-14, demonstram que são águas subterrâneas antigas
(> 1.000 anos) e de origem meteórica pretérita (águas de chuvas antigas).
As águas minerais captadas no Parque das Águas de Caxambu apresentam baixo a alto grau de mineralização, com ampla
variação nos valores de condutividade elétrica, entre 39 μS cm-1 e 2.255 μS cm-1, e têm caráter ácido com pH médio em
torno de 6 (tanto no período chuvoso quanto na estiagem; Figura 5.9.3). Estas águas minerais apresentam elevado
conteúdo de CO2 livre, variando de 0,36 a 55,75 meq/L, conforme cálculos com base no pH e concentração de
bicarbonato. No conjunto, se caracterizam como águas minerais frias a hipotermais, com temperaturas que oscilam entre
21 e 28 ºC, nas fontes.
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Figura 5.9.1. Gráfico dos valores de δ2H e δ18O das amostras de água de Caxambu no mês de março de 2018.

Figura 5.9.2. Gráfico dos valores de δ2H e δ18O das amostras de água de Caxambu no mês de julho de 2018.

Com base na análise de agrupamento por cátions e ânions (item 5.7) pode-se discriminar dois grupos de águas com

propriedades físico-químicas distintas, no Parque de Águas de Caxambu, designados como grupo I e grupo II

(Figura 5.9.4). O grupo I inclui as amostras de águas coletadas nas fontes Mayrink 1(CXU-01), Mayrink 2 (CXU-02), Mayrink
3 (CXU-04), Dona Leopoldina (CXU-09), Viotti (CXU-10) e Dom Pedro (CXU-11). O grupo II englobas as amostras de águas

coletadas nas fontes Duque de Saxe (CXU-05), Venâncio (CXU-06), Ernestina Guedes (CXU-07), Dona Izabel (CXU-08),
Beleza (CXU-12) e no Gêiser (CXU-03). A Fonte Beleza tem sua captação situada em um ponto no balneário (Figura 5.9.4).
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Figura 5.9.3. Diagrama de Pourbaix para classificação das amostras de água coletadas em Caxambu. Os pontos menores representam as
amostras do período chuvoso e os pontos maiores representam as amostras do período de estiagem.

As águas do grupo I apresentam assinaturas isotópicas de hidrogênio e oxigênio similares a de águas antigas de níveis

menos profundos, ao passo que o grupo II é também constituído por águas antigas (paleoáguas), porém mais profundas.
Parte dessa constatação também pode ser observada no diagrama Eh-pH (Figura 5.9.3) que mostra as águas do grupo I

com valores de Eh mais elevados, representando águas de fluxo menos profundo, enquanto as águas do grupo II
apresentam menor valor de potencial redox, indicando águas de fluxo mais profundo.

Figura 5.9.4. Mapa esquemático do Parque das Águas de Caxambu, mostrando a distribuição das águas minerais do grupo I (retângulo
tracejado em verde) e do grupo II (retângulo tracejado em azul). As águas da Fonte Beleza (amostra CXU-12) são captadas no ponto
marcado por círculo tracejado em azul, situado no balneário.

As águas do grupo I são águas menos salinizadas, com valores de pH medidos in situ variando de 4,78 a 6,65, sendo,
portanto, fracamente ácidas. A condutividade elétrica varia de 39 a 721 μS cm-1, sendo esse último valor mais elevado,
mas abaixo dos valores medidos no grupo II. As águas do grupo I apresentam baixas concentrações de ferro (cf. média
de condutividade de 285 µS cm-1 e máximo de 721 µS cm-1). Os teores dos demais cátions e ânions seguem a mesma
tendência. Os valores de Eh também são mais elevados no grupo I, podendo estar acima de 250 mV (Figura 5.9.3). As
águas desse grupo mostram uma redução da mineralização na seguinte ordem das fontes (Figura 5.9.5): Dona Leopoldina
(CXU-09), Dom Pedro (CXU-11), Viotti (CXU-10), Mayrink 1(CXU-01), Mayrink 2 (CXU-02), Mayrink 3 (CXU-04). A
distribuição relativamente ordenada destas fontes na área do parque sugere algum tipo de controle do processo
mineralizante pelo fluxo subterrâneo das águas.
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As águas do grupo II, contrastando com o grupo I, são mais salinizadas e apresentam caracteristicamente sabores mais
acentuados, em função da presença do ferro em concentrações relativamente elevadas (cf., média de condutividade
elétrica de 1.841 µScm-1 e máximo de 2.255 μS cm-1 na fonte Floriano de Lemos ou Gêiser, CXU-03S). Os valores de pH
das águas do grupo II estão sensivelmente acima daqueles observados para as fontes do grupo I, caracterizando as águas
do grupo II como fracamente ácidas a neutras. A média de pH para as determinações feitas in loco é de 6,14, para uma
faixa de variação de 5,98 a 6,38. As medidas in loco de Eh são positivas, mas abaixo de 200 mV, típicas de ambiente de
transição entre meio oxidante e redutor (Figura 5.9.3). As concentrações de CO2 livre são extremamente altas, com valores
médios acima 1.450 mg/L, chegando a 1.944 mg/L na fonte Duque de Saxe (CXU-05). Essas altas concentrações de dióxido
de carbono justificam os elevados níveis de ferro solúvel no grupo II (porque o CO2 diminui o pH da água mediante a
formação de ácidos, os quais, por sua vez, provocam a liberação do ferro de minerais, como óxidos e silicatos, contidos
nas rochas).

Figura 5.9.5. Diagramas de Schoeller-Berkaloff para classificação das amostras de água coletadas no Parque das águas de Caxambu. a)
Período chuvoso, mês de março; b) Período de estiagem, mês de julho.

Os dados isotópicos de estrôncio (87Sr/86Sr) indicam consistente correlação geoquímica entre as águas do Parque das
Águas de Caxambu e a rocha alcalina aflorante no Morro do Caxambu (Figura 5.9.6). Isto implica em alto grau de interação
das águas minerais com as rochas alcalinas, por meio de sua convivência físico-química durante o fluxo de circulação ao
longo das superfícies do aquífero. Deve-se considerar que as rochas alcalinas também formam muitos veios e diques,
encaixados nas rochas regionais, além da intrusão alcalina do Morro do Caxambu. Esta, por sua vez, representa apenas a
parte superior de um conduto vulcânico, o qual certamente tem raiz profunda.
Com base nas análises hidroquímicas (item 5.7), pode-se inferir os principais processos de mineralização e de evolução
química das águas minerais da região, como resumido adiante:





As águas frias do grupo I, com menor condutividade elétrica, pH ligeiramente ácido e valores positivos de Eh,
são interpretadas como águas de circulação subterrânea menos profunda (em relação ao grupo II);
As águas hipotermais a frias do grupo II, com elevada condutividade elétrica, pH tendendo a neutro e baixos
valores positivos de Eh, são águas de circulação profunda (atingindo mais de 5 km de profundidade);
A concentração de CO2 livre é mais elevada no grupo II, pois são águas mais mineralizadas e de circulação mais
profunda;
Os feldspatos, presentes nas rochas alcalinas e rochas regionais, são a mais provável fonte de sódio, potássio e
cálcio das águas minerais. A intrusão alcalina é um sistema poroso-permeável que favorece as reações químicas
que decompõem os feldspatos, em presença de águas aquecidas;
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As amostras coletadas nas fontes do Parque das Águas de Caxambu indicam que grande parte da presença de
cálcio e bicarbonato das águas minerais estaria relacionada à interação das águas com minerais da rocha alcalina,
observadas pelas razões hidroquímicas de Ca2+/Ca2++SO42- e HCO3-/SiO2 (item 5.7);
O bário, comum em todas as fontes do Parque das Águas de Caxambu, e que nas águas mineralizadas chega
próximo do limite máximo aceitável, também estaria associado à alteração dos feldspatos presentes nas rochas
alcalinas, mas também sugere a presença de anomalia de bário nestas rochas (que podem conter outros minerais
ricos em bário);
As altas concentrações naturais de fluoreto nas águas do parque também podem ser relacionadas às rochas
alcalinas, as quais geralmente contêm fluorita como constituinte acessório.

Figura 5.9.6. Razões 87Sr/86Sr por Ca2+/Sr das amostras de águas de Caxambu, comparadas à razão 87Sr/86Sr das principais rochas
presentes no Circuito das Águas. Observar a marcante correlação com a rocha alcalina.

Conforme discutido anteriormente, as paleoáguas mais mineralizadas de circulação mais profunda (grupo II) são distintas
das paleoáguas de circulação menos profunda (grupo I), ainda que espacialmente a distância entre as fontes desses
grupos seja de apenas alguns metros (Figura 5.9.4). Esta compartimentação das águas em dois grupos no Parque das
Águas de Caxambu pode ser explicada por três condicionantes:
i.
ii.
iii.

a existência de uma barreira física em profundidade, interna à zona de cisalhamento por onde
ascendem as águas, isolando os dois grupos ao longo de uma superfície irregular mas de orientação
geral a nordeste-sudoeste;
o alcance em profundidade das descontinuidades associadas à fluxo de circulação de cada grupo,
favorecendo o aporte seletivo de paleoáguas subterrâneas menos profundas (grupo I) ou mais
profundas (grupo II);
uma influência diferencial das rochas alcalinas sobre as águas de cada grupo, uma vez que os dados
analíticos indicam a grande influência destas rochas na mineralização das águas de Caxambu (item
5.10).

A possibilidade de fluxo diferencial das águas subterrâneas desses dois grupos remete para alguma barreira física entre
zonas de rochas fraturadas. Essas paleoáguas subterrâneas, tanto de fluxo menos profundo (grupo I) quanto de fluxo
mais profundo (grupo II), não exibem indícios de mistura com águas superficiais. Consequentemente, pelos dados
levantados, o grupo I está vinculado a interconexões de fraturas que atingem níveis menos profundos, dotados de águas
menos mineralizadas. Já as captações do grupo II, ligadas a um sistema fraturado profundo, apresentam as águas mais
mineralizadas, a exemplo das fontes Ernestina Guedes (CXU-07), Beleza (CXU-12) e do Gêiser (CXU-03).
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O mapeamento geológico da área de Caxambu revela que o substrato rochoso é composto por ortognaisses do
embasamento intercalados tectonicamente com paragnaisse, xisto e quartzito da Megassequência Andrelândia. O
conjunto rochoso mais antigo aloja intrusões graníticas e alcalinas (item 5.2). As rochas e suas estruturas estão
espacialmente dispostas segundo a direção nordeste, com mergulhos moderados a altos. O arranjo litotectônico controla
as feições de relevo, a drenagem superficial e os aquíferos subterrâneos da área de Caxambu. O Parque das Águas de
Caxambu está situado sobre uma zona de cisalhamento regional, a Zona de Cisalhamento Caxambu, localmente
estruturada em rocha gnáissica, próximo ao contato com a intrusão alcalina que aflora nas encostas e topo do Morro do
Caxambu.
O conjunto de estruturas rúpteis da região inclui sistemas de fraturas e falhas de direção predominante a nordeste e,
subordinadamente a noroeste, norte-noroeste e norte, as quais estão impressas em todas as unidades rochosas précambrianas. Estas estruturas controlam os vales e ravinas onde ocorrem as nascentes perenes situadas na quebra do
relevo de meia encosta.
As fraturas e falhas de direção nordeste são as mais importantes descontinuidades que controlam a porosidade e
permeabilidade secundárias, conferindo ao sistema aquífero fraturado maior possibilidade de circulação preferencial de
água subterrânea em fluxo profundo. A Zona de Cisalhamento Caxambu impõe forte anisotropia de condutividade
hidráulica às zonas aquíferas na região, com alta transmissividade na direção sudoeste-nordeste. Embora não seja cortada
por essa zona de cisalhamento, a intrusão alcalina do Morro do Caxambu, rica em rochas muito porosas e permeáveis,
também se configura como um meio preferencial de percolação de água subterrânea. A capacidade da intrusão alcalina
em acumular e transmitir água se atribui à grande quantidade de rochas brechadas e fraturadas, ricas em vesículas e
outros espaços vazios.
O relevo da área de Caxambu mostra alinhamentos de morros aproximadamente na direção nordeste, cujos traços são
subparalelos às zonas de cisalhamento e falhas transcorrentes regionais. Os topos das elevações, com cotas entre 980 e
1090 metros, constituem divisores de águas superficiais, e de águas subterrâneas da zona aquífera de circulação rasa
particularmente associada aos aquíferos do manto decomposto e depósitos da cobertura cenozoica. Os divisores de
águas estão dispostos paralelamente uns aos outros e delimitam sub-bacias estreitas e alongadas. Os vales com elevações
entre 880 e 900 metros configuram o nível de base local. A rede de drenagem da área exibe um padrão paralelo e
alongado, segundo a direção nordeste dada pelas estruturas regionais. O Parque das Águas de Caxambu situa-se,
geograficamente, na sub-bacia do Ribeirão Bengo, mas os resultados obtidos pelo projeto evidenciam que suas fontes
de águas minerais estão dissociadas de influências naturais recentes atribuíveis a este curso d’água.
O modelo de fluxo subterrâneo, descrito a seguir e ilustrado na Figura 5.10.1, está fundamentado nos dados geológicos
e geofísicos sobre as rochas-reservatório mapeadas, e nos novos resultados revelados pelas análises hidroquímicas e
isotópicas, incluindo datações por Carbono-14, de amostras de águas minerais do Parque das Águas de Caxambu.
Os resultados hidroquímicos e isotópicos obtidos das amostras de águas das fontes hidrominerais captadas do sistema
aquífero fraturado, no Parque das Águas de Caxambu, revelam significativa homogeneidade em sua composição. Suas
assinaturas isotópicas de hidrogênio (δD) e oxigênio (δO18), juntamente com os dados isotópicos de carbono (δC13) e as
datações por Carbono-14, evidenciam que se tratam de águas de circulação profunda, muito antigas (paleoáguas) e de
origem meteórica (águas de chuvas pretéritas), remontando a milhares de anos. Essas paleoáguas de circulação profunda
são hipotermais a frias, à superfície do terreno, e não apresentam mistura com as águas da zona aquífera de circulação
rasa e da drenagem natural (ver itens 5.7 e 5.9). Portanto, as águas minerais de Caxambu, como muitas outras do Circuito
das Águas, diante de seu tempo de trânsito muito grande no sistema aquífero, se caracterizam como paleoáguas de fluxo
regional profundo e de circulação supra-bacinal, cuja origem se encontra para além dos limites da sub-bacia do Ribeirão
Bengo e até mesmo da Bacia do Rio Baependi (Figura 5.10.1).
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Como demonstram os dados do mapeamento de superfície (ver itens 5.2 e 5.4) e de sub-superfície (item 5.2.2), a Zona
de Cisalhamento Caxambu é a grande descontinuidade tectônica que controla o fluxo subterrâneo regional das águas
minerais profundas (Figura 5.10.1). Neste contexto, o fluxo das paleoáguas subterrâneas profundas tem controle
estrutural, condicionado pela anisotropia e heterogeneidade das rochas fraturadas ao longo daquela zona de
cisalhamento. No Parque das Águas de Caxambu, historicamente conhecido por suas surgências de águas minerais,
concentram-se fluxos ascendentes de paleoáguas ao longo de volumes abertos de porosidade secundária na zona de
cisalhamento.

Figura 5.10.1. Modelo esquemático de fluxo das paleoáguas subterrâneas regionais na região do Parque das Águas em Caxambu.

Contudo, as características locais, de natureza geológica e geotérmica, controlam o fluxo, a surgência e as características
ímpares das águas minerais no Parque das Águas de Caxambu. As razões de isótopos de estrôncio (Sr86/Sr87), obtidas das
águas minerais e rochas associadas (ver itens 5.7 e 5.9), demonstram que as águas minerais das fontes do Parque das
Águas de Caxambu experimentaram processos de interação água-rocha que correlacionam os fluxos de águas
subterrâneas profundas com a assinatura isotópica da rocha alcalina aflorante no Morro do Caxambu e suas imediações.
Esta grande similaridade das assinaturas isotópicas de estrôncio (Sr86/Sr87) indica que os fluxos das águas minerais
ascendentes mantêm contato direto e duradouro com corpos de rochas alcalinas em profundidade. De fato, as
informações geológicas, obtidas no mapeamento realizado pelo projeto, sustentam esta evidência isotópica, pelos
seguintes motivos:





A intrusão alcalina é composta de rochas com boas condições de permo-porosidade em decorrência da grande
quantidade de fraturas e espaços vazios mostrados pelas suas zonas de brechas, enxames de vesículas e sistemas
de fraturas de resfriamento;
Observa-se grande quantidade de veios de rocha alcalina encaixados em rochas diversas da Zona de
Cisalhamento Caxambu e fora dela;
A composição mineralógica das rochas alcalinas inclui minerais com alta reatividade química (tais como
carbonatos, fosfatos, fluorita e óxidos), os quais se tornam particularmente reativos em água sob temperaturas
mais altas, como as que se obtém das águas hipotermais em superfície (28° C) e dos cálculos de geotemperatura
(até 135 °C; item 5.8). A presença do gás carbônico nas águas pode aumentar ainda mais a reatividade do sistema
água-rocha, devido ao incremento da acidez do meio.

Embora as águas minerais das fontes do Parque das Águas de Caxambu apresentem assinaturas isotópicas muito
similares, remetendo para a mesma origem, é evidente a separação em dois grupos de águas com características
hidroquímicas distintas: o grupo I inclui as águas menos salinizadas e o grupo II as águas mais salinizadas (Figura 5.10.2).
O grupo I engloba as fontes Dona Leopoldina (CXU-09), Dom Pedro (CXU-11), Viotti (CXU-10), Mayrink 1 (CXU-01),
Mayrink 2 (CXU-02) e Mayrink 3 (CXU-04). O grupo II inclui as fontes Duque de Saxe (CXU-05), Venâncio (CXU-06),
Ernestina Guedes (CXU-07), Dona Izabel (CXU-08), Beleza (CXU-12) e o Gêiser (CXU-03). O limite entre os grupos de águas
I e II, arbitrado em superfície, é uma linha de direção nordeste, paralela à Zona de Cisalhamento Caxambu. Como
demonstram os dados hidroquímicos, estes dois grupos distintos de águas indicam a existência de dois domínios de
circulação de águas subterrâneas, cuja compartimentação e isolamento pode ser explicada pela anisotropia e
heterogeneidade litoestrutural ao longo da Zona de Cisalhamento Caxambu. Adicionalmente, os testes de bombeamento
realizados pelo projeto evidenciam cones de rebaixamento elípticos, alongados segundo a direção nordeste-sudoeste e,
também, a ausência de rebaixamento no piezômetro de observação perpendicular ao fluxo, corroborando a interpretação
de que os grupos de águas I e II são lateralmente isolados por uma barreira hidráulica de natureza física.
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As relações isotópicas indicam que as águas menos salinizadas do grupo I registram evidências de circulação menos
profunda, em relação as águas mais salinizadas do grupo II que são de circulação mais profunda. As captações do grupo I
têm correlação com as descontinuidades de fratura permeáveis de compartimentação associada a circulação interfraturas
mais rasa, com profundidade da captação tubulada (no aquífero fraturado) entre 6 e 10 metros. Seus altos valores de
potencial de oxi-redução (Eh), em geral positivos, justificam o caráter mais leve dessas águas se comparadas àquelas do
grupo II.

Figura 5.10.2. Mapa esquemático com a distribuição dos grupos de águas do Parque das Águas de Caxambu. Retângulos tracejados de
cor verde indicam as fontes do grupo I: águas menos salinizadas. Retângulos tracejados de cor azul indicam as fontes do grupo II, águas
mais salinizadas. A captação da Fonte Beleza situa-se no balneário, conforme indicado pela linha pontilhada em azul que conecta a fonte
com o ponto de captação.

Captações mais profundas normalmente atingem meios mais redutores, ou seja, com menor potencial de oxi-redução,
conferindo a essas águas alta salinidade, a exemplo das fontes Beleza (CXU-12; 60 m de profundidade), Gêiser (CXU-03;
60 m de profundidade) e Ernestina Guedes (CXU-07; 45 m de profundidade). Entretanto, as demais captações desse
mesmo grupo, Duque de Saxe (CXU-05; 6 m de profundidade) e Venâncio (CXU-06; 15 metros), não alcançam
profundidades tão elevadas, mas possivelmente estão interconectadas com fraturas que atingem níveis de circulação
mais profundos.
Nesse contexto, as características das águas minerais surgentes no Parque das Águas de Caxambu parecem depender da
localização específica de suas fontes, se no domínio do grupo I ou no do grupo II. Esta localização, por sua vez, está
relacionada às descontinuidades internas à Zona de Cisalhamento Caxambu, as quais são evidenciadas pela configuração
geométrica da rede de fraturamento mapeada em superfície, pelos mapeamentos geológico e hidrogeológico (vide itens
5.2 e 5.4), e em sub-superfície pelos levantamentos geofísicos (item 5.2.2), realizados pelo projeto. Estas descontinuidades
de fraturamento, na direção sudoeste-nordeste, permanecem permeáveis em profundidades que atingem cerca de 5 km
em sub-superfície, como indicam as zonas condutivas mapeadas pela geofísica (item 5.2.2).
O caráter hipotermal é compatível com o modelo de circulação profunda, ao considerar a temperatura de 28°C verificada
nos jorros carbogasosos do gêiser. Cálculos termodinâmicos efetuados no âmbito do projeto (item 5.8), mediante
emprego dos geotermômetros de sílica-quartzo e K-Na-Ca, levaram a uma estimativa da ordem de 110–135 °C para a
geotemperatura de convecção no sistema geotermal de Caxambu, ou seja, atingindo o estado de vapor d’água. Por sua
vez, estimativas sobre a profundidade mínima de convecção da água termal, com seu retorno à superfície por fluxo
convectivo ascendente, resultam em profundidades da ordem de 3.000–5.000 metros, tendo como bases a
geotemperatura acima referida, o fluxo térmico regional e a condutividade térmica da rocha granito-gnáissica que é a
principal constituinte desse aquífero fraturado.
Em síntese, a ocorrência de surgências de paleoáguas no Parque das Águas de Caxambu é explicada pela anomalia
térmica associada à raiz profunda da Zona de Cisalhamento Caxambu, localmente incrementada pela ocorrência do
evento vulcânico alcalino mais jovem, materializado pelas rochas alcalinas do Morro do Caxambu, resultando na
coexistência de gradientes geotermais diferenciados. A raiz da zona de cisalhamento, materializada essencialmente por
fraturas, possibilita que paleoáguas de circulação regional, oriundas de níveis crustais profundos, ascendam até a
superfície. Localmente, o Parque das Águas de Caxambu coincide com o fluxo ascendente de uma célula convectiva de
circulação de paleoáguas regionais. Nesse caso, as águas do grupo II seriam aquelas diretamente relacionadas a essa
circulação mais profunda, ao passo que as paleoáguas do grupo I estariam associadas a uma compartimentação de
sistemas de descontinuidades de fratura em zona aquífera de circulação menos profunda.
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6.1. U SOS DA TERRA E DAS ÁGUAS
André Luiz Profeta
Adriana Jeber

O levantamento e classificação da cobertura e uso da terra se constitui em uma pesquisa temática que tem como objetivo
agrupar padrões homogêneos da cobertura terrestre, associado aos seus respectivos usos (IBGE 2013).
Essencialmente, as imagens de satélite oferecem a informação de cobertura, e os tipos de usos são aferidos por meio de
levantamentos de dados de campo. Como resultado, é obtido o mapa com a distribuição das classes, considerando a
capacidade de identificação permitida pela resolução espacial e radiométrica utilizadas no processo de aquisição das
imagens.
Faz-se necessário aqui, um esclarecimento acerca do termo adotado neste estudo. Embora não exista uma distinção
rigorosa dos termos ‘Cobertura e Uso da Terra’ e ‘Uso e Ocupação do Solo’ na maioria dos trabalhos que os utilizam,
adota-se aqui a primeira terminologia, definida pelo IBGE, de acordo com o Manual Técnico de Uso da Terra (IBGE 2013).
Essa definição se alinha à abordagem apresentada em Beato et al. (1999), bem como a do presente trabalho. Evita-se,
assim, possível confusão com a ‘Lei de Uso e Ocupação do Solo’, que possui outras atribuições e finalidades.
O levantamento e classificação da cobertura e uso da terra para as Áreas de Estudo Local, do Projeto Circuito das Águas,
foi realizado por meio de imagens de satélite, observações de campo, literatura existente, documentos (projetos
anteriores) e dados estatísticos (Figura 6.1.1). Como se observa nessa figura, após a obtenção dos mapas e do
levantamento de dados e informações existentes, fez-se as análises e interpretações, obtendo-se para cada área mapeada,
o panorama atual (2017) e uma comparação, com menor grau de detalhamento, entre a situação atual e a verificada em
1999.
Para o processo de classificação da cobertura e uso da terra, realizou-se a interpretação visual das imagens de satélite.
Esse método se baseia, fundamentalmente, na identificação de cores, padrões, texturas, formas e contexto (Novo 2010).
As imagens de satélite utilizadas, juntamente com os demais dados, são apresentadas na Tabela 6.1.1. Para o
mapeamento de 2017, utilizou-se imagens do satélite Sentinel 2A, em diferentes datas. Adotou-se a imagem
correspondente a 30 de agosto de 2017 como imagem base para o mapeamento, de forma a se ter datas próximas nas
imagens do satélite Landsat, utilizado para a comparação 2017-1999. A escolha das datas se deve, basicamente, à
ausência de nuvens sobre as áreas de interesse. As demais imagens Sentinel foram usadas como apoio para identificar
áreas de culturas temporárias, já que, pela sua própria sazonalidade, essas áreas podem ser facilmente confundidas com
outras classes, como pastagens, por exemplo. Assim, o mapa resultante dessa classificação possui uma representatividade
temporal que abrange 2017 e início de 2018.

Figura 6.1.1. Fluxograma com o encadeamento dos processos para o levantamento e classificação da cobertura e uso da terra. Fonte:
Modificado a partir de IBGE (2013).

A imagem do satélite Landsat 8 foi utilizada como referência para simplificação do mapeamento de 2017, que foi realizado
em escala de maior detalhe, devido à melhor resolução espacial das imagens do satélite Sentinel, como se verifica na
Tabela 6.1.1. Essa simplificação foi necessária para permitir a comparação com o mapeamento realizado em 1999, a partir
de imagens do satélite Landsat 7. Devido às características desse satélite, com resolução espacial de 30 metros e resolução
radiométrica de 8 bits, não é possível separar com mínima precisão, sem apoio de campo, áreas de culturas permanentes
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e temporárias de áreas de pastagens ou vegetação campestre. Justifica-se aqui a impossibilidade de comparação como
os mapas apresentados em Beato et al. (1999), pois houve correção das áreas das sub-bacias hidrográficas e os métodos
e detalhamento do mapeamento atual se diferenciam daqueles utilizados no citado trabalho, o que poderia produzir uma
informação com limitações. Assim, optou-se, embora de forma mais simplificada, realizar também o mapeamento de
1999 com os mesmos parâmetros de interpretação do mapeamento atual.
Para facilitar a interpretação, o mapeamento da cobertura e uso da terra das áreas de interesse foi realizado de forma
reversa, partindo-se do atual para o passado. Assim, fez-se primeiramente o mapeamento de detalhe a partir das imagens
Sentinel para cada área. Esse mapeamento teve como apoio os dados de observação de campo das diferentes campanhas
executadas no projeto, bem como a utilização do Google Earth Pro®. As classes adotadas no mapeamento da cobertura
e uso da terra tem como base o Manual Técnico de Uso da Terra do IBGE, que oferece um sistema básico de classificação
em diferentes níveis de detalhamento (IBGE 2013). A Tabela 6.1.2 apresenta as classes identificadas nas áreas em estudo,
com adequações autorais.
Tabela 6.1.1. Apresentação dos dados utilizados no levantamento da cobertura e uso da terra nas AEL do Projeto Circuito das Águas.
Tipo

Imagens de
satélite

Dado

Características¹

Fonte

Sentinel 2A:
- Cena T23KMR
- Bandas multiespectrais: 4, 3 e 2

- Resolução espacial: 10 m
- Resolução temporal: ~10 dias
- Resolução radiométrica: 12 bits

USGS 2018

Landsat 8:
- Cena órbita/ponto 218-75
- Bandas multiespectrais: 4, 3 e 2

05/09/2017

- Resolução espacial: 30 m
- Resolução temporal: ~16 dias
- Resolução radiométrica: 16 bits

USGS 2018

Landsat 7:
- Cena órbita/ponto 218-75
- Bandas multiespectrais: 3, 2 e 1

27/08/1999

- Resolução espacial: 30 m
- Resolução temporal: ~16 dias
- Resolução radiométrica: 8 bits

USGS 2018

Produção Agrícola Municipal
Pesquisa da Pecuária Municipal
Dados
estatísticos

Data
21/07/2017
30/08/20172
09/10/2017
13/11/2017
01/02/2018
16/02/2018
28/03/2018

Produto Interno Bruto dos
Municípios
Censo Demográfico

1999 a 2016*
(resultados anuais)

- Área plantada ou destinada à colheita em hectares

IBGE
(2017h)

- Efetivo dos rebanhos (cabeças), por tipo de rebanho

IBGE
(2017g)

- Produto interno bruto a preços correntes, impostos,
2002 a 2015*
líquidos de subsídios, sobre produtos a preços correntes
(resultados anuais) e valor adicionado bruto a preços correntes total e por
atividade econômica, e respectivas participações
2010

- Características da população e dos domicílios –
Resultados do universo

IBGE
(2017i)
IBGE
(2010a)

¹Características relativas aos dados utilizados; 2imagem base para o mapeamento; *Dados preliminares.

Deve-se considerar que a imagem fornece a cobertura da Terra, a identificação do uso depende de agregar o
conhecimento do usuário ao processo de classificação. O Nível I (Tabela 6.1.2), representa o que se entende por cobertura,
que não necessariamente necessita de apoio de campo para sua identificação. À medida que se avança para os Níveis II
e III, já é necessário o apoio de campo, pois passa a se considerar, também, os usos associados. De acordo com o IBGE
(2013), pode-se também ter uma quarta classificação, com outros detalhamentos. No banco de dados dos arquivos de
cada área, foi adicionada uma coluna denominada ‘Complemento’ que apresenta a especificação do tipo de cultura
encontrada no local – quando da confirmação nos dados de campo. A legenda dos mapas de detalhe para 2017 considera
o Nível II – Subclasse, porém, na análise dos mapas, refere-se ao termo ‘classe’, de forma indistinta, ficando essa divisão
a nível de banco de dados. Essas classes, que compõem a legenda do mapa (Anexo X), são discriminadas da seguinte
forma, com base em IBGE (2013):









Corpo d'Água: rios e lagos, representáveis na escala de mapeamento;
Área Florestal: áreas de remanescentes da Mata Atlântica, sem discriminação quanto ao porte;
Área Vegetada: áreas com vegetação natural contendo espécies frutíferas, entre outras, adicionadas pelo
homem; geralmente, encontradas nos fundos das casas, próximas aos rios e córregos, e em áreas urbanas;
Silvicultura: florestas plantadas;
Pastagem / Área Campestre: áreas destinadas à pecuária, formadas mediante plantio de forragens perenes ou
aproveitamento e melhoria de pastagens naturais; áreas de campos, com pequenos arbustos, que podem ou
não serem usadas como pastagens;
Cultura Permanente: cultivos de plantas perenes, ou seja, de ciclo vegetativo de longa duração; produzem por
vários anos sucessivos sem a necessidade de novos plantios após colheita;
Cultura Temporária: cultivos de plantas de curta ou média duração, geralmente, com ciclo vegetativo inferior a
um ano;
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Cultura Permanente - Cultura Temporária: inclui áreas com práticas de culturas permanentes e de culturas
temporárias;
Área Urbanizada: área correspondente à cidade (sede municipal), estruturadas por edificações e sistema viário,
onde predominam as superfícies artificiais não agrícolas.

Nos casos em que não foi possível distinguir com precisão as classes, seja pela dificuldade de identificação das fronteiras
ou mesmo do seu tipo de cobertura (se cultura permanente ou temporária, por exemplo), ou ainda por limitações da
escala de mapeamento, ela recebe o nome correspondente às classes que a compõem.
A partir dos mapas de detalhe de 2017, foi feita uma simplificação considerando, com algumas exceções, as classes de
mapeamento (Nível I – Classe, Tabela 6.1.2) e, a partir desse mapa simplificado, fez-se a comparação com a imagem de
1999, identificando-se possíveis mudanças. Para essa fase, também se utilizou o Google Earth Pro® como suporte,
consultando-se as imagens históricas de alta resolução disponíveis, geralmente de 2006, 2007 ou 2008, de acordo com a
área específica. Para a comparação 2017-1999, adotou-se apenas a área da sub-bacia hidrográfica de cada AEL.
Tabela 6.1.2. Classes definidas para o mapeamento de cobertura e uso da terra nas AELs do Projeto Circuito das Águas.
Nível I – Classe

Nível II – Subclasse

Águas

Corpo d'Água

Áreas de Vegetação Natural

Área Florestal

Áreas de Vegetação

Área Vegetada

Áreas Antrópicas Agrícolas /
Áreas de Vegetação Natural

Pastagem / Área Campestre
Silvicultura

Nível III – Unidades

Reflorestamento / Cultivo agroflorestal
Graníferas e cerealíferas

Áreas Antrópicas Agrícolas

Cultura Temporária
Cultivos diversificados
Cultura Permanente
Frutos secos permanentes

Áreas Antrópicas não Agrícolas
Outros

Área Urbanizada

Cidades

Aglomerados rurais
Outros

Fonte: Modificado de IBGE 2013.

Para contribuir com as análises dos mapas, foram considerados dados estatísticos do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE (Tabela 6.1.1). Embora esses dados não estejam atualizados para 2017, ano de levantamento e
classificação da cobertura e uso do solo, as análises das séries históricas permitem observar tendências e construir
associações com o cenário exposto nos mapas. Sobre as séries consideradas, ressalta-se (* dados preliminares):







Para os dados da Produção Agrícola Municipal, foi considerada a série de 1999 a 2016*, de ‘área plantada ou
destinada à colheita em hectares’: esse dado oferece indicações do uso agrícola no município e da área ocupada;
Para os dados da Pesquisa da Pecuária Municipal, foi considerada a série de 1999 a 2016*, de ‘efetivo dos
rebanhos (cabeças), por tipo de rebanho’: esse dado permite a identificação do tipo e dimensão da prática
pecuária no município;
O Censo Demográfico de 2010 e séries anteriores permitem a identificação da evolução da população para cada
município e, para 2010, tem-se a densidade demográfica por setor censitário, dado este que, apesar de não ser
atualizado, oferece um indicativo de áreas que estão, possivelmente, sofrendo maiores impactos;
O Produto Interno Bruto é um indicador da riqueza do município e, quando apresentado por setores da
economia, permite identificar quais setores apresentam maior contribuição ao PIB. Apesar do IBGE apresentar
dados anteriores, foi considerada a série histórica de 2002 a 2015*, que utiliza metodologia diferente da anterior.

Nas séries históricas do IBGE, os dados do último ano apresentado são, geralmente, considerados preliminares, podendo
sofrer ajustes em publicações futuras.
Deve-se atentar ainda que os dados do IBGE são municipais, enquanto os levantamentos e classificação da cobertura e
uso da terra correspondem às Áreas de Estudo Locais – AELs, que são as áreas de maior interesse para este estudo e, de
forma mais específica, as sub-bacias hidrográficas. Entretanto, os resultados obtidos nos mapas da cobertura e uso da
terra correspondem a uma amostragem do município e, dessa forma, a sua associação com os dados municipais mostrouse condizente.
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Para o levantamento dos usos das águas, foi considerado as informações de campo e dados secundários, disponibilizados
pela Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (MCid 2016), entre outras fontes.

6.1.1. C OBERTURA

E USO DA TERRA

O mapeamento da cobertura e uso da terra para a AEL de Cambuquira e Marimbeiro se apoiou em cerca de 172 estações
de campo (Figura 6.1.2), que correspondem aos pontos com levantamentos de dados primários. Essas estações foram
utilizadas para definição das classes e validação do mapeamento. Ressalta-se que nem sempre um ponto amostrado é
útil, o que ocorre devido a fatores como: limitações de escala, precisão cartográfica, heterogeneidade ou zonas
fronteiriças de usos etc.

Figura 6.1.2. Estações de campo com informações da cobertura e uso da terra para a Área de Estudo Local de Cambuquira - Marimbeiro.
No centro do mapa, encontram-se as sub-bacias hidrográficas do Córrego Marimbeiro e do Córrego Cambuquira, segundo a delimitação
no mapa.

6.1.1.1. C OBERTURA E U SO DA T ERRA EM 2017
O resultado do mapeamento da cobertura e uso da terra para a AEL de Cambuquira e Marimbeiro, em 2017, é apresentado
no Anexo X. A distribuição percentual da área ocupada por cada classe (Tabela 6.1.3) foi estimada considerando a área
total mapeada e a área correspondente à sub-bacia hidrográfica do Córrego Marimbeiro, a montante do Parque das
Águas do Marimbeiro, incluindo o parque; e à sub-bacia hidrográfica do Córrego Cambuquira, até a proximidade do
limite norte da área urbana.
Em relação à área total mapeada (56 km²), a classe predominante é a de Pastagem/Área Campestre (44,29%), seguida
pelas classes de Cultura Permanente e Cultura Temporária que, juntas, ocupam cerca de 35% da área, e pela classe de
Área Florestal (9,84%). Como culturas permanentes, foram registradas em campo: café, laranja, limão, mexerica e banana;
no caso de culturas temporárias, milho. A Área Urbanizada ocupa aproximadamente 7% da AEL. A Figura 6.1.3 apresenta
um exemplo da cultura do café em Cambuquira (Figura 6.1.3a), localizada a sul da cidade e uma prática de pecuária, em
Marimbeiro (Figura 6.1.3b).
Na sub-bacia do Córrego Marimbeiro (Sub-bacia 1, Tabela 6.1.3), com área de 9,98 km², predomina a classe de
Pastagem/Área Campestre (46,98%), seguida pelas classes de Cultura Permanente e Cultura Temporária que, juntas,
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ocupam aproximadamente 36% da área, e Área Urbanizada (10,80%). Já na sub-bacia do Córrego Cambuquira (Sub-bacia
2, Tabela 6.1.3), com área de 5,47 km², mais de 40% é ocupada por Área Urbanizada, seguida por Pastagem/Área
Campestre (22,28%). Encontra-se também, na porção leste dessa sub-bacia, o maior fragmento de floresta mapeável em
toda AEL, que corresponde, na sub-bacia, a cerca de 17% da área.

Figura 6.1.3. a) Cultura de café em Cambuquira, a sul da cidade (470.692E, 7.581.341N; UTM23S WGS84) – visada para NW; b) Prática
da pecuária em Marimbeiro. (466.780E, 7.579.630N; UTM23S WGS84).

Apesar do fragmento florestal apontado acima e de alguns outros fragmentos mapeados, a AEL de Cambuquira –
Marimbeiro apresenta baixo índice de vegetação de porte arbóreo (9,84%), menor índice registrado considerando as
quatro AELs estudadas. Nas cabeceiras das drenagens e ao longo destas, principalmente no interior das sub-bacias, há
pouca ou nenhuma proteção florestal (Anexo X). Deve-se considerar que, pela natureza do mapa e a escala de
mapeamento, nem todos os fragmentos estão representados. Ressalta-se, ainda, o fato da sub-bacia do Córrego
Cambuquira possuir considerável parte da superfície impermeabilizada, devido à área urbana.
Tabela 6.1.3. Distribuição percentual da área ocupada por cada classe na AEL e nas sub-bacias hidrográficas do Córrego Marimbeiro
(Sub-bacia 1) e do Córrego Cambuquira (Sub-bacia 2).
Área (%)

Subclasse

AEL

Sub-bacia 1

Sub-bacia 2

Corpo d'Água

0,03

-

0,13

Área Florestal

9,84

2,82

18,39

Área Vegetada

3,97

2,41

2,66

Silvicultura

0,31

0,70

-

Pastagem / Área Campestre

44,29

46,98

22,28

Cultura Permanente

17,80

16,47

13,90

Cultura Permanente, Cultura Temporária

12,68

19,77

0,04

Cultura Temporária

4,06

0,07

0,01

Área Urbanizada

7,02

10,80

42,60

Área (km²)

56,00

9,98

5,47

6.1.1.2. D ADOS ESTATÍSTICOS MUNICIPAIS
A evolução histórica, de 1999 a 2016, da área plantada ou destinada à colheita para o município de Cambuquira
(Figura 6.1.4) é apresentada com base na Produção Agrícola Municipal – IBGE (2017h). De acordo com esses dados, o café
é a principal cultura praticada no município, seguida pelo milho. Em 2003, registrou-se um aumento da área total plantada
ou destinada à colheita que perdurou até 2007. A partir da queda registrada em 2008, houve certa estabilização até 2013,
quando, nos próximos dois anos, se registra novamente queda na área total plantada. Em 2016, considerando os dados
preliminares, registra-se a maior expansão da área plantada ou destinada à colheita ao longo da série histórica
considerada. Em relação a 2015, e considerando as três principais culturas, o café teve um aumento de 31%, o milho de
50% e o feijão de mais de 250%. No caso das culturas temporárias, como milho e feijão, podem ocorrer mais de uma
safra por ano. A área plantada ou destinada à colheita correspondeu em 2015, a 7.628 hectares e, em 2016, a 10.862, o
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que corresponde a 31 e 44% da área do município, respectivamente – a área municipal em 2017, equivale a 246,38 km²,
segundo o IBGE.
Em relação ao efetivo dos rebanhos (Figura 6.1.5), apenas o de bovinos apresenta-se com uma população mais
equilibrada ao longo da série histórica analisada. Em 2016, registrou-se um aumento de aproximadamente 20% sobre o
número de 1999, que contou 9.943 cabeças – o maior rebanho foi registrado em 2007, cerca de 40% mais numeroso que
o rebanho de 1999. O de equinos registrou 700 cabeças, em 1999 e, após uma queda em 2007, registra 510 cabeças, em
2016. Sobre os animais de pequeno porte, de maior número, os suínos apresentaram uma queda acentuada a partir de
2014 e registra em 2016 uma população correspondente a menos de 30% daquela de 2013 (1.760 cabeças). O rebanho
de galináceos apresenta variações ao longo da série histórica, chegando, a 2016, com 50% da maior população registrada,
no ano de 2000 (140.000 cabeças). O rebanho de codornas não apresenta mais registro após 2004; o de ovinos registra
um crescimento em 2007, chegando em 2016, com 320 cabeças.
2016*
2015
2014
2013
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2011
2010
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2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
0
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Abacate
Café (em grão)
Milho (em grão)
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4000

Arroz (em casca)
Cana-de-açúcar
Soja (em grão)

5000

6000
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Feijão (em grão)
Tangerina

7000

8000

Batata-doce
Laranja
Tomate

9000

10000

ha
11000

Batata-inglesa
Mandioca
Trigo (em grão)

Figura 6.1.4. Série histórica, de 1999 a 2016, da área plantada ou destinada à colheita em hectares, município de Cambuquira.
*Resultados preliminares. Fonte: IBGE 2017h – Produção Agrícola Municipal (período de 1999 a 2016).
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Figura 6.1.5. Série histórica, de 1999 a 2016, do efetivo dos rebanhos (cabeças), por tipo de rebanho, município de Cambuquira. As linhas
tracejadas pertencem ao eixo tracejado; as linhas contínuas, ao eixo contínuo. *Resultados preliminares. Fonte: IBGE 2017g – Pesquisa da
Pecuária Municipal (período de 1999 a 2016).
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Cambuquira possui uma contribuição significativa do setor da Agropecuária ao PIB do município (Figura 6.1.6). Em 2014,
esse setor contribuiu com mais de 40% do PIB total e, em 2015, com quase 40%. Até o ano de 2008, o setor com maior
contribuição era o de Serviços; a partir de 2009, o da Agropecuária assumiu a maior participação no PIB municipal e o
setor de Serviços passou para a segunda posição, contribuindo em 2014 com cerca de 30% do PIB e, em 2015, com cerca
de 32%. Em terceiro lugar, aparece a Administração Pública, com aproximadamente 20% em 2014 e 2015.
No quesito população, Cambuquira se aproxima do padrão da população de Minas Gerais, como mostrado no ‘Quadro
Socioeconômico’ (item 4.1.2, Figura 4.1.2a). A densidade populacional para a AEL de Cambuquira - Marimbeiro, de acordo
com o Censo Demográfico de 2010, é apresentada por setor censitário (Figura 6.1.7). De acordo com essa figura, a maior
densidade se encontra na sub-bacia do Córrego Cambuquira, sendo que, a montante do Parque das Águas, encontramse os maiores valores, acima de 2.550 hab/km². Já o Parque das Águas do Marimbeiro encontra-se em uma área de baixa
densidade demográfica, com menos de 150 hab/km².
225.000

Agropecuária

200.000
175.000

Indústria

R$ Mil

150.000
125.000

Serviços

100.000
75.000

Administração Pública

50.000
25.000

Impostos, líquidos de
subsídios, sobre produtos

0

Figura 6.1.6. Evolução do PIB e sua distribuição entre os setores da economia, município de Cambuquira. *Resultados preliminares.
Fonte: IBGE 2017i – Produto Interno Bruto dos Municípios (período de 2002 a 2015).

Figura 6.1.7. Densidade demográfica por setor censitário do Censo Demográfico de 2010, para as sub-bacias hidrográficas do Córrego
Marimbeiro e do Córrego Cambuquira, segundo a delimitação no mapa; e entorno. As classes podem conter mais de um setor censitário.
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6.1.1.3. C OMPARAÇ ÃO DA C OBERTURA E U SO DA T ERRA ENTRE 1999 E
2017
De acordo com a comparação da cobertura e uso da terra, entre 1999 e 2017, para as sub-bacias hidrográficas do Córrego
Marimbeiro e do Córrego Cambuquira (Figura 6.1.8), praticamente não houve alteração da cobertura da terra entre os
dois períodos verificados, tendo em vista as classes consideradas. Essa observação é confirmada pela análise dos valores
percentuais ocupados pelas classes em 1999 e 2017 (Tabela 6.1.4).
Ressaltam-se, contudo, dois aspectos que não aparecem no mapa, mas que ocorreram nas sub-bacias: i) os limites das
áreas urbanas praticamente permanecem os mesmos, porém houve crescimento da população urbana, pelo menos até
2010, o que significa maior adensamento demográfico; ii) a prática da agropecuária não foi delimitada para os mapas
comparativos; dessa forma, deve se considerar que a classe de Pastagem/Área Campestre, especialmente, constitui o
“palco” dessas atividades, como apresentado no Anexo X para 2017.

Figura 6.1.8. Comparação da cobertura e uso da terra, de 1999 e de 2017, para as sub-bacias hidrográficas do Córrego Marimbeiro e do
Córrego Cambuquira.
Tabela 6.1.4. Distribuição percentual da área ocupada por classe, para as sub-bacias hidrográficas do Córrego Marimbeiro e do Córrego
Cambuquira, em 1999 e 2017.
Subclasse
Corpo d'Água
Área Vegetada

6.1.2. U SOS

8,24

8,33

2,39

Pastagem / Área Campestre
Área Urbanizada

2017

0,05

Área Florestal
Silvicultura

Área (%)

1999

0,43

67,04
21,85

0,05
2,42
0,43

66,72
22,05

DAS ÁGUAS

No município de Cambuquira, todas as águas superficiais drenam para o Rio Verde. A leste, encontra-se o Rio Lambari e
a oeste, encontram-se os córregos Cambuquira e Marimbeiro, cujas sub-bacias são objetos de estudos deste trabalho.
Esses córregos desaguam no Ribeirão Barreiro e este no Rio São Bento, que é tributário do Rio Verde. No município, o
abastecimento de água se dá principalmente a partir de águas superficiais (Tabela 6.1.5). Em relação às águas
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subterrâneas, o município é reconhecido pelas suas estâncias hidrominerais, os parques das águas de Cambuquira e do
Marimbeiro (Tabela 6.1.5).
Destacam-se alguns aspectos ambientais e socioeconômicos relacionados aos usos das águas nessas áreas (Tabela 6.1.5),
os quais foram observados durante os trabalhos de campo, bem como foram obtidos a partir de informações e dados
secundários. Tais aspectos podem subsidiar a proposição de ações voltadas à gestão das águas para o benefício das
comunidades e das atividades socioeconômicas como, por exemplo, o turismo direcionado às estâncias hidrominerais.
Os usos e tipos de capitação das águas superficiais baseiam-se nas definições da Resolução CONAMA nº 357 (CONAMA
2005, alterada pelas Resoluções nº 370/2006, nº 397/2008, nº 410/2009, e nº 430/2011 e complementada pela Resolução
nº 393/2009); Resolução CONAMA nº 396 (CONAMA 2008), que trata sobre águas subterrâneas; e Portaria DNPM nº 533
(DNPM 2012), que dispõe sobre especificações técnicas para usos industriais, crenoterápicos, entre outras definições.
Tabela 6.1.5. Principais usos das águas superficiais e subterrâneas em Cambuquira.
Tipos de águas

Águas
Superficiais

Síntese dos principais usos e tipos de
captações

Usos:
 Abastecimento para consumo
humano
 Recreação
 Irrigação
 Dessedentação de animais
 Harmonia paisagística
 Aquicultura
 Pesca
 Preservação do equilíbrio natural das
comunidades aquáticas
Tipos de captação:
 Curso de água

Síntese dos aspectos ambientais e socioeconômicos
De acordo com dados da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, em 2016,
cerca de 95% da população residente na área urbana do município era atendida
pelo serviço de abastecimento de água prestado pela COPASA (MCid 2016);
O serviço passou a ser executado por essa Companhia a partir de dezembro de
2014 e a água utilizada é captada na Serra das Águas, no Rio São Bento e uma
captação subterrânea (ARSAE 2016a);
O serviço de esgotamento sanitário, também de responsabilidade da COPASA,
restringe-se à coleta, e atendia cerca de 75% da população urbana, em 2016
(MCid 2016). De acordo com ARSAE (2016b), alguns bairros ainda não possuíam
rede coletora, fazendo uso de fossas negras, como Marimbeiro, por exemplo;
Após a coleta, o esgoto é lançado “in natura” nos cursos d’água: Córrego do
Barnabé e Córrego Joaozinho Cardoso (ARSAE 2016b);
O resíduo sólido domiciliar e público é descartado em lixão, no próprio município;
O município ainda não possui o Plano Municipal de Saneamento Básico;
Nas sub-bacias dos córregos Cambuquira e Marimbeiro, ficou evidente no
mapeamento da cobertura e uso da terra, a ausência de matas ripárias ao longo
das drenagens;
Na sub-bacia do Córrego Marimbeiro, foi observado, quando dos trabalhos de
campo, lançamento inadequado de resíduos sólidos urbanos em diversos pontos,
e não foram notadas práticas de preservação de nascentes e cursos de água;

Águas
Subterrâneas

Usos:
 Abastecimento para consumo
humano
 Recreação
 Industrial (envase de águas minerais)
 Crenoterápico
Tipos de captação:
 Poço tubular
 Poço manual
 Nascente
 Fonte hidromineral

No bairro Figueira, localizado nas proximidades do Parque das Águas de
Cambuquira, foi observado aspectos de degradação ambiental, com
interferências em nascentes e em cursos de água, bem como nas margens do
Córrego Cambuquira;
Nesse bairro, encontra-se uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), situada
nas proximidades no Parque, em área de interesse ambiental. Essa ETE foi
proposta, na época, pela CODEMIG, como parte do Plano de Aproveitamento
Econômico (PAE) da Estância Hidromineral de Cambuquira (Cruz et al. 2006);
Em relação às águas subterrâneas, o principal destaque trata-se dos parques das
águas de Cambuquira e do Marimbeiro, com suas fontes hidrominerais. A
CODEMGE é detentora da concessão de direito de lavra da área onde se
encontram as fontes desses parques;
Possuindo a maior vazão, a Fonte Roxo Rodrigues, no Parque das Águas de
Cambuquira, é utilizada para envase, comercializada com o nome de
“Cambuquira’;
A Gestão dos parques é realizada pela Prefeitura do município e tem como foco
a atividade turística e o uso pela comunidade local para o consumo próprio e usos
crenoterápicos.
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6.2. G EOLOGIA E G EOFÍSICA
6.2.1. G EOLOGIA
Carolina Deluca
Paula Serrano

6.2.1.1. I NTRODUÇÃO
As áreas das sub-bacias hidrográficas do Córrego Cambuquira e Ribeirão Marimbeiro, compreendidas entre os
respectivos parques hidrominerais e suas cabeceiras, foram cartografadas na escala de 1:25.000 com o objetivo de gerar
uma base de dados geológicos (litoestruturais) para o projeto Circuito das Águas. Delimitadas por um polígono de 56
km2, cujos vértices têm as coordenadas 465.000E/7.578.000N e 472.000E/7.586.000N (UTM23S, WGS84), essas áreas
situam-se integralmente no município de Cambuquira e podem ser acessadas pelas rodovias MG 167 e BR 267
(Figura 6.2.1).

Figura 6.2.1. Mapa de localização da Área de Estudo Local de Cambuquira - Marimbeiro (em cor azul) no projeto Circuito das Águas.

A cartografia de detalhe na região em apreço foi realizada em duas etapas, somando 26 dias de trabalho, entre janeiro e
fevereiro de 2018. Na primeira e segunda etapas, com duração de 14 e 12 dias, respectivamente, procedeu-se à cartografia
lito-estrutural e à amostragem de cada litotipo associado às unidades presentes na Área de Cambuquira-Marimbeiro.
Durante essas etapas, com o acompanhamento do coordenador de geologia do projeto, os “pontos-chave” foram
revisados. A coleta de dados primários, tais como descrições petrográficas macroscópicas, foliações, fraturas e lineações
foi feita a partir de 238 estações em campo.
A fase seguinte de pesquisa foi desenvolvida em gabinete, envolvendo o tratamento e análise dos dados obtidos, a
confecção de mapa e perfis geológicos. Os dados estruturais brutos foram tratados no programa Georient®, de modo a
gerar estereogramas e rosetas. Em paralelo, foram estudadas ao microscópio as amostras coletadas, de modo a
possibilitar a caracterização petrográfica e processos metamórficos.

6.2.1.2. A SPECTOS F ISIOGRÁFICOS
Inserida na área serrana da Mantiqueira e em grande parte na Depressão do Rio Verde (Beato et al. 1999), a área em foco
tem impressa em seu relevo aspectos característicos aos das grandes feições geomorfológicas regionais presentes no
Circuito das Águas. São elas, basicamente, as cristas de serras dispostas segundo a direção NE-SW, representantes do
compartimento Mantiqueira, e os vales encaixados que pertencem, por sua vez, à Depressão do Rio Verde.
Especificamente, na Área de Cambuquira e Marimbeiro, as elevações variam entre 860 e 1120 m. As cotas mais elevadas
compreendem mares de morros e serras como, por exemplo, a Serra de Santa Quitéria (localmente conhecida como
Morro do Cruzeiro) e a Serra do Palmital. O ponto culminante da região, de 1120 m, incide sobre a encosta da Serra do
Palmital, situada no extremo nordeste da área. As menores elevações, compreendidas entre 860 e 920 m, congregam
colinas suaves e vales que compõe as planícies aluvionares da Depressão do Rio Verde. Os vales principais são os dos
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córregos Cambuquira e Marimbeiro, e se apresentam rasos e amplos, parcialmente preenchidos por sedimentos aluviais
e com orientações preferenciais N-S, NNW-SSE e NE-SW.
As estâncias hidrominerais de Cambuquira e Marimbeiro, assim como todas as outras estudadas pelo presente projeto,
coincidem com as planícies aluviais da Depressão Rio Verde, como já destacado por Beato et al. (1999).

6.2.1.3. E STUDOS GEOLÓGICOS PRÉVIOS
De acordo com a literatura mais recente sobre a porção sul de Minas Gerais, a região do Circuito das Águas fica localizada
na parte externa da Faixa Brasília Meridional que, após o seu desenvolvimento, foi afetada por deformações
desencadeadas pela geração da Faixa Ribeira que a limita a sul. A área objeto deste estudo está inserida na zona de
interferência entre as faixas Brasília e Ribeira, com as estruturas relacionadas à Faixa Brasília (Trouw et al. 1994, Peternel
et al. 2005) praticamente preservadas dos efeitos das deformações posteriores.
A Faixa Brasília Meridional tem como elementos principais do seu arcabouço estrutural várias nappes, dentre as quais
Andrelândia, Luminárias, São Tomé das Letras, Carmo da Cachoeira e Lambari que, nesta ordem empilhadas, encontramse expostas na região do Circuito das Águas (Paciullo et al. 2000, Peternel et al. 2005, Trouw et al. 2013, Ribeiro et al.
2013). Especificamente, o pacote de rochas que constitui o substrato da região das estâncias hidrominerais de
Cambuquira e Marimbeiro é integrante das nappes Carmo da Cachoeira e Lambari (Figura 6.2.2). A Nappe Carmo da
Cachoeira é constituída na área em foco por unidades metassedimentares da Megassequência Andrelândia de idade
neoproterozoica (Paciullo et al. 2000, Trouw et al. 2013). Por outro lado, a nappe superior, Lambari, se faz representar na
região exclusivamente por rochas do complexo do embasamento arqueano/paleoproterozoico (Trouw et al. 2003a, b,
2008; Nunes et al. 2008).

Figura 6.2.2. Mapa geológico regional simplificado da região dos Circuito das Águas que mostra a localização geológica da região de
Cambuquira e Marimbeiro (caixa em vermelho) na zona externa da Faixa Brasília Meridional e, mais especificamente, no interior das
nappes Carmo da Cachoeira e Lambari. ZTC - Zona de cisalhamento de Três Corações; ZCJ - Zona de cisalhamento de Jesuânia; ZCF Zona de cisalhamento de Freitas; ZCCX - Zona de cisalhamento de Caxambu (Confeccionado com base em Trouw et al. 2007b, Nunes et
al. 2008, Trouw et al. 2003a, b).

Após o ciclo brasiliano, a região passa por um período de aquiescência tectônica até o advento da abertura do Atlântico,
com a reativação Sul-Atlantiana, marcada pelos derrames basálticos na Bacia do Paraná, sedimentação continental na
Bacia do Paraná e Alto Sanfranciscana, além de intrusões de rochas alcalinas no sul e sudoeste de Minas. Estas últimas
manifestações estão relacionadas com extensos soerguimentos ocorridos em território mineiro, denominados Alto
Paranaíba, Mogi-Guaçu e Mantiqueira (Carmo et al. 2001).
Possivelmente, muitas das feições de relevo hoje observadas estão também controladas pelas manifestações
neotectônicas, relacionadas com a rotação da Placa Sul-Americana para oeste, reativando descontinuidades preexistentes.
Desta forma, a escultura do relevo da região resultou basicamente dos soerguimentos do Mesozoico, seguidos por
peneplanação regional e entalhamento erosivo, controlado pelas estruturas pré-cambrianas, variações paleoclimáticas
eventos neotectônicos.
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6.2.1.4. E STRATIGRAFIA
No mapa de detalhe confeccionado para a região de Cambuquira e Marimbeiro, discriminaram-se as seguintes unidades
litoestratigráficas: i) o embasamento arqueano/paleoproterozoico, representado por rochas gnáissicas; ii) a
Megassequência Andrelândia, constituída por rochas metassedimentares das suas porções basal e superior; e iii)
coberturas fanerozoicas, incluindo colúvios e aluviões (Anexo XI).

EMBASAMENTO

A R Q U E A N O / P A L E O PRO T E R O Z O I C O

Como parte da Nappe Lambari, as rochas do embasamento encontram-se, na área mapeada, posicionadas
tectonicamente sobre as unidades metassedimentares neoproterozoicas da Megassequência Andrelândia. Com uma
potência máxima estimada em 0,5 km, elas ocupam uma parte relativamente pequena do setor sul da área cartografada
(Anexo XI).
Nas regiões de relevo mais acidentado, ocorrem as melhores exposições da unidade, representadas por blocos e
pequenos lajedos em rocha fresca (Figura 6.2.3a). Em afloramentos esparsos ao longo das drenagens principais e cortes
de estrada, as rochas acham-se sempre muito alteradas.

Figura 6.2.3. a) Afloramento em lajedo do biotita ortognaisse oftálmico localizado no setor sul da área (463.747E, 7.577.596N; UTM23S,
WGS84); b) Aspecto geral do biotita ortognaisse oftálmico com destaque para sua estrutura bandada (469.822E, 7.577.637N; UTM23S,
WGS84); c) Augens quartzo-feldspáticos no biotita ortognaisse oftálmico (470.521E, 7.580.615N; UTM23S, WGS84); d) e e) Porfiroblastos
de microclina seções com polarizadores paralelos e cruzados respectivamente (469.822E, 7.577.637N; UTM23S, WGS84); f) e g) Cristal de
allanita envolvida por clinozoisita e halo pleocroico, seções com polarizadores paralelos e cruzados respectivamente (469.822E,
7.577.637N; UTM23S, WGS84).

O litotipo principal desta unidade é um biotita gnaisse oftálmico, cinza claro a esbranquiçado, localmente amarelado, cuja
estrutura é definida pela alternância entre bandas quartzo-feldspáticas de 0,5 a 3,0 cm e bandas milimétricas ricas em
biotita (Figura 6.2.3b). A textura é granolepidoblástica inequigranular e média a grossa nas bandas quartzo-feldspáticas,
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que contêm porfiroclastos ocelares dispersos (Figura 6.2.3c). A biotita, orientada, distribui-se homogeneamente pela
rocha e define a trama lepidoblática.
A composição dominante do gnaisse varia de granodiorítica a tonalítica, sendo raros os termos onde feldspato potássico
está presente em quantidades significativas na matriz e se apresenta como porfiroclastos ocelares isolados (Figura 6.2.3d,
e). Quartzo, plagioclásio, biotita verde-acastanhada e, subordinadamente, a microclina oftálmica são os constituintes
principais. Como acessórios podem estar presentes apatita, zircão, epidoto, pequenos grãos subidiomórficos a
idiomórficos de allanita (ocasionalmente com bordas de clinozoisita) e opacos (Figura 6.2.3f, g). Sericita, carbonato e
clinozoisita podem ocorrer como produtos secundários do plagioclásio.

M E G A S S E Q U Ê N C I A A N D RE L Â N D I A
A Megassequência Andrelândia é, na região investigada, representada pelas unidades Na2 (Unidade São Vicente,
Sequência Carrancas) e Na5 (Unidade Santo Antônio, Sequência Serra do Turvo) que formam as suas seções basal e de
topo, respectivamente. A potência mínima deste conjunto é de aproximadamente 1000 m, não tendo sido reconhecida a
sua base. Tais unidades contemplam a parte norte e central do mapa geológico, cortado pelos vales dos córregos
Cambuquira e Marimbeiro. Morros abaulados e suaves, interflúvios aplainados e vales abertos, bem como cotas em torno
de 900 m são sustentados por essas unidades, na grande maioria dos casos profundamente intemperizadas. A zona
urbana de Cambuquira e Marimbeiro encontram-se integralmente sobre este substrato.

U N I D A D E N A 2 (S Ã O V I C E N T E )
No mapa geológico da Folha Varginha (Nunes et al. 2008), que cobre a região de Cambuquira e Marimbeiro, a porção
basal da Megassequência Andrelândia lá representada é atribuída à unidade São Vicente, que reúne as unidades Na1,
constituída essencialmente de paragnaisses e Na2, caracterizada por uma intercalação entre xistos, paragnaisses,
quartzitos e rochas metabásicas, tal como definidas por Paciullo et al. (2000). O trabalho de cartografia de detalhe na área
em apreço mostrou, entretanto, que a unidade presente é somente a Na2, formada por uma sucessão de camadas
métricas de quartzito micáceo, granada-biotita xisto, biotita xisto feldspático e rochas metabásicas, estando lá ausentes
os paragnaisses característicos da unidade Na1.
A Unidade Na2 ocupa a maior parte da área cartografada, compondo o substrato das sub-bacias do Córrego Cambuquira
e Ribeirão Marimbeiro (Anexo XI) e sua potência mínima é de aproximadamente 700 m. Seu contato superior, marcado
por uma discordância regional (Paciullo et al. 2000, Trouw et al. 2007b), dá-se com a Unidade Na5 em várias partes da
área. Em contato tectônico ela se encontra sotoposta aos gnaisses do embasamento.
Como mencionado, Unidade Na2 é constituída por uma intercalação recorrente de quartzitos micáceos, (granada)-biotita
xistos, biotita xistos feldspáticos e rochas metabásicas. Com exceção do último, estes litotipos, embora não
individualizáveis em mapa e sempre profundamente intemperizados, podem ser prontamente reconhecidos em toda a
área de exposição da sequência.

Quartzitos micáceos
Suas melhores e mais completas exposições ocorrem ao longo da estrada que passa pelo topo da Serra de Santa Quitéria
ou Morro do Cruzeiro (470.745E, 7.582.042N; UTM23S, WGS84) (Figura 6.2.4a, b). São moscovita quartzitos begeesbranquiçados, granolepidoblásticos, equigranulares finos a médios, e com conspícua fissilidade subcentimétrica a
centimétrica (Figura 6.2.4c). Essas rochas apresentam-se bastante fraturadas (Figura 6.2.4c, d, e) e, em alguns
afloramentos, as fraturas estão preenchidas por pirolusita como demonstrado pela Figura 6.2.4f. Em geral, são levemente
arcosianos e podem exibir incipiente bandamento definido pela alternância de níveis ora mais ora menos feldspáticos,
ressaltados na alteração pelas diferentes tonalidades de vermelho-róseo. Seus constituintes principais são quartzo e
moscovita (Figura 6.2.4g, h). Ribbons milimétricos de quartzo, lateralmente bastante contínuos, não são raros. Plagioclásio
e microclina, quando presentes, podem perfazer, respectivamente, 0,5 a 2,0% e 5 a 20% do volume da rocha. Como
acessórios, ocorrem zircão, apatita e opacos. A maior susceptibilidade magnética destas rochas lhes é conferida pela
presença de magnetita.

Granada-biotita xistos
Trata-se de granada-biotita xistos de cor de alteração vermelha-rosada (Figura 6.2.5a, b). Além destes minerais, entram
na sua composição cristais de plagioclásio, quartzo, moscovita, zircão, rutilo e ilmenita. Junto ao contato com os níveis
de quartzitos, tornam-se comuns as intercalações de (granada)-cianita-estaurolita-moscovita-quartzo xisto (Figura 6.2.5c,
d) ou quartzo xistos, podendo conter níveis centimétricos de quartzitos. A cianita, quando presente, ocorre como
agregados aciculares ou como pequenos cristais bem formados e concentrados ao longo de determinados níveis. A
granada ocorre em geral como esparsos porfiroblastos poiquilíticos (inclusões de quartzo, plagioclásio e biotita), e a
estaurolita foi reconhecida em apenas uma amostra (Figura 6.2.5c, d).
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Figura 6.2.4. a) e b) Intercalação de níveis quartzíticos e xistosos em escala de afloramento (470.745E, 7.582.042N; UTM23S, WGS84); c)
Quartzitos micáceos placoides exibindo conspícuo desplacamento centimétrico (467.292E, 7.580.792N; UTM23S, WGS84); d) Quartzito
micáceo placoide fraturado (469.947E, 7.580.227N; UTM23S, WGS84); e) Afloramento de quartzito micáceo placoide em corte de estrada
com pronunciada quantidade de fraturas (466.661E, 7.581.636N; UTM23S, WGS84); f) Pirolusita preenchendo fraturas em quartzito
micáceo placoide (467.292E, 7.580.792N; UTM23S, WGS84); g) e h) Fotomicrografias do quartzito micáceo placoide, polarizadores
paralelos e cruzados respectivamente (468.775E, 7.579.478N; UTM23S, WGS84).

Figura 6.2.5. a) Intercalação de níveis quartzíticos e xistosos ressaltada pelas linhas em vermelho (468.484E, 7.579.478N; UTM23S,
WGS84); b) Saprólito de granada-biotita xisto (467.292E, 7.580.792N; UTM23S, WGS84) c) e d) Fotomicrografias do (granada)-cianitaestaurolita-moscovita-quartzo xisto, destaque para o aspecto mais quartzoso da matriz, polarizadores paralelos e cruzados
respectivamente (470.745E, 7.582.042N; UTM23S, WGS84).
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Biotita-xistos feldspáticos
Os biotita-xistos feldspáticos são constituídos principalmente por plagioclásio, quartzo, biotita e moscovita,
(Figura 6.2.6a). Apresentam granulação média, textura granolepidoblástica e cor de alteração acinzentada (Figura 6.2.6b,
c). A biotita, sempre em maior volume, é dotada de intenso pleocroísmo castanho esverdeado – castanho claro
(Figura 6.2.6d, e). O plagioclásio é o único feldspato presente e corresponde em geral a oligoclásio que comumente exibe
microfraturas (Figura 6.2.6f, g). Como acessórios ocorrem allanita, clinozoisita, apatita, zircão e opacos (Figura 6.2.6h, i).

Figura 6.2.6. a) Amostra de mão do biotita xisto quartzo-feldspático não alterado (470.745E, 7.582.042N; UTM23S, WGS84); b) Saprólito
do biotita xisto quartzo-feldspático nos arredores da cidade de Cambuquira (467.566E, 7.581.640N; UTM23S, WGS84); c) Intrusão de
leucogranito isotrópico entre planos de foliação do biotita xisto quartzo-feldspático (467.566E, 7.581.640N; UTM23S, WGS84).
Fotomicrografias do biotita xisto quartzo-feldspático: (470.745E, 7.582.042N; UTM23S, WGS84) d) e e) Aspecto geral da lâmina
petrográfica em que é possível verificar que a foliação regional é sobretudo demarcada pela biotita e moscovita subordinada,
polarizadores paralelos e cruzados respectivamente; f) e g) Destaque para o cristal de plagioclásio microfraturado, polarizadores
paralelos e cruzados respectivamente; h) e i) Cristal de allanita dotada de borda de clinozoisita e halo pleocroico, polarizadores paralelos
e cruzados respectivamente.
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Na estação CB053 (467.566E, 7.581.640N; UTM23S, WGS84) observou-se uma intrusão de leucogranito de granulação
grossa alojado entre os planos de foliação desta unidade (Figura 6.2.6c).

Rochas metabásicas (Na2a)
Anfibolitos ocorrem como lentes métricas em toda a coluna da unidade, e em proporções muito variadas (Figura 6.2.7d).
São rochas homogêneas, de cor cinza escura e textura granoblástica ou nematoblástica equigranular média e sempre
profundamente alteradas.

No entorno das fontes do Marimbeiro, ocorre um pequeno morrote, sustentado por um depósito de cascalho ferruginoso,
produto da lateritização de um corpo de rocha básica. Tendo em vista a natureza ferruginosa das águas dessas fontes foi
dada maior atenção a delimitação desse corpo, uma vez que esse litotipo pode ter influenciado na mineralização destas
águas.

O produto do intemperismo destas rochas, muito argiloso, constitui aquíferos com baixo potencial de transmissividade,
podendo configurar barreiras hidrogeológicas rasas, que em função de sua localização são responsáveis por diversas das
surgências na região.

Figura 6.2.7. Afloramento da rocha máfica xistosa em corte de estrada nas proximidades da cidade de Cambuquira (468.100E,
7.583.620N; UTM23S, WGS84); b) Amostra de mão de saprólito de rocha máfica xistosa (467.455E, 7.583.423N; UTM23S, WGS84); c)
Rocha máfica xistosa intercalada por níveis de mica xisto (468.100E, 7.583.620N; UTM23S, WGS84); d) Lente de anfibolito em mica xisto
(466.746E, 7.587.173N; UTM23S, WGS84).

Rochas metaultrabásicas ocorrem como corpos concordantes com as demais da unidade e com espessuras de até 10
metros (Figura 6.2.7a). São representadas principalmente por xistos de coloração ocre, bastante alterados com textura
lepidonematoblástica equigranular fina (Figura 6.2.7b, c), comumente contendo cristais prismáticos, possivelmente de
anfibólios. Magnetita é o principal acessório.

U N I D A D E N A 5 (S A N T O A N T Ô N I O )
A unidade Na5 apresenta-se na região com suas rochas características, isto é, constituída por granada-biotita xistos
homogêneos, contendo esparsas lentes de quartzito. Seu contato inferior coma unidade Na2 é, de um modo geral, brusco
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e, como mencionado, representa uma discordância de expressão regional (Paciullo et al. 2000, Trouw et al. 2007b). No
setor sudeste da área, faz contato tectônico com um biotita gnaisse oftálmico do embasamento. Ocupa as posições mais
elevadas na parte norte da área e suas melhores exposições ocorrem em lajedos (Figura 6.2.8a, b, c), blocos de tamanhos
variados e massas alteradas de cor vermelha a vermelha-rosada nos cortes das estradas principais (Figura 6.2.8d, e).
Localmente, nota-se a presença de lentes de quartzito imersas em domínios monótonos de granada biotita xisto
(Figura 6.2.8f).
O litotipo dominante possui textura granolepidoblástica inequigranular média ou, por vezes, inequigranular fina a média.
A foliação regional é marcada pela orientação de cristais de biotita e lamelas de moscovita subordinadas. Possui cristais
de granada (2 mm) poiquiloblástica dotados de inclusões de quartzo e moscovita (Figura 6.2.8g, h). A presença de cristais
prismáticos de cianita orientados segundo a foliação regional é frequente na matriz (Figura 6.2.8i, j), bem como cristais
prismáticos de turmalina zonada (centro verde-escuro e borda verde-clara) (Figura 6.2.8k). Por vezes, a turmalina
apresenta inclusões de granada (Figura 6.2.8l). Os cristais de quartzo e plagioclásio são equidimensionais e xenoblásticos.
Como acessórios podem estar presentes apatita, titanita, zircão, rutilo e possivelmente ilmenita. Apatita, titanita e zircão
ocorrem dominantemente como pequenos grãos idiomórficos a subidiomórficos, podendo o zircão encontrar-se
metamictizado.

C O B E RT U R A S

F A N E RO ZO I C A S

Além do espesso manto de intemperismo, rochas das unidades anteriormente descritas podem estar cobertas por
colúvios lateritizados, aluviões e turfeiras.
Os colúvios são constituídos por sedimentos inconsolidados de granulometria cascalho, areia, silte e argila de coloração
avermelhada e/ou alaranjada. Em geral, têm a base marcada pela ocorrência de grandes blocos angulares, não orientados
e dispersos em matriz arenosa. Encontram-se, em todos os casos, lateritizados e cobertos por solos muito desenvolvidos.
São bastante expressivos na área de estudo onde podem atingir espessuras de até 20 m (Figura 6.2.9a, b).
Frequentemente o interior da cobertura pedológica exibe stone lines constituídos de fragmentos angulosos a
subangulosos, às vezes arredondados, de quartzo de veio, quartzitos, couraças lateríticas, ou de outros materiais
resistentes à alteração química. Em geral, as linhas de seixos dispõem-se mais ou menos paralelamente à superfície
topográfica (Figura 6.2.9d), imersas em material relativamente homogêneo de textura areno-síltico-argilosa. A presença
das linhas de seixos sugere que a cobertura possui origem alóctone.
Aluviões ocupam faixas ao longo dos vales do Ribeirão Marimbeiro e do Córrego Cambuquira. O vale do Ribeirão
Marimbeiro, é pouco encaixado e exibe direção principal NNW/SSE. Já o vale do Córrego Cambuquira apresenta duas
direções principais; de sua cabeceira até o fim da zona urbana, predomina a direção NNW/SSE; no seu trecho para além
da zona urbana, predomina a direção ENE/WSE. Os aluviões são compostos por sedimentos inconsolidados arenosos,
argilosos e turfáceos de cor cinza escura. Quando muito desenvolvidos podem configurar solos hidromórficos, produtos
da progressiva acumulação de resíduos vegetais. Ocorrem, principalmente, entre os diques marginais (combros) das
drenagens. Ocupam superfícies pouco extensas, sobre relevo plano-subcôncavo da planície fluvial. Exibem cores
acinzentado-escuras ou pretas e pequena diferenciação entre horizontes (Figura 6.2.9c).
A espessura da cobertura aluvionar na área do parque de Marimbeiro pode ser estimada em aproximadamente 5,0 m, tal
como registrado por Brandão (1922). Uma espessura de valor próximo foi também encontrada em poço perfurado no
mesmo vale, mas fora da área do parque, na Fazenda Laranjal (Beato et al. 1999). Em Cambuquira há no parque 5 poços,
cujas profundidades chegam no máximo a 7 m, que deve ser a espessura máxima da cobertura aluvionar, neste caso, de
espessura aparentemente muito variável (Beato et al. 1999, Carmo et al. 2001).
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Figura 6.2.8. a) e b) Boas exposições em lajedos do granada-biotita xisto localizado no setor norte da área (470.788E, 7.585.158N;
UTM23S, WGS84); c) Rocha fresca do granada-biotita xisto (470.788E, 7.585.158N; UTM23S, WGS84); d) Rocha alterada de cor
avermelhada do granada-biotita xisto, localizada no ponto de contato entre essa unidade e a sequência xisto-quartzítica do
Megassequência Andrelândia (469.309E, 7.584.608N; UTM23S, WGS84); e) Saprólito do granada-biotita xisto com destaque para os
cristais de granada ressaltados pela alteração (471.988E, 7.580.223N; UTM23S, WGS84); f) Lente delgada (1,0 m) de quartzito micáceo
contida em saprólito de granada-biotita xisto (466.404E, 7.583.983N; UTM23S, WGS84); g) e h) Cristais de granada poiquiloblástica
dotadas de inclusões de quartzo, polarizadores paralelos e cruzados respectivamente (470.982E, 7.585.158N; UTM23S, WGS84); i) e j)
Aspecto geral da lâmina petrográfica do granada-biotita xisto com destaque para os cristais prismáticos de cianita, polarizadores
paralelos e cruzados respectivamente (470.982E, 7.585.158N; UTM23S, WGS84); k) Seção basal zonada de cristal de turmalina no
granada-biotita xisto (470.982E, 7.585.158N; UTM23S, WGS84); l) Cristal de turmalina com inclusão de granada no granada-biotita xisto
(470.982E, 7.585.158N; UTM23S, WGS84).
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Figura 6.2.9. a) e b) Afloramento de cobertura laterítica nas proximidades da cidade de Cambuquira (46.7618E, 7.582.921N; UTM23S,
WGS84); c) Turfeira (468.763E, 7.577.917N; UTM23S, WGS84), d) Stone-line, linha de seixos correspondentes a um horizonte de
fragmentos grossos, resistentes à alteração química (466.878E, 7.583.464N, UTM23S, WGS84).

6.2.1.5. G EOLOGIA ESTRUTURAL
Como anteriormente salientado, a região do Circuito das Águas configura uma zona de interferência entre dois sistemas
orogênicos neoproterozoicos, Faixa Brasília Meridional e Faixa Ribeira (Trouw et al. 1994). Possuem maior expressão na
região de Marimbeiro e Cambuquira as estruturas associadas ao desenvolvimento da Faixa Brasília Meridional que, por
sua vez, estão ligadas ao sistema de nappes de transporte tectônico para ENE. A influência do evento deformacional
vinculado à Faixa Ribeira se materializa na forma de grandes dobras com eixos posicionados na direção NE-SW.

E S T RU T U RA S R E L A C I O N A D A S
M E RI D I O N A L

AO DESENVOLVIMENTO DA

FAIXA BRASÍLIA

As porções nappes Carmo da Cachoeira e Lambari que ocorrem na área mapeada têm como estruturas internas principais
dobras meso a megascópicas (Fn, Fn+1), às quais se associam a foliação de plano axial Sn, regionalmente penetrativa, e a
lineação de estiramento Ln. Todas estas estruturas refletem transporte tectônico dirigido para ENE (Peternel et al. 2005,
Trouw et al. 2007b).
As dobras Fn são fechadas a isoclinais, muito inclinadas a recumbentes, assimétricas e vergentes para ENE (Figura 6.2.10a,
b). Seus eixos exibem caimento suave para SE, e dispõem-se ortogonalmente as lineações (mineral e estiramento)
medidas. A Figura 6.2.10c ilustra a heterogeneidade da orientação dos eixos, podendo exprimir a perturbação das
orientações originais por dobramentos posteriores.
Registrou-se, pelo menos em uma estação, uma segunda geração de dobras abertas, praticamente coaxiais às primeiras,
também vergentes para ENE. Seus eixos (Figura 6.2.10d) são subparalelos aos da primeira geração, sendo o ângulo entre
eles 18° graus, aproximadamente. A Figura 6.2.11 ilustra fundamentalmente as relações obtidas em campo para as duas
famílias de dobras, Fn e Fn+1.
Nas rochas do embasamento, a foliação principal Sn dispõe-se paralelamente ao bandamento gnáissico, no qual se
destacam, envelopados pela foliação, cristais oftálmicos de feldspato (Figura 6.2.12a). Nas rochas supracrustais da
Megassequência Andrelândia, é representada pela xistosidade que, dependendo da rocha na qual se desenvolve, pode
ser contínua, espaçada ou anastomosada (Figura 6.2.12b, c, d).
Deluca C. & Serrano P.

235

SIGA – CIRCUITO DAS ÁGUAS
CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO LOCAL DE CAMBUQUIRA-MARIMBEIRO – GEOLOGIA

Figura 6.2.10. a) Dobras fechadas em S (flanco invertido) com vergência para ENE encontradas na sucessão de xistos e quartzitos da
Megassequência Andrelândia associadas a primeira geração de dobras (DB1) (469.177E, 7.580.496N; UTM23S, WGS84); b) Dobras
isoclinais em veios de quartzo materializam o primeiro dobramento DB1 no granada-biotita xisto da Megassequência Andrelândia
(470.788E, 7.585.158N; UTM23S, WGS84); c) Projeção estereográfica exibindo a orientação dos eixos de dobras fechadas a isoclinais de
DB1; d) Projeção estereográfica mostrando orientação de eixo de dobra antiformal aberta (βDB1=108/16) associada ao dobramento tardio
(DB2), calculado a partir da intercessão de seus flancos. Projeção equiárea, hemisfério inferior.

Figura 6.2.11. Ilustração esquemática da sobreposição das dobras presentes na Área de Cambuquira-Marimbeiro baseada na estação
CB71 (469.177E, 7.580.496N; UTM23S, WGS84). À esquerda, uma sequência de dobras fechadas em S (flanco invertido), vinculadas a
primeira geração de dobras (DB1). No detalhe, as superfícies S0 transpostas por Sn, as repetições estratigráficas observadas nas sucessões
da Megassequência Andrelândia são constatadas pela presença de charneiras truncadas. À direita, a nova fase de dobramento (DB2) é
basicamente coaxial a DB1, e resulta na geração de dobras abertas, com planos axiais íngremes, levemente assimétricas, com vergência
para ENE.
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A foliação é definida pela orientação preferencial das micas, cianita, sillimanita ou fibras de quartzo. Dispõe-se
paralelamente ao bandamento composicional, que representa o acamamento intensamente transposto.

Na Área de Cambuquira-Marimbeiro, a foliação mostra baixos mergulhos para SSW, com máximo modal de 195/17
(Figura 6.2.12e, f). No entanto, não são incomuns mergulhos para NW, NNW e SE, sendo esses possivelmente relacionados
a ondulações da foliação principal produzida durante as fases de deformação posteriores.

Figura 6.2.12. a) Bandamento gnáissico grosseiramente anastomosado marcado pela orientação preferencial da biotita envolvendo
cristais de microclina (469.822E, 7.577.637N; UTM23S, WGS84); b) Xistosidade contínua no granada-biotita xisto (471.721E, 7.579.432N;
UTM23S, WGS84); c) Xistosidade descontínua encontrada nos quartzitos micáceos, marcada pelos níveis pelíticos ricos em mica branca;
(470.745E, 7.582.042N; UTM23S, WGS84); d) Xistosidade anastomosada definida pela disposição preferencial micas contornando
porfiroblastos centimétricos de granada em granada-quartzo xisto (469.309E, 7.584.608N; UTM23S, WGS84); e) Projeção estereográfica
mostrando a orientação dos polos da foliação principal; f) Projeção estereográfica exibindo a distribuição da concentração dos polos da
foliação principal com indicação do eixo Beta. Projeções equiárea, hemisfério inferior.

A lineação Ln é observada nas rochas xistosas, através do alinhamento de micas, fibras e agregados de quartzo em
quartzitos e vênulas de quartzo estiradas no granada-biotita xisto (Figura 6.2.13a, b). A sua orientação preferencial é
244/11 e as feições assimétricas associadas indicam transporte tectônico para ENE (Figura 6.2.13c).

Figura 6.2.13. a) Lineação mineral marcada pela orientação preferencial de moscovita em quartzitos micáceos (469.947E, 7.580.227N;
UTM23S, WGS84); b) Fibras de quartzo em planos de xistosidade representando a lineação de estiramento em mica-quartzo xisto
(468.100E, 7.583.620N; UTM23S, WGS84); c) Projeção estereográfica mostrando as lineações minerais e de estiramento. Projeção
equiárea, hemisfério inferior.
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E S T RU T U RA S

RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO DA

FAIXA RIBEIRA

Como em outras partes setores da região do Circuito das Águas, o efeito das deformações Ribeira na área em foco é sutil.
Ela se manifesta na forma de um antiforme suave de comprimento de onda sub-regional, que é responsável pela
exposição das rochas da Unidade Na2 na parte central da área (Anexo XI). A orientação do seu eixo segundo 244/12, foi

obtida no diagrama estereográfico sinóptico da foliação Sn, que se mostra disposta em guirlanda, como mostrado na
Figura 6.2.11.

LINEAMENTOS

E F R A T U RA S

As fraturas medidas nos afloramentos definem três famílias principais seguindo as direções: N65E, N-S, N23W
(Figura 6.2.14a, b), com mergulhos subverticais a verticais.

Tanto nas rochas supracrustais quanto no embasamento essas direções se distribuem de forma sistemática. A frequência
das fraturas aumenta consideravelmente no domínio dos quartzitos da unidade Na2 ou em lentes delgadas de quartzito
(<1,5 m) contidas na unidade Na5. Não é incomum o seu preenchimento por pirolusita, como exemplifica a Figura 6.2.14c.

Cabe destacar que algumas fraturas representantes da família N65E são na realidade falhas normais, cujos mergulhos

podem se dar tanto para NW quanto para SE. Estas estão preenchidas por gouge de falha, que consiste em material

branco, muito fino, produzido pela cominuição das rochas adjacentes (Figura 6.2.14d, e). Os movimentos nelas
observados variam entre normal a normal sinistral (Figura 6.2.14e, f).

Figura 6.2.14. a) Traços em superfície das três principais famílias de fraturas verificadas em campo, N65E, N-S e N23W (470.125E,
7.581.177N; UTM23S, WGS84). b) Diagrama de roseta mostrando as direções das fraturas, destacam-se as três famílias mais importantes
N65E, N-S e N23W. c) Fraturas preenchidas por pirolusita em quartzito micáceo (467.292E, 7.580.792N; UTM23S, WGS84). d) Gouge de
falha ao longo da superfície de falha normal (469.309E, 7.584.608N; UTM23S, WGS84). e) Espelho de falha contendo estrias e steps,
indicando cinemática sinistral normal para SE (Lestria= 155/90), segundo a seta azul (469.309E, 7.584.608N; UTM23S, WGS84). f) Projeção
estereográfica exibindo a orientação das falhas normais, bem como seu movimento relativo, dado pelas estruturas contidas no plano de
falha (steps e estrias).

6.2.1.6. M ETAMORFISMO
As fases minerais presentes nos gnaisses do embasamento caracterizam a paragênese biotita + titanita +
moscovita + plagioclásio + microclina, que não é apropriada para a definição de fácies metamórficas.
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Já as rochas metassedimentares do Grupo Andrelândia encontram-se, na região de estudo, sob condições metamórficas
da fácies anfibolito médio, como é atestado pela presença das paragêneses:



Quartzo + moscovita + biotita + cianita + granada, nas rochas da Sequência Serra do Turvo (Na5);
Quartzo + moscovita + cianita + granada + estaurolita, nas rochas da Sequência Carrancas (Na2).

Nas rochas metassedimentares do Grupo Andrelândia, os minerais metamórficos encontram-se orientados
preferencialmente segundo a foliação regional principal (Sn) e a granada aparece crescida sin-tectonicamente a esta
foliação. Nesse sentido, aliando os dados petrográficos e de campo, pode-se afirmar que nas rochas supracrustais está
registrada uma íntima relação entre metamorfismo e deformação regional. As condições metamórficas de fácies anfibolito
médio foram atingidas concomitantemente ao desenvolvimento de Sn que por sua vez, está vinculada à fase
deformacional que estruturou a Faixa Brasília.
Retrogressão na fácies xisto-verde está presente em praticamente todas as amostras laminadas. É verificada pela
substituição parcial de biotita por clorita e pela saussuritização quase completa de alguns cristais de plagioclásio,
substituído por cristais de aciculares de clinozoisita e finas lamelas de moscovita.
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6.2.2. E STUDO

GEOFÍSICO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS
Emanuele Francesco La Terra
Miguel Antônio Tupinambá Araújo Souza
Antônio Carlos Pedrosa-Soares
Fernando F. Alkmim

6.2.2.1. I NTRODUÇÃO
No âmbito do Projeto “Circuito das Águas de Minas Gerais”, uma equipe de geofísica do Observatório Nacional realizou,
em outubro de 2018, medidas geofísicas para aplicação do método de Tomografia de Resistividade Elétrica (ERT), nos
parques de águas de Cambuquira e Marimbeiro, e métodos Audiomagnetotelúrico (AMT) e Magnetotelúrico de banda
larga (MT) em áreas próximas a estes parques. A campanha de medidas em campo foi realizada no período de 8 a 28 de
outubro de 2018, para aplicação dos três métodos (ERT, AMT e MT).
Estes métodos geofísicos permitem aprofundar a compreensão da dinâmica de circulação e descarga das águas
subterrâneas, por meio da identificação de zonas condutivas das correntes elétricas naturais e artificiais, em
profundidades diversas. Estas zonas condutivas correlacionam-se com arranjos litoestruturais específicos do substrato
rochoso (por exemplo, zonas mais fraturadas), indicando os setores do substrato rochoso onde há maior permeabilidade.
Isto facilita a compreensão e visualização dos arranjos litoestruturais que conduzem os fluxos de água subterrânea e
promovem o seu armazenamento, permitindo assim ter um maior domínio do ambiente de formação dos mananciais
hídricos.

6.2.2.2. R ESUMO D OS MÉTODOS
O método de eletrorresistividade é um dos métodos mais antigos da geofísica. Diversos autores (e.g., Parasnis, 1970;
Telford et al. 1990) discutem princípios teóricos e práticos da eletrorresistividade. Este método consiste em injetar uma
corrente elétrica conhecida no solo e, ao mesmo tempo, medir a diferença de potencial entre pontos distintos na
superfície do terreno.
Magnetotelúrico de banda larga (MT; Tikhonov 1950, Cagniard 1953) é um método passivo na faixa de frequência entre
103 Hz e 104 Hz, que utiliza os campos magnéticos e elétricos naturais provenientes da interação do vento solar com a
magnetosfera (frequência menor que 1 Hz) e da atividade atmosférica representada pelas tempestades elétricas
(frequência maior que 1 Hz).
O método AMT é uma variação do método MT, sendo que a única diferença é a faixa de frequência utilizada que, neste
estudo, situa-se entre 10 Hz e 100 kHz.
Os métodos geofísicos aqui utilizados permitem obter a estimativa do contraste da resistividade elétrica em diversas
profundidades, dependendo da condutividade do meio. Em geral, o ERT atinge até 100 m, o AMT até 1 km e o MT banda
larga até cerca de 30 km de profundidade.

6.2.2.3. A QUISIÇÃO DE DADOS GEOFÍSICOS
T O M O G RA F I A

DE RESISTIVIDADE ELÉTRICA

– ERT

Foram realizados dois perfis ERT no Parque das Águas de Cambuquira (Figura 6.2.15). Estes perfis têm como objetivo a
investigação de estruturas geológicas rasas, porque seu maior nível de detalhe vai até 50 m de profundidade. O perfil P1
tem 228 metros de extensão na orientação norte-sul e inclui 38 eletrodos com espaçamento de 6 metros. O perfil P2,
incluindo 37 eletrodos com espaçamento de 6 metros ao longo de 222 metros de comprimento, orienta-se
aproximadamente na direção leste-oeste (Figura 6.2.15).
No Parque das Águas de Marimbeiro foi realizado um perfil ERT que se estende por 312 metros na direção norte-sul
(Figura 6.2.16). Este perfil inclui 54 eletrodos que foram instalados com espaçamento de 6 metros.
Em todos os perfis foram aplicados os arranjos Dipolo – Dipolo, e corrente máxima de 2.0 Amperes, com dois ciclos de
1,2 segundos. O resistivímetro utilizado foi um equipamento SuperSting R8/IP da AGI – Advanced Geoscienses Inc. Os
eletrodos de aço não apresentaram qualquer tipo de polarização que pudesse afetar as medidas.
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Figura 6.2.15. Localização dos perfis ERT, P1 e P2, executados no Parque de Águas de Cambuquira (fonte da imagem:
GoogleEarth, 2018).

Figura 6.2.16. Localização do perfil ERT executado no Parque de Águas de Marimbeiro (fonte da imagem: GoogleEarth, 2018).

A U D I O M A G N E T O T E L Ú R I C O - AMT
A sul do Parque das Águas de Cambuquira, nos arredores desta cidade, foram executados dois perfis AMT cruzados,

ambos com orientação aproximada leste-oeste, mas um pouco inclinados um em relação ao outro (Figura 6.2.17). O perfil

P1 tem cerca de 1000 metros de comprimento e inclui nove estações de medidas AMT (Figura 6.2.17B). O perfil P2 se
estende por aproximadamente 1200 metros e inclui dez estações de medidas AMT (Figura 6.2.17).

A localização do Parque das Águas de Marimbeiro permitiu a realização de dois perfis AMT, cruzando toda a área do
parque (Figura 6.2.18). O perfil P1, de direção aproximada leste-oeste (perfil dip), tem cerca de 900 metros de
comprimento e inclui sete estações de medidas AMT (Figura 6.2.18). O perfil P2 mede em torno de 1500 metros de
comprimento, na direção aproximada norte-sul (perfil strike), e inclui onze estações de medidas AMT (Figura 6.2.18).

Em todos os perfis AMT executados em Cambuquira e Marimbeiro buscou-se manter um espaçamento médio de 100 a
150 metros entre as estações de medidas. Na faixa de frequência compreendida entre 10 Hz a 10KHz, empregou-se

bandas de frequências dos sinais de Banda 1 (10 Hz a 1 KHz), Banda 4 (500Hz a 3 KHz) e Banda 7 (750 Hz a 92 KHz). As
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medidas AMT tiveram duração mínima de 40 minutos em cada estação para cobrir cerca de 200 séries temporais com 50

segmentos/ciclos de FFT. Para a maioria das estações AMT foi utilizado um arranjo de campo em formato cruz, com
tamanho dos eletrodos de 52 metros.

M A GN E T O T E L Ú R I C O - MT
Para o estudo da estrutura profunda da região que inclui os parques de águas de Cambuquira e Marimbeiro, foi executado

um perfil magnetotelúrico com 10 km de comprimento, na direção aproximada leste-oeste, incluindo onze estações de
medidas MT (Figura 6.2.19). Os dados foram obtidos empregando frequências de amostragem de 65536 kHz (15 minutos);
4096 kHz (30 minutos); 128 Hz (17 a 24 horas) e 4 Hz (18 a 24 horas).

Figura 6.2.17. Localização dos perfis AMT, P1 e P2, a sul do Parque das Águas de Cambuquira. Os pontos vermelhos, na figura inferior,
indicam a distribuição das estações de medidas AMT em cada perfil. Fonte das imagens: GoogleEarth 2018.
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Figura 6.2.18. Localização dos perfis AMT, P1 e P2, cruzando o Parque das Águas de Marimbeiro, mostrando a distribuição das estações
AMT (pontos vermelhos) executadas em cada perfil. Fonte da imagem: GoogleEarth, 2018.

Figura 6.2.19. Localização do perfil magnetotelúrico (MT) regional, em relação aos parques de águas de Cambuquira e Marimbeiro,
mostrando a distribuição das onze estações de medidas MT (pontos vermelhos) realizadas em campo.

6.2.2.4. R ESULTADOS E DISCUSSÕES
Os modelos geofísicos de inversão a partir dos dados de ERT e AMT, medidos nos parques de Cambuquira e Marimbeiro,

foram obtidos através de códigos de inversão 2D pelo método de elementos finitos (ERT) e diferenças finitas (AMT). As

parametrizações utilizadas limitam-se a um erro médio quadrático (rms) de 1%, sendo que em alguns casos esses erros
atingiram percentuais maiores. Um método de suavização foi utilizado para suprimir alguns outliers ao conjunto geral de
dados, baseado em estatísticas ponderadas.

No modelo invertido 2D ERT, perfil P1, seção strike, do Parque de Águas de Cambuquira, as zonas condutivas (C1 a C7),
representantes de zonas fraturadas e saturadas, se separam em dois conjuntos de profundidades: rasas e profundas

(Figura 6.2.20). As zonas rasas, que atingem aproximadamente 25 m de profundidade, incluem os condutores C1, C2 e
C3, e ocorrem isoladas pelos blocos resistivos R1 e R2. As zonas profundas, que podem chegar a aproximadamente 49
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metros de profundidade, incluem os condutores C6 e C7, isolados pelo resistor R4 (Figura 6.2.20). O bloco resistivo R2
isola os condutores C1 e C2, assim como o bloco resistivo R4 isola os condutores C4 e C5. Cada um desses condutores
pode representar uma fonte ou potencial zona de descarga, distinta no espaço e isolada das demais. As zonas condutivas

C1, C6 e C7 podem estar conectadas com zonas condutivas mais profundas, separadas pelos blocos resistivos R3 e R4
(figuras 6.2.20 e 6.2.21). O bloco resistivo R3 (Figura 6.2.20) é também evidenciado no perfil P2, onde está marcado como
bloco resistivo R2 (Figura 6.2.21). A fonte de águas sulfurosas do Parque de Cambuquira apresenta valores de resistividade
compreendidos entre 100 e 250 Ohm.m.

Figura 6.2.20. Modelo 2D ERT, Perfil P1, de orientação norte-sul, no Parque de Águas de Cambuquira (ver localização do perfil na
Figura 6.2.15). As zonas condutivas (C) estão indicadas em tons vermelho e verde, e as zonas resistivas (R) estão marcadas em tons de
azul. O perfil representa uma profundidade máxima de 48,7 metros.

O padrão de zonas condutivas de profundidades distintas também está evidenciado no modelo invertido 2D ERT do Perfil
P2, seção dip, do Parque de Águas de Cambuquira (Figura 6.2.21). As zonas condutivas C1, C3, C4 e C5 se mostram um
pouco mais rasas, com profundidade menor que 18 m, na seção dip (Figura 6.2.21), em relação ao perfil P1 (Figura 6.2.20).
No perfil (P2) os condutores parecem ter conexão lateral (Figura 6.2.21).

Figura 6.2.21. Modelo de inversão 2D ERT, Perfil P2, de orientação oeste-leste, no Parque de Águas de Cambuquira (ver localização do
perfil na Figura 6.2.15). As zonas condutivas (C) estão indicadas em tons vermelho e verde, e as zonas resistivas (R) estão marcadas em
tons de azul. O perfil representa uma profundidade máxima de 48,7 metros.

Os blocos resistivos R2 e R4 isolam, pelo menos parcialmente, as zonas condutivas mais profundas. As zonas condutivas

C1, C2 e C4 estão, pelo menos parcialmente, isoladas pelos resistores R1, R2 e R4, de forma semelhante ao que se
apresenta na seção P1 (comparar figuras 6.2.20 e 6.2.21). Nesta seção dip (Figura 6.2.21), os condutores podem estar

relacionados à mesma fonte de água. O bloco resistivo R2 da seção dip (Figura 6.2.21) corresponde ao bloco R3 da seção
strike (Figura 6.2.20).

O resultado apresentado pela inversão 2D AMT em Cambuquira, mostrado na Figura 6.2.22, representa a soma dos

resultados dos perfis AMT P1 e P2, localizados na Figura 6.2.17. O método AMT permite investigações mais profundas

que o método ERT, que chegam a aproximadamente 350 metros no presente estudo. Os condutores marcados como C2
mostram zonas fraturadas saturadas, de mergulhos subverticais, que atingem profundidades maiores (de até 350 metros),

exceto o condutor C2 no centro do perfil com profundidades máxima de 150 metros. A zona condutiva mais rasa (C1) do
perfil (Figura 6.2.22), que atinge pouco mais de 50 metros de profundidade, é associada a depósitos superficiais (colúvios

e aluviões). O embasamento geofísico é representado por altos valores de resistividade, atingindo 12.000 Ohm.m
(Figura 6.2.22).

O modelo invertido 2D ERT do perfil no Parque de Águas de Marimbeiro mostra três níveis de zonas condutivas saturadas

(Figura 6.2.23). As zonas rasas, representadas pelos condutores C1, C4, C5 e C7, são isoladas pelos resistores R1, R2 e R3.
A zona intermediária, incluindo os condutores C2 e C3, chega aproximadamente a 30 metros de profundidade. O condutor

C6 situa-se em profundidade maior, aproximadamente entre 40 e 60 metros. As zonas condutivas conectadas (C2 e C3)
e (C6 e C7) sugerem raízes mais profundas, mas isoladas pelo bloco resistivo R2.
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Figura 6.2.22. Modelo de inversão 2D AMT dos perfis P1 + P2 de orientação oeste – leste, a sul do Parque de Águas de Cambuquira (ver
localização dos perfis na Figura 6.2.17). Neste modelo AMT, as zonas condutivas (C) estão indicadas em tons de vermelho a verde (C), e as
zonas resistivas (R) estão marcadas em tons de azul. O perfil representa uma profundidade máxima de 550 metros.

Figura 6.2.23. Perfil ERT 2D, de orientação norte-sul, no Parque de Águas de Marimbeiro (ver localização do perfil na Figura 6.2.16). As
zonas condutivas (C) estão indicadas em tons de vermelho a verde, e as zonas resistivas (R) estão marcadas em tons de azul. O perfil
representa uma profundidade máxima de 64 metros.

Foram realizados dois perfis AMT que cruzam o Parque das Águas de Marimbeiro (Figura 6.2.18), cujos resultados das
inversões 2D estão mostrados nas figuras 6.2.24 e 6.2.25. O perfil strike (Figura 6.2.24), de orientação norte-sul, mostra as

zonas condutivas saturadas C1, C2 e C3. Os condutores C1 e C2 representam depósitos sedimentares superficiais (colúvio)

e horizontes de solo saturados, oriundos de rochas intemperizadas. A zona condutiva C3 tem raiz subvertical profunda,
que atinge 500 metros de profundidade no mínimo, e se conecta verticalmente à zona condutiva C1 que chega à

superfície do terreno, indicando uma zona de fraturas subverticais saturadas de água. A zona condutiva C3 mostra-se
parcialmente isolada pelo grande resistor indicado como embasamento geofísico, mas estende-se lateralmente sob a

zona condutiva C2 (Figura 6.2.24). As zonas condutivas mostram ter conexão entre si, possibilitando circulação lateral das

águas subterrâneas.

No perfil AMT 2D dip, leste-oeste, mostrado na Figura 6.2.25, observam-se duas grandes zonas condutivas saturadas (C1

e C2). A zona condutiva C2 se alarga à medida que se aprofunda, ultrapassando 550 metros de profundidade

(Figura 6.2.25). Esta zona condutiva profunda (C2) se conecta com a zona condutiva mais rasa, representada por C1, com

profundidade de até 150 m, permitindo a circulação lateral das águas. Portanto, os resistores, representados pelos blocos
de embasamento geofísico, não isolam completamente as zonas condutivas saturadas sob a área de Marimbeiro
(Figura 6.2.25).

La Terra E.F., Souza M.A.T.A., Pedrosa-Soares A.C., Alkmim F.F.

245

SIGA – CIRCUITO DAS ÁGUAS
CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO LOCAL DE CAMBUQUIRA-MARIMBEIRO – ESTUDO GEOFÍSICO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

Figura 6.2.24. Modelo de inversão 2D AMT, norte-sul, na área do Parque de Águas de Marimbeiro (ver localização do perfil na
Figura 6.2.18). As zonas condutivas (C) estão em tons de vermelho a verde, e as resistivas (R) estão em tons de azul. O perfil representa
uma profundidade máxima de 900 metros.

Figura 6.2.25. Modelo de inversão 2D AMT, leste-oeste, no Parque de Águas de Marimbeiro (ver localização do perfil na Figura 6.2.18).
As zonas condutivas (C) estão indicadas em tons vermelho e verde, e as zonas resistivas (R) em tons de azul. O perfil representa uma
profundidade máxima de 900 metros.
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Para um estudo mais regional, englobando as áreas de Cambuquira e Marimbeiro, foi realizado o perfil MT de direção
oeste-leste (Figura 6.2.26, ver localização na Figura 6.2.19). O modelo de inversão 2D deste perfil MT mostra estruturas
condutivas distintas que ultrapassam 3000 metros de profundidade (Figura 6.2.26). Estas estruturas são marcadas por
zonas condutivas subverticais saturadas (C1 e C2), com conexões mais rasas que permitem circulação lateral de águas
(cuja base está indicada pela linha pontilhada horizontal na Figura 6.2.26). Entretanto, existe um isolamento da zona
condutiva lateral rasa, na parte leste do perfil, marcado pelo resistor R. Este modelo indica que as águas minerais
profundas de Cambuquira e Marimbeiro podem ser provenientes da estrutura profunda C1. No extremo leste do perfil,
o condutor C2 mostra uma ramificação saturada profunda.

Figura 6.2.26. Modelo de inversão 2D MT, oeste-leste, na grande área de influência dos parques de águas de Cambuquira e Marimbeiro
(localização na Figura 6.2.19). As zonas condutivas (C) estão indicadas em tons de vermelho a verde, e as zonas resistivas (R) em tons de
azul. O perfil representa uma profundidade máxima de 3.000 metros.

6.2.2.5. C ONCLUSÕES
As seções ERT (figuras 6.2.20, 6.2.21 e 6.2.23) mostram padrões de distribuição de zonas condutivas e resistivas que
delineiam elipses com eixos maiores na horizontal. Isto está em harmonia com a geologia que foi detalhadamente
mapeada na área de Cambuquira-Marimbeiro (item 6.2.1). De fato, a arquitetura litotectônica da área mostra um conjunto
sub-horizontal de intercalações de xisto, mais impermeável, e quartzito, mais permeável. Este conjunto litotectônico
apresenta dobramentos superpostos que podem condicionar a lenticularização das zonas condutivas e resistivas,
interpondo blocos resistivos entre zonas condutivas. Os blocos resistivos são, preferencialmente, camadas de xisto
espessadas por dobramento, ao passo que as zonas condutivas se materializam prioritariamente nas camadas de
quartzito que, em superfície, mostram grande quantidade de fraturas abertas e interconectadas. As zonas condutivas
muito rasas não apresentam raízes profundas e se associam aos aquíferos rasos, relacionados a depósitos sedimentares
superficiais (colúvios e aluviões) e ao manto de intemperismo (solos e saprólitos) formado pelo intemperismo das rochas
regionais (xisto, gnaisse, quartzito) e locais (por exemplo, a rocha básica de Marimbeiro).
Os resultados das inversões 2D AMT (figuras 6.2.22, 6.2.24 e 6.2.25), em conjunto com o perfil regional MT (Figura 6.2.26),
demonstram que existem estruturas subverticais profundas associadas às zonas condutivas saturadas. Estas zonas
condutivas de raízes profundas são os sítios potenciais para a circulação das águas minerais. As zonas condutivas
profundas mostram interconexões sub-horizontais em níveis menos profundos, permitindo a circulação lateral de águas.
Isto sugere que descargas de águas minerais nos parques de Cambuquira e Marimbeiro poderiam ter conexão lateral.
Estas zonas condutivas profundas e suas conexões laterais correspondem ao complexo conjunto litotectônico que se
observa na área de Cambuquira–Marimbeiro, representado essencialmente pelo pacote intensamente dobrado de
quartzito muito fraturado (mais permeável) e xisto (mais impermeável), cortado por zonas de cisalhamento e fraturamento
profundas.
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6.3. H IDROGRAFIA E HIDROLOGIA
Joana Cruz de Souza

O entendimento das características fisiográficas de bacias hidrográficas é essencial ao permitir a análise da dinâmica de
escoamento e garantir o planejamento integrado nas áreas mapeadas.
A título metodológico, a presente caracterização foi realizada levando em consideração a sub-bacia hidrográfica em sua
totalidade, abrangendo a extensão das nascentes até a foz em outro curso d’água de maior porte. O critério de adoção
da unidade da bacia hidrográfica foi utilizado porque constitui um sistema natural bem delimitado no espaço, composto
por um conjunto de terras topograficamente drenadas por um curso de água e seus afluentes, onde as interações, pelo
menos físicas, são integradas e, assim, mais facilmente interpretadas.
Os parâmetros aqui avaliados foram expressos de forma numérica, por meio de fórmulas descritivas. Especificamente
para as análises lineares, conforme Christofoletti (1980), foram analisados alguns índices e relações a propósito da rede
de drenagem, cujas medições respeitaram as linhas de escoamento. Para a análise areal, foram considerados índices que
envolvem medições planialtimétricas e lineares.
Assim sendo, para o Parque das Águas de Cambuquira e para o Parque das Águas do Marimbeiro, a unidade hidrográfica
caracterizada do ponto de vista da fisiografia é a sub-bacia do Córrego Marimbeiro / Ribeirão do Barreiro.
O Parque das Águas de Cambuquira e o Parque das Águas do Marimbeiro situam-se no Município de Cambuquira, sendo
que o primeiro se localiza no Córrego da Lavra e o último no Córrego Marimbeiro.
A sub-bacia do Córrego Marimbeiro tem como curso d’água principal o córrego homônimo, que a partir de determinado
local recebe a denominação de Ribeirão do Barreiro. A referida sub-bacia, apresentada na Figura 6.3.1, abarca o Córrego
da Lavra e integra a bacia do Rio São Bento.

Figura 6.3.1. Sub-bacia do Córrego Marimbeiro/ Ribeirão do Barreiro.

O Córrego Marimbeiro tem suas nascentes no Município de Cambuquira, em altitude aproximada de 1.000 m em relação
ao nível do mar, a sudoeste da sede municipal. A partir de sua cabeceira, assume a direção geral sul-norte até seu exutório,
na altitude aproximada de 860 m, ainda no Município de Cambuquira.
As principais características da sub-bacia de interesse estão apresentadas na Tabela 6.3.1.
Souza J.C.
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Tabela 6.3.1. Dados físicos da sub-bacia do Córrego Marimbeiro/Ribeirão do Barreiro.
Bacia hidrográfica do Córrego Marimbeiro / Ribeirão do Barreiro
Área de drenagem (Ad)

46,59 km²

Comprimento do leito principal (L)

Comprimento total de todos os canais (Lt)
Declividade média do rio principal (d)
Densidade de drenagem (Dd)

12,24 km
92,09 km

0,01 m/m

1,98 km/km²

Perímetro (P)

35,69 km

Fator forma (Kf)

0,31

Índice de circularidade (Ic)

0,46

Índice de compacidade (Kc)

1,46

Índice entre o comprimento e área (Ico)

1,79

Tempo de concentração (Kirpich)

Nota: d = diferença de altitude/L; Kf = Ad/L²; Kc = 0,28P/√Ad.

175 min

A análise de uma bacia hidrográfica pode ser feita a partir de vários indicadores, sendo uma das formas mais comuns de
análise a partir dos seus fatores de forma (Kf) e de compacidade (Kc). Um fator de forma próximo ou maior que 1 indica
que a bacia é circular, enquanto Kf<1 sugere que a bacia possui forma alongada. Já o índice de compacidade é um fator
indicativo da tendência às enchentes, sendo que Kc=1 acena uma bacia circular. De maneira geral, pode-se afirmar que
uma bacia circular, com Kf≥1 e Kc≈1, possui uma resposta mais rápida, concentrando o escoamento de forma mais efetiva
na sua seção exutória.
No presente caso, tem-se que a sub-bacia do córrego Marimbeiro, não tem forma circular, com Kf<1 e Kc>1. Desta forma,
pode-se afirmar que, baseado apenas nas avaliações empíricas, no que tange exclusivamente aos seus aspectos
geométricos, na sub-bacia hidrográfica em análise não há efetivas possibilidades de ocorrência de chuvas intensas
cobrindo simultaneamente toda a sua extensão. No entanto, vale ressaltar que os aspectos geométricos não são os únicos
determinantes da ocorrência de cheias em uma unidade hidrográfica, devendo ser avaliados os aspectos de ocupação,
impermeabilização e drenagem, que extrapolam a análise aqui apresentada.
Existem outras fórmulas que podem gerar distintas interpretações a respeito da propagação de cheias em bacias
hidrográficas. Nesse contexto, segundo Miller (1953), tal avaliação pode ser fundamentada pela análise do índice de
circularidade (Ic), que é a relação existente entre a área da bacia e a área do círculo de mesmo perímetro. Para tanto, para
a sub-bacia em análise, tem-se a relação exposta pela equação a seguir.

Ic= A⁄Ac = 0,46
sendo:
A = área da bacia considerada (km²); e,
Ac = área do círculo de perímetro igual ao da bacia considerada (km²).

Assim, quanto maior o valor de Ic e quanto mais próximo de 1, maior a tendência circular da bacia hidrográfica analisada.
Neste caso, mediante Miller (1953), Ic equivale a 0,46. Portanto, permanece a interpretação de que a sub-bacia em análise
não apresenta forma circular, corroborando com a avaliação anterior.
Ademais, segundo Lee & Salle (1970), a análise da forma de uma bacia hidrográfica pode ser ainda estimada pelo índice
entre o comprimento e a área da bacia (ICo), dividindo seu diâmetro pela raiz quadrada de sua área. Tem-se, então, a
equação a seguir:

ICo = D ⁄ (√Ad ) = 1,79
em que:
D = diâmetro da bacia em km (equivalente ao comprimento do curso d’água principal); e,
Ad = área de drenagem em km².

Segundo Christofoletti (1980), este índice apresenta significância para descrever e interpretar tanto a forma quanto o
processo de alargamento ou alongamento da bacia hidrográfica. A sua significação advém do fato de que quando o valor
do ICo estiver próximo de 1, a bacia apresenta forma semelhante ao quadrado; quando o valor for inferior ao da unidade,
a bacia terá forma alargada, e quanto maior for o valor acima da unidade, mais alongada será a forma da bacia. Portanto,
a partir da avaliação do ICo, a sub-bacia em análise apresenta forma alongada.
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6.4. D OMÍNIOS HIDROGEOLÓGICOS
Paula Serrano
Carolina Deluca
Paulo Cyro Baptista Scudino
João Cesar Cardoso do Carmo

6.4.1. C ARA CTERIZAÇÃO

DOS SISTEMA S AQUÍFEROS

No sistema hidrológico subterrâneo das sub-bacias hidrográficas dos Córregos Cambuquira e Marimbeiro, contíguas,
onde se localizam os parques das Águas de Cambuquira e do Marimbeiro, são identificados dois domínios
hidrogeológicos, de tipologias granular e fraturado, definidas segundo um agrupamento de unidades hidrolitológicas,
caracterizadas pelo caráter lito-estrutural, porosidade e permeabilidade (primária e secundária).
Estes domínios são correlatos a sistemas aquíferos associados a seus respectivos litotipos predominantes, mapeados em
escala de semidetalhe (1:25.000), tais sejam:


Domínio Aquífero Granular ou Poroso, constituído por rochas inconsolidadas, saturadas de água:




Sistema Aquífero em Depósitos Aluviais, Cobertura Detrítica Terciária-Quaternária e Manto
Decomposto.

Domínio Aquífero Fraturado, desenvolvido em rochas consolidadas, com percolação de água nas redes de
fraturas da zona de saturação:




Sistema Aquífero Quartzítico – desenvolvidos em litotipos predominantemente quartzíticos;
Sistema Aquífero Xistoso – litotipos xistosos com intercalações de quartzito;
Sistema Aquífero Cristalino – granito gnaisses e granitoides.

As relações entre os domínios hidrogeológicos e os sistemas aquíferos a eles associados, e respectivas unidades
litoestratigráficas com seus litotipos predominantes, são apresentadas no Quadro 6.4.1.
Quadro 6.4.1. Sistemas Aquíferos – Região dos parques das Águas de Cambuquira e do Marimbeiro – MG.
Domínio
Sistema
Hidrogeológico Aquífero

Sigla

Unidade Hidrolitológica Unidade Litoestratigráfica (1)

Rochas

Depósitos
Aluviais

Grda

Depósito Aluvial

Sedimentos clásticos inconsolidados (Qa)

Sedimentos arenosos, areno-siltosos,
silto-arenosos e cascalhos

Coberturas
Detríticas(1)

- (1)

Cobertura Detrítica

Sedimentos clásticos inconsolidados a
pouco consolidados, localmente
lateríticos ferruginosos

Sedimentos arenosos, silto-arenosos
a areno-siltosos, localmente
laterizados

Manto
- (1)
Decomposto(1)

Manto de Intemperismo
da rocha matriz

Regolitos - resultantes da meteorização
de quartzo xistos, xistos e granito
gnaisses

Solos argilosos oriundos de xistos,
areno-silto-argilosos de quartzo
xistos e argilo-areno-siltosos de
granito gnaisses

Fraturado (Fr)

Quartzítico

Frq

Unidades quartzíticas
indiferenciadas

Megassequência Andrelândia – Unidade
Na2 (São Vicente) Litotipos
predominantemente quartzíticos

Quartzito, intercalado com xisto
feldspático

Fraturado (Fr)

Xistoso

Frx

Unidades xistosas
indiferenciadas

Megassequência Andrelândia – Unidades
Quartzo-mica xisto, granada-biotita
Na5 (Santo Antônio) e Na2a (São Vicente
xisto, intercalado com esparsas lentes
- anfibolito),
quartzíticas e anfibolito
Litotipos predominantemente xistosos

Fraturado (Fr)

Cristalino

Frc

Gnaisses, granitos,
Ortognaisse Arqueano (APPi)
granitoides, metagabros,
Paleoproterozoico
metadiabásios

Granular (Gr)

(1)

Biotita ortognaisse

unidade hidrogeológica não representada em mapa.

A distribuição geográfica e os lineamentos estruturais das unidades aquíferas mapeadas são representados no Mapa de
Domínios Hidrogeológicos (Anexo XII), à escala de 1:25.000, em que também constam os pontos d´água inventariados
(poços, nascentes, dentre outros) em suas respectivas bacias hidrográficas e as fontes hidrominerais captadas nos Parques
das Águas Minerais de Cambuquira e do Marimbeiro.
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A ocorrência, distribuição e principais características litológicas e estruturais de cada sistema são descritas a seguir.

6.4.2. O CORRÊNCIA ,

DIST RIBUIÇÃO E CARACTERÍSTICAS LITOESTRUTURAIS

6.4.2.1. A QUÍFEROS GRANULARES
O sistema aquífero granular ou poroso da região engloba as unidades sedimentares cenozoicas saturadas em água,
associadas aos depósitos aluviais que ocorrem ao longo das planícies aluviais dos principais cursos d´água, aos depósitos
de cobertura terciária-quaternária e depósitos coluviais, sobrejacentes ao substrato pré-cambriano, além do manto
decomposto , o aquífero granular é constituído por sedimentos detríticos, inconsolidados, de granulometria variada
(areia, cascalho e lentes de argila), associados aos aluviões recentes, colúvios, coberturas detríticas a detrito-lateríticas, de
natureza areno-siltosa a silto-argilosa, localmente lateríticas e ferruginosas, e ao manto decomposto, de comportamento
hidrogeológico análogo ao domínio aquífero granular.
Esses sedimentos saturados têm comportamento de aquífero livre, cujo nível natural da água subterrânea se encontra
sob a pressão atmosférica e sua porosidade efetiva varia em função da sua composição granulométrica.
Os depósitos aluviais apresentam alta heterogeneidade diante da variação composicional dos sedimentos originários da
rocha matriz que lhes deram origem. Onde predominam sedimentos arenosos e cascalhos limpos, com significativa
espessura saturada, mostram-se de porosidade efetiva e permeabilidade elevadas, o que pode lhes conferir boa
potencialidade, principalmente nas áreas de altitude próxima ao nível de base local.
Em razão da coexistência da relação “rio-aquífero” efluente/influente, cujos rios sejam de regime perene ao longo do ano
hidrológico, há condições hidrodinâmicas favoráveis à recarga induzida de poços de explotação. Variações faciológicas
onde predominam frações significativas silto-areno-argilosas ou silto-argilosas, domina a característica similar à de um
aquitardo, de baixa condutividade hidráulica, entre 10-3 e 10-5 cm/s.
Por outro lado, depósitos de cobertura detrítica terciária-quaternária, em geral, de granulometria mais homogênea, de
natureza arenosa a areno-siltosa, ocorrem em maiores altitudes, acima do nível de base, em que a condição hidrodinâmica
rio-aquífero não coexiste. No entanto, sob condição de morfologia aplainada e baixo gradiente topográfico, é favorecida
a infiltração efetiva das águas pluviais.
O manto decomposto, por sua vez, também funciona como meio transmissor das águas pluviais de infiltração; a sua
espessura saturada exerce um papel importante na manutenção do fluxo de base da rede de drenagem local,
promovendo condições sustentadas de regime perene ao longo de todo o ano hidrológico.
De modo geral, os aquíferos granulares caracterizam-se por apresentar significativa variação sazonal de vazões, sofrendo
grande influência da pluviometria como elemento de recarga/alimentação, ao longo de períodos consecutivos do ano
hidrológico, pela infiltração das águas pluviais, à exceção dos referidos aquíferos aluviais, de características “efluente”
(recebem águas dos sistemas aquíferos) na época de estiagem e “influente” (doam água para o sistema aquífero granular),
quando na época das chuvas pode ocorrer inversão de fluxo para as faixas marginais ribeirinhas influenciadas pela
elevação da carga hidráulica dos rios.
O sistema aquífero granular é particularmente vulnerável à contaminação em função da pequena profundidade do nível
freático (espessura da zona vadosa) e de suas rochas. A vulnerabilidade é inversamente proporcional à espessura da zona
vadosa e diretamente proporcional à homogeneidade e granulometria dos sedimentos que a constituem.
O aumento das frações pelíticas (silte e argila) nessa zona lhe confere maior capacidade natural de depuração, seja por
sua baixa permeabilidade, seja mediante processos de troca catiônica, adsorção e complexação com compostos
orgânicos, dentre outros processos físicos e bioquímicos de biodegradação natural.
Descrevem-se a seguir, as principais características, ocorrência e distribuição dos diferentes tipos de aquíferos granulares
presentes nas áreas de estudo.

A Q U Í F E RO S

DE

DEPÓSITOS ALUVIAIS

Os depósitos aluviais caracterizam-se por sedimentos inconsolidados de natureza argilo-arenosa a argilo-siltosa,
depositados junto com argilas de matéria orgânica, localmente observado, e estratos basais de areias e cascalhos, ao
longo das drenagens.
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Na sub-bacia do Córrego Cambuquira, em Cambuquira, o aquífero aluvial ocupa aproximadamente 11,3% de sua área
total, enquanto que na sub-bacia contígua do Córrego Marimbeiro, ocupa cerca de 10% de sua área total. Sua distribuição
é representada no Mapa de Domínios Hidrogeológicos (Anexo XII).
Na Área de Cambuquira, o vale do Córrego Cambuquira é aberto, pouco encaixado, chegando a dimensões da ordem de
100-120 metros de largura a jusante do Parque das Águas. Tem sua conformação alongada segundo duas direções
principais, superimpostas pelos lineamentos estruturais de fratura mapeados, de direção NS em seu alto-médio curso
principal e de direção NW correspondente à drenagem do Córrego Figueira, seu afluente logo a jusante do Parque das
Águas.
Ao longo das drenagens de direção EW, esses depósitos aluviais são pouco desenvolvidos e não representados na escala
do mapeamento; estão associados a lineamentos secundários de fraturas de distensão ao longo do eixo de dobramento
anticlinal sob esta direção EW, com plunge para oeste, localmente mapeado por Delgado (2001).
Sondagem realizada em terreno aluvial da fazenda Laranjal, a apenas cerca de 2,5 km a sudeste do Parque das Águas e
fora da sub-bacia do Córrego Cambuquira, revelou uma cobertura aluvionar de 8 metros, composta por sedimentos
argilo-arenosos, turfáceos, de cor escura, cujo depósito basal é constituído de cascalho.

A Q U Í F E RO S D E D E P Ó S I T O S
T E R C I Á R I A -Q U A T E RN Á RI A

DE

C O B E RT U RA D E T RÍ T I C A

As coberturas detríticas são de pequena expressão na área de estudo e não foram representadas no mapeamento
geológico à escala de 1:25.000. Nas proximidades do município de Cambuquira, ocorrem em áreas remanescentes de
antigas superfícies de aplainamento.
Na faixa ocidental da área, em diversos cortes de rodovias, é possível observar sedimentos de cobertura de natureza
pelítica e, localmente, laterítica ferruginosa, associados ao retrabalhamento do manto decomposto, originários da matriz
de granada-biotita xistos e rochas básicas, com até 3 m de espessura, constituído de latossolo vermelho, produto de
lateritização da superfície de aplainamento.
Por sua inexpressiva espessura saturada, têm baixo potencial hidrogeológico e podem comportar-se, eventualmente,
como um meio transmissor das águas pluviais de infiltração, por uma lenta filtragem vertical descendente, alimentando
o substrato aquífero fissural, subjacente.

A Q U Í F E RO S

DO

MANTO DECOMPOSTO

O manto decomposto, também não representado na escala do mapeamento geológico 1:25.000, está diretamente
associado à ocorrência dos litotipos metamórficos quartzíticos e xistosos da Megassequência Andrelândia, metamáficas
e das rochas cristalinas granito-gnáissicas e granitoides do Embasamento. Sua distribuição é generalizada, recobrindo
praticamente quase toda a superfície do relevo regional, especialmente nas faixas de menores altitudes e relevo de
morfologia mais aplainada, sendo pouco representativo nas faixas de relevo acidentado.
Nas escarpas da serra Santa Quitéria (Morro do Cruzeiro), a topografia é mais acidentada, com pequena espessura do
manto, associado à rocha quartzítica. Ao longo dessa serra, se verifica uma transição para um solo argiloso, possivelmente
associado a uma intercalação de biotita xisto e anfibolito, e, nas porções mais baixas, os morros, mais arredondados,
estão sustentados por quartzitos e quartzo-mica xistos, profundamente intemperizados. As nascentes ocorrem na quebra
do relevo, nas ombreiras dos vales.
Na faixa do alto-médio curso dos córregos Cambuquira e Marimbeiro, que se constituem sub-bacias contíguas, o manto
decomposto apresenta-se de natureza mais arenosa, originária da meteorização de quartzitos feldspáticos micáceos, com
espessuras bastante expressivas, podendo atingir 50-60 metros (Delgado 2001) como demonstrado pelo furo de
sondagem no bairro Figueira em Cambuquira, onde a rocha sã foi atingida aos 62 metros de profundidade. Devido à
predominância da granulometria de areia, esses solos/manto de decomposição são porosos e facilmente sujeitos à
erosão.
O manto decomposto originário da meteorização de metamáficas e de metapelitos associados aos xistos grauvaquianos,
tem natureza predominantemente argilosa e, salvo a ocorrência de intercalações de termos gnáissicos e quartzíticos,
meteorizados e permeáveis, pouco contribuem para o fluxo de base dos mananciais de superfície.
O manto decomposto originário de rochas granito-gnáissicas e granitoides mapeadas apresenta-se de caráter arenoso a
areno-argiloso e, de modo análogo aos termos quartzíticos meteorizados, de moderada porosidade efetiva, armazenam
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água subterrânea e contribuem significativamente na manutenção do fluxo de base dos mananciais superficiais,
proporcionando-lhes um regime perene ao longo de todo o ano hidrológico.
Em geral, o uso das águas subterrâneas do manto decomposto, sejam originárias de rochas metamáficas e metamórficas,
sejam de rochas granito-gnáissicas e granitoides, é insignificante na região; todavia, captações locais nessa unidade
aquífera podem vir atender o suprimento de pequenas demandas domésticas da população rural e de áreas periféricas
das cidades, mediante poços manuais escavados (cisternas), em terrenos onde o nível freático encontra-se raso e onde
ocorrem nascentes de meia encosta, na quebra do relevo.
A maioria dos poços escavados e das nascentes captadas, cadastradas no inventário hidrogeológico, situam-se em
propriedades rurais; alguns poucos poços manuais escavados ainda são utilizados em áreas periurbanas nos bairros
Marimbeiro e Figueira da cidade de Cambuquira, onde a água de uso público/doméstico é atualmente fornecida pela
COPASA.
Os poços manuais escavados são rasos, com profundidades menores que 6,00 m e com diâmetro entre 940 mm e 1500
mm. Localizados nas ombreiras e margens dos córregos Marimbeiro, Figueira e da Lavra, apresentam baixas vazões. As
nascentes são também de baixas vazões, geralmente menores que 0,5 L/s.
Foram realizados 5 (cinco) ensaios de infiltração in situ, à carga hidráulica variável, na área do Parque de Cambuquira e 3
ensaios na área do Parque do Marimbeiro, com a finalidade de avaliar a condutividade hidráulica (K) em sua área de
ocorrência dos parques das Águas de Cambuquira e do Marimbeiro.
As medições do ensaio de infiltração foram realizadas com carga hidráulica de 30 cm, em furos abertos com trado de 11
cm de diâmetro, e o registro de medidas de rebaixamento cronometradas. Os valores obtidos foram calculados a partir
da equação (Rodio S/A, in ABGE 1996):
K = (Δh/Δt) x 1/i[(2h/r) + 1], onde:
K = condutividade hidráulica;
Δh = nível d´água inicial - nível d´água final;
r = raio interno do furo;
i= 5; termo representativo da forma cilíndrica do furo.

Conforme mostrado na Tabela 6.4.1, os resultados obtidos apresentaram valores de permeabilidade, obtidos para os
aluviões e manto de decomposição das rochas metamórficas, que variam entre 1,22 x 10-3 e 4,93 x 10-4 cm/s, em
conformidade com a ordem de grandeza para areias finas e silte (ABGE 1996).
Tabela 6.4.1. Resultados dos ensaios de infiltração – Área de Cambuquira – Marimbeiro.
Nº
Teste

Coordenadas
(UTM23S WGS84)
E
N

cm/s

Características litológicas

Parque das Águas de Cambuquira

Descrição litológica da coluna do furo (0,30 m)

SCAM01

-3

1,22 x 10

469.768

7.583.330

SCAM02

1,50 x 10-3

469.768

7.583.330

SCAM03

4,93 x 10-4

469.761

7.583.472

SCAM04

3,71 x 10-3

469.850

7.583.512

SCAM05

1,66 x 10-3

469.807

7.583.569

Parque das Águas do Marimbeiro

Argila siltosa com grãos de areia fina, dotada de matéria orgânica (0-20 cm). Solo residual
localmente estruturado dotado de coloração amarelada (20-30 cm).
Argila siltosa com grãos de areia fina, dotada de matéria orgânica (0-20 cm). Solo residual
localmente estruturado dotado de coloração amarelada (20-30 cm).
Solo argiloso marrom com pouca areia e raros grânulos de fragmento de rocha. Exibe
matéria orgânica.
Argila siltosa com grãos de quartzo, cor marrom escura (0-10 cm). Solo marrom claro
areno-siltoso com grânulos de fragmento de rocha (10-30 cm).
Solo argilo-arenoso rico em matéria orgânica, marrom escuro (0-10 cm). Solo marrom
claro areno-siltoso com grânulos de fragmentos de rocha (10-30 cm)
Descrição litológica da coluna do furo (0,30 m)

SMAR01

1,84 x 10-3

467.652

7.583.388

SMAR02

3,35 x 10-3

467.671

7.583.411

SMAR03

5,62 x 10-4

467.757

7.583.149

Solo silto-argiloso com fragmentos vegetais, marrom (0-12 cm). Solo residual siltoarenoso, localmente estruturado, contendo palhetas de mica (12-30 cm).
Solo silto-argiloso com fragmentos vegetais, marrom escuro (0-10 cm). Solo residual,
argiloso com alguma fração arenosa e rico em grânulos de quartzo, localmente
estruturado, contendo palhetas de mica, marrom escuro (10-30 cm).
Solo laterítico bastante resistente (0-10 cm). Solo residual com pequenos fragmentos de
xisto, marrom avermelhado, argilo-siltoso (10-20 cm); e saprólito de xisto bastante
resistente à perfuração do trado (20-30 cm). Cobertura detrítica laterizada.

6.4.2.2. A QUÍFEROS FRATURADOS
O sistema aquífero fraturado ou fissural é, em geral, do tipo livre a localmente semiconfinado; na sub-bacia do Córrego
Cambuquira, ocupa aproximadamente 89% de sua área total, enquanto que na sub-bacia contígua do Córrego
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Marimbeiro, ocupa cerca de 90% de sua área total. Sua distribuição é representada no Mapa de Domínios
Hidrogeológicos (Anexo XII).
Nesta região de estudo esse sistema aquífero está associado às rochas metamórficas de litotipos quartzíticos e xistosos
da Megassequência Andrelândia e a rochas cristalinas de tipologia granito-gnáissica e granitoide, associadas ao
Embasamento.
Esse sistema mostra, como principal característica, a ausência de porosidade primária, o que determina uma grande
anisotropia e heterogeneidade na circulação e no armazenamento da água subterrânea, sob baixo potencial
hidrogeológico, que se restringe às descontinuidades geradas pelos eventos tectônicos e de metamorfismo, com uma
grande variação no seu comportamento, que pode variar lateralmente e em profundidade, diante do grau de
fraturamento e da interconexão hidráulica entre as descontinuidades estruturais em zona saturada.
No que se refere à hidrodinâmica de recarga, fluxo e descarga natural no sistemas fratrurado, mesmo considerando a
diferenciação de suas respectivas rochas-reservatório, os aquíferos fraturados em rochas quartzíticas, xistosas e cristalinas
apresentam características similares.
Nas zonas de encostas, em morfologia de quebra do relevo, o nível freático pode aflorar em nascentes pontuais ou
difusas, ou em simples áreas fontes de exsudação, de ocorrência, frequentemente, através do manto decomposto,
sobrejacente ao aquífero fraturado, ou em depósitos de tálus, com blocos e boulders de rocha sã. Pelo caráter perene
que possui, garante as vazões de base dos cursos d’água superficial no período da estiagem.
Descreve-se a seguir, as principais características, ocorrência e distribuição dos diferentes tipos de aquíferos de tipologia
fraturada, presentes na região de estudo.

A Q U Í F E RO F RA T U RA D O

EM

R O C H A Q U A RT Z Í T I C A

Caracterizado por rochas-reservatório de composição predominantemente quartzítica, compreendem litotipos
quartzíticos micáceos pertencentes à Megassequência Andrelândia.
Na região da sub-bacia do Córrego Cambuquira, em Cambuquira, ocupa aproximadamente 89% de sua área total,
enquanto que na sub-bacia contígua do Córrego Marimbeiro, ocupa cerca de 89% de sua área total.
Os dados de poços tubulares cadastrados do banco de dados da CPRM/SIAGAS registram apenas cinco (5) poços
tubulares no Município de Cambuquira, que apresentam as seguintes condições construtivas e hidrodinâmicas, mostradas
na Tabela 6.4.2:
Tabela 6.4.2. Características hidrodinâmicas dos poços tubulares identificados no SIAGAS/CPRM.
Nível dinâmico
(m)

Vazão específica
(m3/h/m)

Vazão após
Estabilização
(m3/h)

0,0

21,5

0,036

3,34

0.4

62,88

0,187

5,95

1,4

102,7

0,367

9,43

Magnitudes

Profundidade
(m)

Nível estático
(m)

Mínima

20

Média

92

Máxima

150

As fontes hidrominerais captadas que se constituem nos fontanários dos parques são, pois, originárias desse aquífero
fissural em rocha quartzítica, e de proveniência de uma zona aquífera sob fluxo preferencial, de circulação profunda. As
captações foram primeiramente construídas no final do século XIX e início do século XX, através de penetração em todo
o terreno aluvial – cerca de 7-8 metros da superfície – até o substrato consolidado da rocha quartzítica fraturada e
produtora de água carbo-gasosa, mediante manilhamento vertical e impermeabilização dos fontanários especialmente
construídos, mantendo-se a sua vazão livre, sob descarga natural espontânea.
As tabelas 6.4.3 e 6.4.4, a seguir, mostram um histórico dos registros de vazões das fontes captadas nos parques de
Cambuquira e do Marimbeiro, respectivamente.

A Q U Í F E RO F RA T U RA D O

EM

ROCHA XISTOSA

Sistema aquífero de baixo potencial hidrogeológico, sua área mapeada não está inserida na região das sub-bacias dos
córregos Cambuquira e Marimbeiro, a montante dos parques, conforme representado no Mapa de Domínios
Hidrogeológicos (Anexo XII). Está relacionado a rochas de composição predominantemente pelítica, com intercalações
de litotipos quartzíticos, associadas à Megassequência Andrelândia, de baixas permeabilidade e transmissividade
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hidráulicas, em que o fluxo de água subterrânea se restringe a descontinuidades de rupturas e de foliação nos termos
quartzíticos fraturados, intercalados no xisto.
Tabela 6.4.3. Histórico do registro das vazões das fontes hidrominerais do Parque das Águas de Cambuquira. Valores atualizados
segundo dados fornecidos pela CODEMGE em 13/12/2018.
Data

Referência

1900

Brandão

24/04/1941
12/1975
07/1997

Min.
Agricultura
CPRM

15/02/2011
15/03/2011
21/03/2013
22/03/2013

DNPM
DNPM
DNPM
DNPM
DNPM
DNPM
DNPM

15/09/2013

COPASA

24/04/2014

DNPM

15/03/2014
25/11/2014

07/12/2016
15/03/2017
21/09/2017
22/01/2018
07/05/2018

398

327

234

333
325
321
315
270
336
462
403
29

74

COPASA

05/12/2016

360

DNPM

21/05/2015
26/04/2016

262

300

349

COPASA

17/09/2015

434

-

COPASA

10/12/2014
09/02/2015

252

720

327

DNPM

19/05/2010

Vazão (L/h)
Regina
Werneck 2
CAM-06

COMIG

13/03/2007
23/03/2009

Regina
Werneck 1
CAM-05

428

COMIG

21/08/2007

Com. Augusto
Ferreira
CAM-02

CPRM

11/2000
06/2001

Fernandes
Pinheiro
CAM-01

COPASA
COPASA

86
81
91
43
87

COPASA

262

DNPM

321

DNPM

CODEAGUAS

ECOSYSTEM/
GEMIN
ECOSYSTEM/
GEMIN
ECOSYSTEM/
GEMIN

450

295
327
491
298
291
294
310
398
273
276
288
310
239
248
252
261
266
253
-

240

511
211
280
223
224
235
239
217
214
211
199
182
174
138
144
157
155
144
-

Regina
Werneck 3
CAM-07

Roxo
Rodrigues
CAM-03

Souza Lima
CAM-04

-

134

110

79

1.290

157

360

360

1.920

180

132

75

1.439

153

83

1.748

146

1.610

57

-

511
112
177
170
130
136
128
128
141
137
126
115
113
80
85
98
91
85
-

-

511
63
72
75
82
74
80
78
74
63
58

1.661
1.726

1.791
1.681

1.678
-

48

1.513

44
58
45
54
-

186

118

63

175

341

156

98

60

117

1.595

1.605

259

185

1.425

68

256

286

310

1.305
1.603
1.424
1.926
1.608
-

59

1.264
1.489

56
92
66
50
32
33
45
33
-

90

246

127

78

47

1.102

6

160

318

155

96

54

1.149

27

128

355

179

96

55

1.237

23

Os domínios litológicos de composição predominantemente pelítica apresentam comportamento de aquitardo
(condutividade hidráulica de 10-3 a 10-5 cm/s) ou aquicludo (condutividade hidráulica de 10-6 a 10-8 cm/s) e representa
uma barreira hidrogeológica negativa, associada aos litotipos de granada-biotita xisto e biotita-xisto quartzo-feldspático.
Conforme anteriormente mencionado, essas rochas-reservatório intemperizadas originam um manto saprolítico argiloso
sob baixas taxas de infiltração de águas pluviais.
Zonas de contato entre os litotipos predominantemente quartzíticos e xistosos, em especial em áreas de cataclasitos
associados a falhas de cavalgamento, em que o manto decomposto saturado se conforma de significativa espessura,
podem constituir-se em barreiras hidrogeológicas importantes de trapeamento e percolação, em zonas de circulação
profunda.

A Q U Í F E RO F RA T U RA D O

EM

ROCHAS CRISTALINAS

O desenvolvimento das zonas aquíferas nessas rochas depende da interação de vários fatores como
geomorfologia/topografia, tectônica e tipo de rocha. De modo geral, as zonas de mais alto grau de fraturamento,
topograficamente mais rebaixadas e com boas condições de recarga, são as que oferecem melhor favorabilidade
hidrogeológica.
Esse sistema é recoberto, generalizadamente, por um manto decomposto, que mesmo não representado no mapa de
distribuição dos sistemas aquíferos, se constitui numa importante fonte de recarga dos aquíferos em rochas cristalinas.
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Tabela 6.4.4. Histórico das vazões das fontes hidrominerais do Parque das Águas do Marimbeiro.
Data

Referência

1941

Min. Agricultura/CPRM

21/06/1989
1997

Vazão (L/h)

Marimbeiro 1
MAR01

Marimbeiro 2
MAR02

Marimbeiro 3
MAR03

LAMIN-CPRM

180

480

390

CPRM

640

690

330

13/02/2001

COMIG

366

918

210

09/05/2006

DNPM

583

486

300

13/03/2007

DNPM

658

483

345

21/08/2007

DNPM

615

420

298

24/03/2009

DNPM

650

414

309

02/04/2009

DNPM

691

421

359

19/05/2010

DNPM

573

229

315

15/02/2011

DNPM

624

317

325

15/03/2011

DNPM

629

306

338

21/03/2013

DNPM

586

322

289

15/09/2013

COPASA

398

268

187

15/01/2014

COPASA

260

102

154

15/03/2014

COPASA

259

99

126

15/06/2014

COPASA

508

229

178

15/09/2014

COPASA

594

252

288

25/11/2014

DNPM

453

211

187

10/12/2014

COPASA

468

267

185

09/02/2015

COPASA

462

228

204

21/05/2015

COPASA

422

199

238

17/09/2015

COPASA

377

192

206

07/12/2016

DNPM

511

157

238

10/01/2017

CODEAGUAS

269

196

372

15/03/2017

CODEAGUAS

228

185

429

23/05/2017

CODEAGUAS/GEMIN

517

195

270

21/09/2017

ECOSYSTEM/GEMIN

396

157

189

22/01/2018

ECOSYSTEM/GEMIN

466

242

244

02/03/2018

GEMIN

510

276

263

07/05/2018

ECOSYSTEM/GEMIN

512

248

220

367

573

428

A alimentação das fraturas se processa, sobretudo, de modo indireto, seja pelas águas pluviais, seja pelos rios. A presença
de manto decomposto, de coberturas detríticas e depósitos aluviais, ensejam condições mais favoráveis à recarga deste
aquífero fraturado, subjacente.
Do ponto de vista hidrogeológico, essa unidade se comporta como aquífero livre, localmente semiconfinado em zonas
de maior profundidade, anisotrópico e descontínuo.
Dados hidrodinâmicos para este sistema são praticamente desconhecidos na região, pois apenas dois poços estão
catalogados no domínio das rochas gnáissicas, que mostram profundidade da ordem de 100 metros e vazão específica
média de 0,045 m3/h/m, o que indica baixa produtividade para captações de águas subterrâneas nesse tipo de aquífero,
mas que pode atender pequenas demandas.

6.4.3. G EOLOGIA

ESTRUTURAL CORRELACIONADA À HIDROGEOLOGIA LOCAL

A região de Cambuquira está inserida no mesmo contexto de sequência de nappes da Faixa Brasília Meridional, produzida
durante a fase compressional regional, conforme descrição de Peternel et al. (2005) para a região de Três Corações. Nessa
fase, desenvolveu-se o sistema de nappes com o transporte de topo para ENE, estruturado em sinformas abertas, com
eixo de caimento suave para WSW.
Ao sul da área mapeada é identificada a Nappe Lambari, composta por rochas ortognáissicas arqueanas a
paleoproterozoicas do embasamento que, por sua vez, encontra-se colocada tectonicamente sobre as rochas
supracrustais da Megassequência Andrelândia. Foram identificadas superfícies de empurrão, foliações e lineações que
Serrano P., Deluca C., Scudino P.C.B., Carmo J.C.C.

256

SIGA – CIRCUITO DAS ÁGUAS
CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO LOCAL DE CAMBUQUIRA-MARIMBEIRO - DOMÍNIOS HIDROGEOLÓGICOS

indicam transporte tectônico de topo para ENE, possivelmente relacionadas ao desenvolvimento da Faixa Brasília. Além
disso, registros estruturais, embora com pouca expressão local, demonstram que essas rochas foram afetadas por outra
fase deformacional posterior, vinculada à evolução da Faixa Ribeira.
As principais direções das estruturas podem variar localmente, como se observa na região do Circuito das Águas. Estudos
detalhados, elaborados no decorrer deste estudo, demonstram que as fraturas de direção NS, EW e NNW não apresentam
preenchimento e são mais abertas, o que favorece a circulação das águas subterrâneas, em conformidade com a
ocorrência da maioria das nascentes associadas a essas direções de lineamentos.
No diagrama de roseta de lineamentos da Figura 6.4.1, elaborado para a região de Cambuquira e Marimbeiro, observase maior frequência de lineamentos NS e NNW, detêm importância também devido a sua persistência, e estão
intimamente associadas às direções das drenagens dos córregos Cambuquira e Marimbeiro, superimpostos por
fraturamento, em suas respectivas áreas aluviais onde estão localizados os parques das Águas de Cambuquira e do
Marimbeiro. Os lineamentos EW e NE, secundários, têm também direções associadas à ocorrência de nascentes
localmente identificadas.

Figura 6.4.1. Lineamentos de fratura fotointerpretados – Área de Cambuquira - Marimbeiro.

Notam-se ainda extensos lineamentos, maiores que 10 km, paralelos e orientados segundo N40E, que afetam o
embasamento e as unidades supracrustais. Esses lineamentos apresentam mesma orientação dos traços de falhas
transcorrentes regionais e podem constituir-se zonas de fluxo regional, de circulação profunda.
O diagrama da Figura 6.4.2b, construído com medidas efetuadas no mapeamento geológico, mostra maior frequência
nos lineamentos com direções NS-NW e NE.
As fraturas podem ser agrupadas em três famílias principais segundo as direções N65E, N-S e N23W, dotadas de
mergulhos subverticais a verticais (Figura 6.4.2a, b). Encontram-se distribuídas de forma sistemática nas rochas
supracrustais e no embasamento. A frequência das fraturas aumenta consideravelmente no domínio dos quartzitos da
unidade Na2 ou em lentes delgadas de quartzito (<1,5 m) contidas na unidade Na5. Por vezes estão preenchidas por
pirolusita, como na Figura 6.4.2c.
Não são incomuns dentro da família de fraturas N65E evidências de reativação tectônica por falhamento normal, cujos
mergulhos subverticais podem se dar tanto para NW quanto para SE. Essas estão preenchidas por gouge de falha, que
consiste em material branco, muito fino produzido pela cominuição das rochas adjacentes (Figura 6.4.2d, e). Os
movimentos nelas observados variam entre normal a normal sinistral (Figura 6.4.2e, f).
O desenvolvimento dessas falhas normais pode ter sido controlado por manifestações neotectônicas associadas aos
extensos soerguimentos ocorridos em território mineiro, denominados Alto Paranaíba, Mogi-Guaçu e Mantiqueira que,
por sua vez, estão relacionadas a intrusões de rochas alcalinas situadas no sudoeste e sul de Minas Gerais.
Embora o quadro estrutural local apresente pouca expressão quanto aos grandes traços, a rede de drenagem inclui traços
contínuos e retilíneos, cujas direções apresentam correlação com as famílias de juntas verificadas em campo. As fraturas
podem ser agrupadas em três famílias principais, segundo as direções N65E, N-S e N23W, dotadas de mergulhos
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subverticais a verticais (Figura 6.4.2a, b). Encontram-se distribuídas de modo sistemático nas rochas supracrustais e no
embasamento.
A frequência das fraturas aumenta consideravelmente no domínio dos quartzitos da unidade Na2 ou em lentes delgadas
de quartzito (<1,5 m) contidas na unidade Na5. Neste contexto, mesmo considerando que rochas quartzíticas produzam
aquíferos de mesma natureza física que as rochas granito-gnáissicas, diante dos esforços tectônicos, em que se pese o
mecanismo de interconexã interfraturas, os quartzitos mostram um comportamento reológico distinto, de maior
favorabilidade hidrogeológica, comparados aos aquíferos desenvolvidos em rochas cristalinas.
Não são incomuns, dentro da família de fraturas N65E, evidências de reativação tectônica por falhamento normal, cujos
mergulhos subverticais podem se dar tanto para NW quanto para SE. Estas estão preenchidas por gouge de falha, que
consiste em material branco, muito fino, produzido pela cominuição das rochas adjacentes (Figura 6.4.2d, e). Os
movimentos nelas observados variam entre normal a normal sinistral (Figura 6.4.2e, f).

Figura 6.4.2. a) Traços em superfície das três principais famílias de fraturas verificadas em campo, com direções N65E, N-S e N23W
(470.125E, 7.581.177N; UTM23S WGS84). b) Diagrama de roseta mostrando as direções das fraturas, destacando-se as três famílias mais
importantes (N65E, N-S e N23W). c) Fraturas preenchidas por pirolusita em quartzito micáceo (467.292, 7.580.792N; UTM23S WGS84). d)
Gouge de falha ao longo da superfície de falha normal (469.309E, 7.584.608N; UTM23S WGS84). e) Espelho de falha contendo estrias e
steps, indicando cinemática sinistral normal para SE (Lestria= 155/90), segundo a seta azul (469.309, 7.584.608N; UTM23S WGS84). f)
Projeção estereográfica exibindo a orientação das falhas normais, bem como seu movimento relativo, dado pelas estruturas contidas no
plano de falha (steps e estrias).

Trabalho realizado pela então CODEMIG no início dos anos 2000, pela Fundação Gorceix/C&D Geólogos Consultores Ltda
(Delgado 2001), reporta ao estudo regional realizado por Nascimento (1995), que definiu seis sistemas de lineamentos
estruturais: NS, EW, N45-50E, N35-40W, N65-70W e N65-70E. Este último autor verificou que, em relação aos sistemas
de juntas de fraturas, a direção N40-50W representa, regionalmente, a de maior frequência e que, no campo, as que se
apresentam mais abertas – geralmente centimétricas – estão relacionadas às ocorrências naturais de nascentes,
confirmadas no trabalho supracitado. Na área de estudo, estas fraturas predominam ao longo da encosta noroeste da
serra de Santa Quitéria, na faixa meridional sudeste limítrofe da sub-bacia enfocada, em Cambuquira.
O diagrama de roseta então apresentado (Delgado 2001) a partir de análise de lineamentos em fotografias aéreas em
escala 1:60.000, indica um predomínio do sistema N-S, consoante aos resultados estatísticos obtidos no presente trabalho
(Figura 6.4.3). A direção N60-70E coincide com a direção de ruptura/cisalhamento e a direção N20W reflete tanto a
xistosidade quanto fraturas. Fraturas observadas nos pontos visitados foram lançados no diagrama da Figura 6.4.2b.
Apesar das restrições impostas pelo baixo número de dados, pode-se notar uma tendência de amplo predomínio do
sistema NS, identificadas no campo como fraturas abertas. Em todos os conjuntos, predominam fraturas de alto ângulo.
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Esse arranjo estrutural, com forte tectonismo e desenvolvimento de sistema de fraturamento sob direções preferenciais,
promove condições de infiltração, armazenamento e circulação da água subterrânea, as quais sofrem mineralização pelo
contato água-rocha durante o seu percurso.
As fontes hidrominerais do Parque das Águas de Cambuquira situam-se na zona de intersecção dos lineamentos de
direções NS e NW, anteriormente descritos como zonas preferenciais de fluxo subterrâneo. O lineamento de direção NS
está associado à ocorrência de fraturas abertas do substrato, que localmente superimpõem a direção do leito do Córrego
Cambuquira, enquanto que o lineamento NW corresponde a fraturas sob direções associadas à zona de cisalhamento.
Na sub-bacia contígua, faixa ocidental, as fontes hidrominerais do Parque das Águas do Marimbeiro acham-se
controladas pelo fraturamento N-S, sob intersecção com uma lente de rocha metamáfica.
Outro dado estrutural, que possivelmente tenha influência na mineralização das águas, é que o sistema de fraturas de
distensão N-S, em áreas de alívio de pressão litostática, em geral ocorrem zonas preferenciais de precipitação de metais,
carreados por fluídos hidrotermais. Dentre os minerais neoformados, os mais comuns são os sulfetos e, dentre eles, a
pirita, que origina a mineralização de águas ferrosas.

Figura 6.4.3. Diagramas de Lineamentos e Fraturamentos na Região de Cambuquira (Delgado 2001).

6.4.4. P ONTOS D ’ Á GUA

INVENTARIADOS

De modo geral, a utilização de água subterrânea é pouco difundida na região, devido à grande disponibilidade hídrica
superficial que, até o momento, tem se mostrado vantajosa para a população local. Nos trabalhos de atualização de
pontos d´água cadastrados, além do inventário in loco efetuado, contou-se com as informações contidas no
cadastramento de pontos d’água inventariados neste trabalho, bem como aqueles compilados de Beato et al. (1999),
Delgado (2001) e do banco de dados do SIAGAS/CPRM (tabelas 6.4.5 e 6.4.6). Do total de 55 pontos, 11 correspondem a
captações tubuladas das fontes hidrominerais, 9 correspondem a poços tubulares, 13 de poços escavados, 18 de
nascentes e 4 piezômetros. Estes pontos de água encontram-se localizados no Mapa de Domínios Hidrogeológicos
(Anexo XII).
A população urbana é abastecida por águas de mananciais de superfície, tratadas e providas pela COPASA. Nas áreas das
sub-bacias estudadas, a população rural utiliza-se de nascentes de encostas da serra Santa Quitéria, além de poços
manuais escavados de pequena profundidade, e por alguns poços tubulares profundos localizados na área urbana e
periurbana, conforme adiante referidos.
Dentre as captações tubulares, 11 correspondem a explotações de água mineral, sendo 7 no Parque das Águas de
Cambuquira, 3 no Parque das Águas do Marimbeiro, e 1 na fazenda Laranjal. Dos outros nove poços tubulares profundos
inventariados, 5 pertenciam à prefeitura de Cambuquira (CAM18, CAM25, CAM26, MAR21, MAR22) e eram usados para
abastecimento da população, porém a COPASA desativou estes poços ao assumir o abastecimento da cidade.
Os quatro demais poços tubulares atendem as indústrias locais e hotelaria: (i) dois são utilizados pela Pico Paco Frango
Ltda (CAM23 e CAM24) e seus dados não foram disponibilizados; (ii) um poço utilizado pela Laticínios Cambuquira
(CAM21), cujos dados foram fornecidos verbalmente, e (iii) um poço particular de água gasosa, cadastrado no Grande
Hotel Trilogia (CAM27), cujos dados construtivos e teste de bombeamento foram fornecidos pelo proprietário.
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Tabela 6.4.5. Inventário de pontos d`água da Área de Cambuquira.
Ponto
CAM01
Fonte Fernando
Pinheiro (Férrea)
CAM02
Fonte Comendador
Augusto Ferreira
(Magnesiana)
CAM03
Fonte Roxo Rodrigues
CAM04
Fonte Souza Lima
(Sulfurosa)
CAM05
Fonte Regina Werneck 1
(Gasosa)
CAM06
Fonte Regina Werneck 2
(Gasosa)
CA 07
Fonte Regina Werneck 3
(Gasosa)

Local

Proprietário

Coordenadas
(UTM23S WGS84)
E
N

Tipo

Domínio
Aquífero

Parque das Águas

CODEMGE

469.777

7.583.399

CT (3)

Parque das Águas

CODEMGE

469.803

7.583.362

Parque das Águas

CODEMGE

469.769

Parque das Águas

CODEMGE

Parque das Águas

Profundidade
(m)

Vazão
(L/h)

Fraturado
(quartzítico)

3,8

130,9

CT

Fraturado
(quartzítico)

2,7

175,9

7.583.294

CT

Fraturado
(quartzítico)

7,0

162,4

469.805

7.583.381

CT

Fraturado
(quartzítico)

7,0

927,0

CODEMGE

469.780

7.583.369

CT

Fraturado
(quartzítico)

6,3

sd(1)

Parque das Águas

CODEMGE

469.780

7.583.369

CT

Fraturado
(quartzítico)

6,3

sd

Parque das Águas

CODEMGE

469.780

7.583.369

CT

Fraturado
(quartzítico)

6,3

sd

Manto
360,0
decomposto
Final da R. XV de
Prefeitura
Fraturado
CAM09
470.427 7.582.182
NC
216,0
Novembro
Municipal
(quartzítico)
Manto
CAM10
sd
sd
470.515 7.583.396
NC
sd
decomposto
Luiz Antônio
Manto
CAM11
R. Amoreira, 159, Figueira
470.130 7.583.589
NC
432,0
Fernando
decomposto
R. Francisco Caminhada
Manto
CAM12
Dona Emília
469.909 7.583.152 PM(4)
3,0
sd
Margoti, Figueira
decomposto
Manto
CAM13
R. Paineiras, Figueira
Maria Aparecida
470.269 7.583.496
NC
sd
decomposto
Fraturado
CAM14
Fonte do Dico [adj(2)]
Aloísio
471.730 7.582.410 CT(3)
90,0
1.940,0
(quartzítico)
Reginaldo
Fraturado
CAM15
Zona urbana
469.295 7.582.772
PM
20,0
sd
(Pousada Realiza)
(quartzítico)
Manto
CAM16
Figueira
Paulo A. Valin
470.110 7.583.580
PM
3,0
sd
decomposto
Manto
CAM17
Figueira
Domínio público
470.530 7.583.205
PM
1,5
sd
decomposto
Prefeitura
Fraturado
CAM18
Figueira
470.250 7.583.450 PT(5)
60,2
730,0
Municipal
(quartzítico)
Manto
CAM19
Figueira
Dona Dozinha
470.150 7.583.600
PM
1,0
sd
decomposto
Depósito
CAM20
Zona urbana
COMIG
469.830 7.583.340
PM
150,0
sd
aluvial
Prefeitura
Fraturado
CAM21
Zona urbana
468.980 7.583.900
PT
150,0
6.470,0
Municipal
(quartzítico)
Prefeitura
Depósito
CAM22
Rodoviária
469.480 7.583.860
NC
150,0
9.430,0
Municipal
aluvial
Pico Paco Frango
Depósito
CAM23
Zona urbana
469.090 7.584.100
PT
sd
sd
Ltda
aluvial
Pico Paco Frango
Depósito
CAM24
Zona urbana
469.100 7.584.120
PT
sd
sd
Ltda
aluvial
Prefeitura
Fraturado
CAM25
Barra do Lobo [adj]
469.780 7.5844.00
PT
sd
sd
Municipal
(quartzítico)
Prefeitura
Fraturado
CAM26
Barra do Lobo [adj]
469.770 7.584.750
PT
sd
sd
Municipal
(xistoso)
Grande Hotel
Fraturado
CAM27
Zona urbana
469.609 7.583.343
PT
150,0
sd
Trilogia
(quartzítico)
Depósito
CAM28
Parque das Águas
CODEMGE
469.806 7.583.393 PZ(7)
sd
sd
aluvial
Depósito
CAM29
Parque das Águas
CODEMGE
469.803 7.583.353
PZ
sd
sd
aluvial
Depósito
CAM30
Parque das Águas
CODEMGE
469.787 7.583.290
PZ
sd
sd
aluvial
Depósito
CAM31
Parque das Águas
CODEMGE
469.761 7.583.278
PZ
sd
sd
aluvial
(1)
sd: sem dados, ou informação local; (2)adj: pontos inventariados nas adjacências da sub-bacia; (3)CT: captação vertical tubulada; (4)PM: poço
manual; (5)PT: poço tubular profundo; (6)NC: nascente; (7)PZ: piezômetro.
CAM08

Sítio Manacá

sd

469.597

7.581.812

Serrano P., Deluca C., Scudino P.C.B., Carmo J.C.C.

NC(6)

260

SIGA – CIRCUITO DAS ÁGUAS
CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO LOCAL DE CAMBUQUIRA-MARIMBEIRO - DOMÍNIOS HIDROGEOLÓGICOS

Tabela 6.4.6. Inventário de pontos d`água da Área do Marimbeiro.
Local

Proprietário

Coordenadas
(UTM23S WGS84)
E
N

Parque das Águas

CODEMGE

467.661

7.583.400 CT (3)

Parque das Águas

CODEMGE

467.661

7.5834.00

CT

Parque das Águas

CODEMGE

467.661

7.583.400

CT

MAR04

Fazenda Canta Galo

Ney

466.654

7.579.755 NC(6)

MAR05

Fazenda Canta Galo

Reinaldo Kalil

467.137

7.579.668

NC

MAR06

sd(1)

sd

467.678

7.579.803

NC

MAR07

Marimbeiro de Cima

José Carolino de
Carvalho

467.027

7.580.729 PM(4)

MAR08

Serraria Silveira, MG-167

Celso da Silveira

467.572

7.582.048

NC

MAR09

Prof. A. Braga Coelho, 650

Francisco Donizete

467.878

7.582.807

PM

MAR10

sd

sd

468.843

7.581.681

NC

MAR11

sd

sd

468.630

7.582.075

NC

MAR12

Miranda

José Guilherme

468.160

7.580.269

PM

Dulce

468.944

7.580.567

NC

Maria das Dores
Lourenço

468.752

7.580.782

PM

sd

469.262

7.581.396

NC

Ponto
MAR01 Fonte
Marimbeiro 1
MAR02 Fonte
Marimbeiro 2
MAR03 Fonte
Marimbeiro 3

MAR13
MAR14

Sítio Garganta, Marimbeiro
de Cima
Sítio Garganta, Marimbeiro
de Cima

Tipo

MAR15

Estrada de terra "Linha"

MAR16

Marimbeiro de Baixo [adj(2)] Roberto

468.297

7.583.640

NC

MAR17

Marimbeiro de Baixo [adj(2)] Roberto

468.540

7.583.727

NC

MAR18

sd

Avitrans

467.748

7.582.413

PM

MAR19

MG-167, 1901

Carmen Lúcia

467.774

7.582.475

NC

MAR20

Prof. A. Braga Coelho, 198

Renilda

467.750

7.583.185

PM

BR-460 - km 93 Marimbeiro
BR-460 - km 93 Marimbeiro

Prefeitura
Municipal
Prefeitura
Municipal

467.715

7.582.910

PT(5)

467.680

7.582.960

PT

MAR21
MAR22

Domínio
Aquífero
Fraturado
(xistoso)
Fraturado
(xistoso)
Fraturado
(xistoso)
Manto
decomposto
Manto
decomposto
Manto
decomposto
Manto
decomposto
Manto
decomposto
Cobertura
detrítica
Manto
decomposto
Manto
decomposto
Depósito
aluvial
Manto
decomposto
Manto
decomposto
Manto
decomposto
Manto
decomposto
Manto
decomposto
Manto
decomposto
Manto
decomposto
Manto
decomposto
Fraturado
(quartzítico)
Fraturado

Profundidade Vazão
(m)
(L/h)
20,0

640,0

20,0

690,0

20,0

330,0

-

612,0

-

720,0

-

sd

8,5

2.500,0

-

360,0

2,0

sd

-

sd

-

sd

3,5

sd

-

360,0

3,0

sd

-

1.800,0

-

1.800,0

-

1.800,0

6,0

sd

-

sd

6,7

sd

52,0

6.470,0

60,2

9.430,0

Manto
MAR23
Sítio Marimbeiro
José Carolino
467.135 7.580.880 NC
4.000,0
decomposto
Manto
MAR24
Marimbeiro
Maria Iracema
467.980 7.582.250 PM
sd
sd
decomposto
(1)
(2)
(3)
(4)
sd: sem dados, ou informação local; adj: pontos inventariados nas adjacências da sub-bacia; CT: captação vertical tubulada; PM:
poço manual; (5)PT: poço tubular profundo; (6)NC: nascente.

As captações das fontes hidrominerais do Parque das Águas de Cambuquira datam da passagem do século XIX para o
XX e as suas características construtivas são pouco conhecidas. Brandão & Brandão (1958) descrevem as etapas de
construção das captações. Tratam-se de captações através de escavações rasas (até 10 m de profundidade no Parque das
Águas de Cambuquira e de 20 m no Parque do Marimbeiro). As águas são captadas do aquífero fissural e levadas à
superfície por meio de manilhas de cerâmica vitrificada, de disposição vertical, e consolidadas por uma coluna de
concreto, de modo a oferecer proteção ao conduto cerâmico.
O fontanário Regina Werneck em Cambuquira representa, na realidade, três captações distintas de águas gasosas (CAM05, CAM-06, CAM-07), correspondentes às três bicas existentes (Brandão & Brandão 1958), disponibilizadas ao uso
público. Com as demais quatro captações (CAM-01, CAM-02, CAM-03, CAM-04), na área do parque, totalizam sete
captações, conforme anteriormente descritas (Figura 6.4.4a).
As fontes do Parque das Águas do Marimbeiro (Figura 6.4.4b) são identificados por uma sequência numérica: 1, 2 e 3,
situadas em um mesmo fontanário, localizado a menos de 100 metros do leito do Córrego Marimbeiro. Essas fontes
apresentam pequenas vazões espontâneas e oscilantes pelas emanações gasosas. As fotos a seguir mostram os
fontanários dos parques das Águas de Cambuquira e do Marimbeiro.
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Figura 6.4.4. a) Fontanário do Parque das Águas de Cambuquira (fontes: magnesiana, gasosa, litinífera, férrea e sulfurosa). b) Parque
das Águas do Marimbeiro (fontes ferruginosas).
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6.5. C ARACTERIZAÇÃO HIDRODINÂMICA
Paulo Cyro Baptista Scudino
João César Cardoso do Carmo
Angelo Giovani Santos-Junior
Carolina Deluca

A caracterização dos parâmetros hidrodinâmicos relativos ao sistema aquífero fraturado, na área de ocorrência de fontes
hidrominerais dos Parques das Águas de Cambuquira e Marimbeiro, é aqui abordada com base em dados secundários,
não tendo sido possível a execução de ensaios hidráulicos sob regime transitório, com os atuais equipamentos instalados.
Ademais, não há dados de testes de bombeamento com registros regulares de rebaixamentos e/ou recuperação dos
níveis de água e das vazões das fontes, que poderiam fornecer dados primários para as suas estimativas.
Nos parques de Cambuquira e Marimbeiro, as captações tubuladas das fontes de água mineral são oriundas do aquífero
fraturado de circulação profunda, conforme demonstram os dados hidroquímicos convencionais e isotópicos, recémobtidos no âmbito deste Projeto.
As supracitadas fontes apresentam, em geral, pequenas vazões espontâneas, com intermitência provocada pelas
emanações gasosas. A profundidade das captações, em Cambuquira fica em torno de 8 metros e o nível da superficie
potenciométrica está situado entre 1 e 2 metros abaixo da superfície do terreno; enquanto que na área do Parque das
Águas do Marimbeiro as captações tubuladas atingem 20 metros de profundidade
Das sete fontes minerais captadas em Cambuquira, verifica-se que as vazões variam de 0,134 L/h (Sulfurosa, CAM-04) a
1.440 L/h (Roxo Rodrigues, CAM-03). As medidas de vazões obtidas durante o ano de 2018 pela CODEMGE (Tabela 6.5.1),
mostram-se muito próximas daquelas realizadas em 1941, pelo Ministério da Agricultura – disponível no arquivo do
processo no DNPM, e pela comissão comandada pelo Dr. Souza Lima, em 1900.
Tabela 6.5.1. Vazões das fontes do Parque das Águas de Cambuquira.
Data
1900

Referência
Brandão

1941

Min. Agricult.

07/1997

CPRM

12/1975

CPRM

Gasosa 1*
CAM05

Gasosa 2*
CAM06

Gasosa 3*
CAM07

Vazão (L/h)
Magnesiana
CAM02

RR
CAM03

Ferruginosa
CAM01

Sulfurosa
CAM04

262

110

79

434

1.290

252

157

295

310

428

1.425

327

240

11/2000

FG 2000

234

08/2018

CODEMGE

180

06/2001

FG 2001

211

-

-

360
511
132

75

112

58

112

63

450
300

-

1.920

327

1.439

364

1.440

327

* Fontes gasosas 1, 2, 3 referem-se às fontes Regina Werneck - CAM05, CAM06 e CAM07;
RR refere-se à fonte Roxo Rodrigues – CAM03

720
-

134
180
56

398

153

115

22

92

As medidas obtidas pela CPRM, em 1997, mostram alguns valores muito discrepantes. É possível que tais medições, em
particular na fonte Roxo Rodrigues, tenham sido realizadas com o sistema de bombeamento em operação, o que
justificaria a discrepância dos resultados históricos. A variabilidade das vazões da fonte Ferruginosa (denominação local)
se explica pela sua vazão intermitente, chegando a ser nula por períodos de 5 a 10 minutos.
As vazões das captações do Parque das Águas do Marimbeiro estão apresentadas na Tabela 6.5.2, a seguir:
Tabela 6.5.2. Vazões das fontes do Parque das Águas do Marimbeiro.
Data

Referência

Marimbeiro1
(MAR01)

Marimbeiro2
(MAR02)

Marimbeiro 3
(MAR03)

1999

CRPM

640

690

330

2011

DNPM

628

305

330

2015

COPASA

420

206

216

2018

CODEMGE

494

219

252

No que se refere aos valores dos parâmetros hidráulicos do sistema aquífero fissural é possível estimá-los com base em
dados do inventário hidrogeológico realizado e em consulta ao Sistema de Informações de Águas Subterrâneas – SIAGAS,
mantido pela CPRM, onde estão cadastrados oito poços tubulares profundos, em que é possível apropriar dados de vazão
específica, parâmetro de interesse, diretamente proporcional à transmissividade hidráulica.
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Dentre os 8 (oito) poços tubulares cadastrados no Município de Cambuquira, os dados de vazão específica estão
compreendidos entre 0,036 a 0,367 m3/h/m, com média de 0,1875 m3/h/m. A vazão estabilizada em teste de
bombeamento fica entre 3,34 m3/h e 9,43 m3/h, com a média em 5,94 m3/h.
Em relação ao sistema aquífero associado ao manto de alteração e depósitos aliviais, embora não haja dados de ensaios
de bombeamento em poços captando nesse sistema, pode-se estimar alguns parâmetros hidrodinâmicos, tomando como
base a granulometria dos sedimentos e alguns testes de infiltração realizados no âmbito deste Projeto. Para os aquíferos
associados ao manto de alteração das rochas metamórficas, a condutividade hidráulica medida foi da ordem de 10-4 cm/s,
que caracteriza aquíferos de baixo potencial hidrogeológico, tipicamente associados a sedimentos de granulometria de
areia-fina a silte, com frações argilosas.
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6.6. D ISPONIBILIDADE HÍDRICA SUBTERRÂNEA
Paulo Cyro Baptista Scudino
João César Cardoso do Carmo

O potencial e a disponibilidade hídrica subterrânea para as Estâncias Hidrominerais de Cambuquira e Marimbeiro,
localizadas no Município de Cambuquira, são analisados, no âmbito deste trabalho, com base na capacidade de
armazenamento, calculada por meio da decomposição de hidrogramas elaborados mediante de estudos de
regionalização de dados de vazão coletados na Estação Fluviométrica de Conceição do Rio Verde (Código ANA 61460000),
que dispõe de uma série de dados de monitoramento consistente abrangendo o período de outubro de 1933 e setembro
de 2014.
A elaboração dos hidrogramas teve como base de cálculos, uma análise de consistência de toda a série de dados
disponíveis da supra referida estação fluviométrica e escolha de dois anos hidrológicos representativos, relativos a anos
de regimes pluviométricos mais extremados (seco e chuvoso), procedendo-se o transporte de dados para as áreas das
bacias hidrográficas dos córregos Marimbeiro e Cambuquira .
Do exposto, apresenta-se a seguir, estimativas da reserva anual renovável de água subterrânea no âmbito do território
de sua bacia hidrográfica; este volume de água se reporta ao montante do fluxo de base originário da descarga natural
de nascentes e escoamentos subterrâneos que alimentam os córregos Cambuquira e Marimbeiro e seus afluentes, ao
longo de 1 (um) ano hidrológico. Nesta estimativa, abstrai-se, portanto, da ocorrência de fluxos regionais de circulação
profunda, associados as grandes descontinuidades tectônicas regionais que extrapolam os limites da sua bacia
hidrográfica.
A Tabela 6.6.1 a seguir resume as características da Estação fluviométrica considerada:
Tabela 6.6.1. Dados Característicos da Estação Fluviométrica.
Nome da Estação

Conceição Rio Verde

Código

61460000

Rio

Verde
Latitude 21°53'13,92'' S

Localização

Longitude 45°4'45,12'' W

Altitude

843 m

Área de Drenagem

1.840 km2

A determinação da capacidade de armazenamento em hidrogeologia pode ser computada mediante interpretação de
hidrograma fluviométrico, considerando as curvas de recessão ou de esgotamento de onde se determina o escoamento
de base e a capacidade de armazenamento, considerando-se como geometricamente coincidentes as suas respectivas
bacias hidrográficas e hidrogeológicas, como no caso da área de estudo em pauta.
Com base nestes parâmetros são estimadas as reservas renováveis de água subterrânea no âmbito da bacia, cuja parcela
em geral considerada de 20% (critério adotado pela ANA-Agência Nacional de Águas), a no máximo da ordem de 50%,
que se constituem os recursos hídricos subterrâneos explotáveis, considerado de modo sustentável.
O conceito de reserva renovável, calculada mediante análise de hidrograma fluvimétrico, se refere ao volume anual de
água subterrânea restituída do aquífero para o rio, sob a condição hidrodinâmica “rio-aquífero” efluente, e se refere a um
volume sob fluxo natural, que se constituí no escoamento de base (base flow) ao longo de todo um ano hidrológico.
Representa a quantificação de um recurso hídrico renovável, que está intimamente associado aos volumes anuais de
recarga natural de longo prazo associado à pluviometria, que ora reflete um regime anual de chuva baixo (anos secos),
ora um regime anual maior (anos chuvosos).
Neste contexto, é importante definir “potencialidade” como o volume total de água acumulada na zona de saturação do
sistema aquífero que está sujeito a explotação. Na prática, potencialidade equivale às reservas totais, e corresponde à
soma da reserva renovável com a reserva permanente, a qual não se associa à coexistência de fluxo natural.
A “disponibilidade”, por sua vez, refere-se ao volume que pode ser extraído, sem risco de exaurir ou causar dano ao
sistema aquífero, que sob condições naturais restitui água subterrânea para formar o fluxo de base dos rios. A sobreScudino P.C.B. & Carmo J.C.C.
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explotação de um aquífero, pode, pois, impactar significativamente a vazão dos rios, com a diminuição do fluxo natural
ou mesmo a sua exaustão, em que um rio antes perene, possa vir a secar. Assim, em um estudo de planejamento e gestão
do uso presente e futuro das águas subterrâneas é importante associar os conceitos de reservas (potencialidade) e
disponibilidade de um sistema aquífero.

6.6.1. R ELAÇÃO

EN TRE ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS

Na bacia hidrográfica dos córregos Cambuquira e Marimbeiro o manto decomposto saturado e os aquíferos fraturados
subjacentes, de maior expressão territorial, também são responsáveis pelo maior volume de água que flui durante todo
o período seco do ano hidrológico, o que explica a coexistência do “fluxo de base” ou, do escoamento subterrâneo,
expressões de igual significado.
A manutenção do fluxo de base destes rios, perenes, de comportamento efluente (recebe água dos aquíferos), mesmo
sem a ocorrência de chuvas, vem, pois, explicar a restituição das águas infiltradas (subterrâneas) com a sua descarga
natural para as drenagens, já que é maior a sua carga hidráulica. Isto pode acontecer, em seu alto a baixo cursos, ao longo
de toda a sua calha, nas áreas de planície aluvial associadas ao nível de base, ou seja, o nível altimétrico local mais baixo,
onde se encontra o espelho d’água. Desse modo, observa-se, via de regra, o aumento de sua vazão de montante para
jusante cujas águas de restituição provêm das ombreiras.
Ocorrem também pontos de descarga subterrânea (surgências pontuais ou difusas) situados em cotas mais elevadas em
relação ao leito natural das drenagens, na quebra do relevo onde o freático aflora e, praticamente não ocorrem situações
de comunicação direta entre o rio e o aquífero; no entanto, as descargas do aquífero para o rio são efetivas durante todo
o ano em pontos de ocorrência de nascentes perenes.
Do exposto, os aquíferos granulares constituídos pelas aluviões, coberturas detrítico lateríticas e manto de alteração das
rochas metamórficas têm seus pontos de descarga cuja reposta pode ser muito mais rápida, com significativo aporte de
água desses sistemas para os rios através de nascentes localizadas na posição de meia encosta, que deságuam
diretamente na rede de drenagem, bem como em subsuperfície, através do manto decomposto saturado, sob carga
hidráulica mais elevada.
Os aquíferos aluviais, que ocorrem em áreas restritas das bacias em estudo, ocupando, respectivamente 11,3% e 10% das
áreas totais das bacias de contribuição dos córregos Cambuquira e Marimbeiro, representam a exceção nesse quadro,
pois, mantêm uma interação direta com os cursos d’água, que os alimentam no período de águas altas, sob a condição
hidrodinâmica de rio influente (doa água para os aquíferos).

6.6.2. S EPARAÇÃO

DO ESCOAMENTO SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEO

Os hidrogramas representam o deflúvio total medido numa determinada estação fluviométrica. Na análise de hidrograma,
procede-se a decomposição do deflúvio total com a separação das componentes superficial (runoff) e subterrânea (fluxo
de base) que compõem o escoamento total.
A separação das componentes, superficial e subterrânea, do escoamento, nem sempre é fácil de estabelecer. Existem
alguns métodos empíricos e, mais recentemente, alguns softwares de simulação que fornecem valores aproximados e
que podem ser aplicados numa primeira estimativa. Neste trabalho, a decomposição do escoamento total foi realizada
pelo método de Barnes, descrito por Custódio & Llamas (1976).
Nesta abordagem considerou-se que o escoamento subterrâneo se processa durante todo o ano hidrológico, mesmo no
período de cheias. Esta consideração pode ser aplicada, pois com exceção das aluviões, os demais domínios aquíferos
estão situados em cotas superiores aos rios, o que permite uma contribuição das ombreiras e das fontes perenes durante
todo o ano. Esta situação, conforme anteriormente referida, só não ocorre no aquífero aluvionar, onde o fluxo subterrâneo
no sentido aquífero/rio é interrompido no período de cheias, devido à inversão do gradiente hidráulico.
Do exposto, para a análise da disponibilidade hídrica dos Parques das Águas de Cambuquira e Marimbeiro, contou-se
com hidrogramas elaborados com dados fluviométricos regionalizados, considerando as vazões superficiais médias
diárias, da Estação Fluviométrica de Conceição do Rio Verde, disponibilizadas pela Agência Nacional de Águas, ANA,
diretamente do Sistema de Informações Hidrológicas – Hidroweb (ANA 2018). A plotagem dos hidrogramas em gráficos
cartesianos de vazão fluviométrica versus tempo, em escala semi-logarítmica foi efetuada no ambiente do software
“Excell” da Microsoft. Seus gráficos ilustrativos, utilizados neste trabalho, estão apresentados nas figuras 6.6.1 e 6.6.2.
Scudino P.C.B. & Carmo J.C.C.
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Figura 6.6.1. Hidrograma Estação Conceição do Rio Verde em período chuvoso (1982 - 1983).

Figura 6.6.2. Hidrograma Estação Conceição do Rio Verde em período seco (2013 - 2014).

Vale ressaltar que a rede hidrométrica regional não dispõe de Estação Fluviométrica nas bacias de drenagem dos córregos

Cambuquira e Marimbeiro, isto é, o monitoramento fluviométrico oficial e com séries históricas longas, está restrito aos
grandes corpos d’água da região, no caso o rio Verde. Esta dificuldade notadamente mostra uma fragilidade evidente

para o cálculo da disponibilidade hídrica, pois a transferência de vazões entre bacias que apresentam áreas de drenagem
díspares deve ser vista com ressalva e cujos resultados aqui obtidos deverão ser tratados como estimativas preliminares.

6.6.2.1. C OEFICIENTE DE ESGOTAMENTO
A forma gráfica dos hidrogramas permite visualizar nesta região os períodos de recessão e de recarga, ano hidrológico.
Nas bacias hidrográficas em estudo a recarga ocorre de setembro de um ano a abril do ano seguinte, enquanto que de
abril a setembro de um mesmo ano ocorre o período de águas baixas, onde toda a água que circula pela rede de

drenagem é produto da contribuição dos sistemas aquíferos a elas direta ou indiretamente associados. A porção da curva

referente ao período seco representa o esgotamento ou depleção do aquífero. Com base nesta porção da curva, a qual
se conforma retilinearizada, foi calculado o coeficiente de esgotamento ou de recessão “α” com uso da equação de Maillet
(Castany 1971).
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A porção da curva referente ao período seco, retilinearizada em semi-log, representa a reta de esgotamento ou de
recessão do aquífero, cujo gradiente é indicado pelo expoente negativo da equação exponencial de Maillet (Castany
1971), empregada para o cálculo de “α”:
Qt = Qo . e– α t, em que:
Qt = vazão em um instante qualquer do esgotamento, em m3/s;
Qo = vazão do início do esgotamento, em m3/s;
α = coeficiente de esgotamento do aquífero, em dia-1;
t = período desde o início do esgotamento até o tempo t, em dias; e
e = 2,71828, base neperiana.

Desenvolvendo a equação, com a troca de base logarítmica neperiana para decimal, tem-se que log10 Qt = log Qo – (α
log e) t; como log10 (e) e é igual a 0,4343, a expressão do coeficiente de esgotamento fica reduzida à equação:
α = (log Qo – log Qt)/ 0,4343 t
A equação de Maillet apresenta algumas premissas para sua utilização, sendo considerada como a que melhor se aplica
para obtenção do coeficiente de esgotamento nos aquíferos instalados em rochas pouco permeáveis, ou seja, as
condições encontradas na bacia dos rios da região do Circuito das Águas.
Considerando-se como hipótese de base que as bacias, hidrográfica e hidrogeológica, sejam coincidentes e bem
individualizadas, ou seja, que seus respectivos aquíferos sejam alimentados pelas precipitações, sem demais perdas ou
aportes subterrâneos para bacias contíguas, o coeficiente de esgotamento α é dado pela equação:
α = (π2T) / 4 S L2,

sendo:

T = transmissividade hidráulica do meio permeável; dada em m2/dia, igual a (K.b), em que “K”
é a condutividade hidráulica e “b” a espessura saturada em m.,
S = coeficiente de armazenamento ou porosidade eficaz;
L = distância ao rio, do eixo de simetria correspondente à área drenada pelo aquífero na bacia, em m.

Da resolução da equação, observa-se que o coeficiente de esgotamento (α) é fortemente influenciado pelas características
dimensionais e hidrodinâmicas (porosidade eficaz e transmissividade hidráulica de Darcy) do(s) aquífero(s) relacionado(s)
a cada unidade, ainda que o coeficiente de esgotamento seja inversamente proporcional às dimensões e as características
hidráulicas (porosidade eficaz e permeabilidade de Darcy), e diretamente proporcional à transmissividade, do conjunto
de aquíferos que compõem a bacia hidrogeológica.
Desse modo, é de se esperar que os aquíferos granulares, que apresentam transmissividade relativamente elevada em
bacias de conformação estrutural favorável à restituição de água aos rios, apresentem valores para o coeficiente de
esgotamento menor do que aqueles encontrados em regiões de rocha fraturada. Isso porque se pressupõe uma maior
homogeneidade para os aquíferos granulares
Os valores encontrados para a Estação Conceição do Rio Verde são apresentados na Tabela 6.6.2.
Tabela 6.6.2. Coeficiente de Esgotamento – Estação Fluviométrica Conceição do Rio Verde.
Período
Analisado

Característica
Pluviométrica

Coeficiente De Esgotamento
(α)

01/10/13 – 30/09/14

Seco

0,0054 dia-1

01/10/82 – 30/09/83

Chuvoso

0,0044 dia-1

Ainda, na análise dos valores determinados para os coeficientes de esgotamento (α) é pertinente comentar:




Os coeficientes de esgotamento aplicado para as bacias de contribuição dos Parques das Águas de Cambuquira
e Marimbeiro foram calculados com dados regionalizados a parir da Estação Fluviométrica Conceição do Rio
Verde e os valores variam entre 0,0044 a 0,0054, respectivamente para os períodos chuvosos e seco do ano
considerado nos estudos. Estes valores do coeficiente de esgotamento (α) são compatíveis com coeficiente de
esgotamento encontrados em bacias hidrográficas com grande capacidade de infiltração e armazenamento,
onde predominam terrenos sedimentares de bom condicionamento hidrogeológico;
Os baixos valores são indicativos de que as áreas contribuintes consideradas no estudo têm capacidade de
armazenamento significativo, não obstante a ausência de coberturas sedimentares importantes, em que se pese
a contribuição do manto decomposto saturado. Esse fato está relacionado principalmente à influência dos
elevados índices pluviométricos da área, cuja média anual supera os 1400 mm, e à presença de um manto
decomposto bem desenvolvido e distribuído de forma praticamente generalizada por toda a bacia. Vale
acrescentar que, neste manto de alteração, é comum desenvolver-se localmente um nível freático superficial,
localmente descontinuo quando em contato com o substrato rochoso.
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6.6.2.2. C APACIDAD E DE ARMAZENAMENTO SUBTERRÂNEO
A capacidade de armazenamento subterrâneo (V0) de uma bacia é equivalente às suas reservas renováveis e corresponde
ao volume de água livre armazenado em uma seção do aquífero, limitada por dois níveis piezométricos extremos, mínimo
e máximo, ao longo de um período considerado Castany (1971), Esta conceituação considera que nos sistemas aluviais,
as principais áreas de descarga situam-se em cotas próximas ao nível de base.
Por outro lado, conforme anteriormente comentado, nos demais sistemas aquíferos as áreas de descarga natural estão
situadas em cotas superiores aos rios e o escoamento não é influenciado pela altura dos níveis d’água do rio na época
de águas altas no período chuvoso, e ocorre durante todo o ano hidrológico. Nesse caso, o quantitativo do escoamento
subterrâneo total, aqui denominado de deflúvio subterrâneo, aproxima-se das reservas renováveis.
A determinação da capacidade de armazenamento foi calculada com base no estudo das curvas de esgotamento,
segundo a equação de Maillet (Castany 1971), expressa da seguinte forma:
V0 = 86.400 (Q0/α), em que:
V0 = capacidade de armazenamento, em m3;
Q0 = Vazão do rio no início do esgotamento em m3/dia; e
α = coeficiente de esgotamento, em dia-1.

A capacidade de armazenamento (V0) estima o volume de água subterrânea armazenado no instante t0, acima do nível
de base, ou seja, a reserva renovável.

Nas tabelas 6.6.3 e 6.6.4, a seguir, são discriminados os valores calculados para capacidade de armazenamento (V0),

coeficiente de esgotamento (α) e áreas de drenagem das unidades de análise consideradas nos hidrogramas analisados

Os escoamentos subterrâneos específicos referem-se ao volume anual de contribuição de água subterrânea ao fluxo de

base dos rios, relacionado com a respectiva área de drenagem da bacia considerada, expresso em L/s.km2. Nesse quadro

apresenta-se também o percentual da parcela de contribuição de água subterrânea (fluxo de base) em relação ao
escoamento total, medido nas respectivas estações fluviométricas.

Nas áreas de influência das Estâncias Hidrominerais, onde o sistema aquífero fraturado e respectivo manto decomposto
saturado representa quase 100% da área total, os valores de α variam entre 0,0038 e 0,0070 dia-1 e o escoamento
subterrâneo especifico fica entre 5.40 e 38,63 L/s/km2, o que demonstra que o aquífero subsuperficial associado ao manto

de alteração das rochas cristalinas apresenta um potencial hidrogeológico significativo.

Tabela 6.6.3. Deflúvios, Coeficiente de Esgotamento e Capacidade de Armazenamento para a Estância Hidromineral de Cambuquira.
Área da Bacia
km2

Escoamento
Capacidade de
Escoamento Escoamento Escoamento
Coeficiente de
Subterrâneo
Armazenamento
Ano
Total
Superficial Subterrâneo
Esgotamento
Específico
(V0)
Hidrológico
-1
m3/ano
m3/ano
m3/ano
dia
l/s/km2
m3

5,43

7,22 x 106

2,84 x106

4,39 x 106

25,62

0,0054

3,91 x106

1982-1983

5,43

1,51 x 106

4,34 x 105

1,08 x 105

6,31

0,0042

8,43 x 105

2013-2104

Tabela 6.6.4. Deflúvios, Coeficiente de Esgotamento e Capacidade de Armazenamento para Parque das Águas do Marimbeiro.
Área da
Bacia
km2

Escoamento
Total
m3/ano

Escoamento
Superficial
m3/ano

Escoamento
Subterrâneo
m3/ano

Escoamento
Subterrâneo
Específico
l/s/km2

Coeficiente de
Esgotamento
dia -1

Capacidade de
Armazenamento
(V0)
m3

Ano
Hidrológico

9,97

1,33 x 107

5,21 x 106

8,05 x 106

25,62

0,0054

7,17 x 106

1982-1983

9,97

2,78 x 106

7,97 x 105

1,98 x 106

6,31

0,0042

1,55 x 106

2013-2104

Em resumo, as estimativas demonstram uma alta produtividade e capacidade de armazenamento do conjunto dos
sistemas aquíferos que ocupam suas sub-bacias. Essas condições se revelam, sobretudo, nos baixos valores dos
coeficientes de esgotamento e nos altos percentuais de águas subterrâneas na composição do deflúvio total dos rios
estudados (tabelas 6.6.3 e 6.6.4). Tudo isso decorre dos altos índices pluviométricos da região e da existência de um
manto de alteração bem desenvolvido e de ocorrência generalizada em toda a área, representada pelo aquífero de
comportamento granular associado ao manto decomposto de significativa espessura saturada.
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6.6.3. R ESERVAS R ENOVÁVEIS

E

R ECURSOS E XPLOTÁVEIS

A determinação e estimativa das reservas e recursos explotáveis das águas subterrâneas é um dos conceitos mais
controvertidos entre os hidrogeólogos, principalmente quando se associa reservas explotáveis à potencialidade e
disponibilidade, devido à imprecisão das definições e à complexidade e dificuldade de identificar os diferentes aspectos
envolvidos com a situação real. Assim, é importante apresentar alguns conceitos específicos utilizados:








Reservas Renováveis – representam a quantidade de água livre armazenada no aquífero ao longo de um
período de recarga natural. Essas reservas são as que mantêm relação com o balanço das águas subterrâneas e
que são avaliadas a partir das variações piezométricas ou das curvas de esgotamento do escoamento superficial
mediante análise de hidrograma fluviométrico. Em geral, parte destas reservas renováveis constitui os recursos
explotáveis;
Reservas Permanentes ou seculares – constituem as águas subterrâneas acumuladas que não variam em
função das precipitações, ou seja, não associada ao fluxo natural. Formam uma parcela que se situa abaixo dos
níveis de descarga locais ou regionais e permitem uma explotação mais importante, regularizadas em períodos
de vários anos;
Reserva Acumulada - é a totalidade da água acumulada e mobilizável em um sistema aquífero. O termo
mobilizável se refere à capacidade do sistema aquífero de permitir o movimento da água sob a ação de forças
gravitacionais, contrapondo-se à parcela de água retida ou à umidade do solo. Desse modo, a quantidade de
água acumulada é o produto do volume de rocha saturado pela porosidade efetiva, em sistemas aquíferos livres
ou pelo coeficiente de armazenamento, em sistemas sob pressão confinante;
Reserva Explotável ou Recurso Explotável - constitue a quantidade máxima de água que poderia ser explotada
de um aquífero, sem impacto a ele. Essa reserva é constituída pelas reservas renovável e parte da reserva
permanente.

Diante da metodologia de trabalho adotada que enfoca um diagnóstico com base em dados secundários, visto que a
área de estudo não é dotada de sistema de monitoramento da vazão fluvial instalado nas calhas dos córregos Cambuquira
e Marimbeiro, as reservas renováveis foram calculadas a partir da transferência de dados da estação fluviométrica
Conceição do Rio Verde (ANA 61460000) localizada no rio Verde, para as bacias hidrográficas dos córregos Cambuquira
e Marimbeiro. Neste contexto, as reservas renováveis foram determinadas a partir do escoamento subterrâneo (fluxo de
base) e na capacidade de armazenamento (V0) considerando, no período, os anos de taxas pluviométricas extremadas
representativas de anos hidrológicos mais secos e mais chuvosos, ao longo do período que 1933 a 2014, para os quais o
banco de dados Hidroweb/Ana disponibiliza dados para a referida estação.
Como reserva explotável foi adotado o volume correspondente a 20% da reserva renovável, conforme proposta
preconizada pela ANA em documento publicado em 2005 que trata de disponibilidade e demanda de recursos hídricos
no Brasil.
Diante destas considerações a tabelas 6.6.5 e 6.6.6, apresentada a seguir, mostra as estimativas de reserva renovável
calculada para as bacias hidrográficas dos ribeirões Cambuquira e Marimbeiro, relativa ao sistema hídrico subterrâneo da
zona aquífera de circulação rasa a intermediária, pouco profunda, da ordem de 50-200 metros, que pouco ou quase nada
interfere na vazão das fontes hidrominerais dos Parques das Águas, cuja origem está associada a um sistema aquífero de
fluxo regional de circulação profunda, com base nos dados de datações por Carbono-14.
Tabela 6.6.5. Estimativa das reservas explotáveis - Cambuquira.
Escoamento
Subterrâneo
m3/ano

Reserva Explotável
(m3/ano)

Reserva
Explotável (L/s)

Ano Hidrológico

4,39 x 106

8,77 x 106

27,82

1982- 1983 (chuvoso)

1,08 x 10

2,16 x 10

6,85

2013 – 2014 (seco)

6

5

Tabela 6.6.6. Estimativa das reservas explotáveis - Marimbeiro.
Escoamento
Subterrâneo
m3/ano

Reserva Explotável
(m3/ano)

Reserva
Explotável (L/s)

Ano Hidrológico

8,05 x 106

1,61 x 106

51,08

1982- 1983 (chuvoso)

1,98 x 10

3,97 x 10

12,58

2013 – 2014 (seco)

6

5
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6.7. C ARACTERIZAÇÃO HIDROGEOQUÍMICA E ISOTÓPICA
Karin Voll
Vinicius Gonçalves Ferreira
Paulo Cyro Baptista Scudino
Veridiana Teixeira de Souza Martins
Adriana Jeber

6.7.1. H IDROQUÍMICA
A análise hidroquímica estabelece bases para o conhecimento do modelo hidrogeoquímico das águas minerais e águas
subterrâneas e tem por finalidade identificar e definir as características físico-químicas dessas águas, que podem ser
resultantes tanto das características litológicas das unidades aquíferas, quanto de fenômenos meteorológicos
modificadores ou influenciadas por possíveis fontes de contaminação.
Em processos naturais, a água interage com sedimentos e com o substrato rochoso, incorporando substâncias orgânicas
e inorgânicas. Além disso, é necessário levar em consideração o ciclo hidrológico, ao se avaliar a hidroquímica da água,
e observar a influência da sazonalidade na evolução físico-química das águas minerais.
Neste trabalho, foram executadas duas campanhas de amostragem de águas em pontos de campo, no final do período
chuvoso, de 11 a 16 de março de 2018, e no meio do período de estiagem, de 23 a 27 de julho de 2018, com o fim de
avaliar a variação dos parâmetros analisados entre as estações chuvosa e de estiagem. A campanha realizada no período
chuvoso se restringiu aos Parques das Águas de Cambuquira e do Marimbeiro, sendo que a malha de amostragem foi
ampliada na campanha do período de estiagem. Além disso, foi instalado em Cambuquira um amostrador passivo para
coletar água de chuva mensalmente e analisar a variação de sua composição isotópica ao longo das duas estações
estudadas.
Nessas campanhas, foram feitas análises in loco e laboratoriais (Tabela 6.7.1). As análises hidroquímicas foram realizadas
pelos laboratórios da SGS/GEOSOL (Anexo XIII) e as análises isotópicas foram realizadas pelos laboratórios CEPAS/USP e
CPGeo/USP (Anexo VII), Beta Analytic (Anexo VIII) e Geochronos/UnB (Anexo IX).
O erro analítico das análises físico-químicas foi obtido pela diferença entre as concentrações normais, expressas em
miliequivalente por litro, de ânions e cátions, estabelecido por:
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸(%) =

(∑ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 − ∑ 𝑎𝑎𝑎𝑎)
× 100
(∑ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 + ∑ 𝑎𝑎𝑎𝑎)

Os parâmetros para seleção de análises dentro da faixa de erro aceitável foram definidos por Clesceri et al. (1998) e estão
resumidos na Tabela 6.7.2.
As análises isotópicas foram submetidas a diferentes tratamentos, especificados nos laudos de resultados (Anexos XIII,
VII, VIII e IX). Após o tratamento, os dados foram apresentados no formato de gráficos, diagramas e tabelas para melhor
visualização e discussão. A classificação dos tipos de águas presentes foi discutida a partir dos diagramas de Piper e
Schoeller-Berkaloff, enquanto que para caracterizar o meio da água utilizou-se o diagrama de Pourbaix (Eh × pH).
De acordo com os resultados hidroquímicos, serão apresentados comentários sobre os grupos de águas, a qualidade e
os resultados de índices hidroquímicos avaliados. Por fim, serão abordadas as análises isotópicas, a fim de completar a
investigação iniciada pela hidroquímica e parâmetros físico químicos. As análises isotópicas realizadas no presente
trabalho foram:






δD – Delta Deutério;

δ18O – Delta Oxigênio 18;
δ13C – Delta Carbono 13;

14C

– Idade aparente por Carbono 14;

87Sr/86Sr

– Razão Estrôncio 87/86.
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Tabela 6.7.1. Discriminação dos parâmetros analisados no projeto nos dois conjuntos de amostras coletados nas duas campanhas.

Análises físico-químicas

Análises isotópicas

Parâmetro
Alumínio Total
Arsênio Total
Bário Total
Bicarbonato
Cádmio Total
Cálcio Dissolvido
Chumbo Total
Cloreto
Cobre Total
Condutividade Elétrica (In situ)
Cromo Total
Estrôncio Total
Ferro Dissolvido
Ferro Total
Fluoreto
Lítio Total
Magnésio Dissolvido
Manganês Dissolvido
Manganês Total
Níquel Total
Nitrato (N)
Nitrito (N)
Ortofosfato (P)
Oxigênio Dissolvido (In situ)
pH (In situ)
Potássio Dissolvido
Potencial Redox (In situ)
Sílica
Sódio Dissolvido
Sulfato
Temperatura da Amostra
Tempo
Turbidez
Última Chuva
Zinco Total
Sr87/Sr86 em água
Isótopos de Hidrogênio
Isótopos de Oxigênio
Sr87/Sr86 em amostras selecionadas de rocha
Isótopos estáveis de Carbono
14
C

Março/2018
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-

Julho/2018
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Tabela 6.7.2. Parâmetros de avaliação do erro analítico (Clesceri et al. 1998), com base no balanço iônico das análises hidroquímicas.
Σ(cátions) ou Σ(ânions)
(meq/L)

Erro aceitável
(meq/L ou %)

0 – 3,0
3,0 – 10,0
10,0 – 800,0

± 0,2 meq/L
± 2,0 %
± 5,0 %

6.7.2. C AMBUQUIRA
6.7.2.1. C LASSIFICAÇÃO DOS TIPOS DE ÁGUA .
DIAGRAMA

DE

P I PE R

O diagrama de Piper, também chamado de diagrama trilinear, é frequentemente utilizado para classificação e comparação
de distintos grupos de águas quanto aos cátions e ânions dominantes. O diagrama consiste de dois triângulos, onde são
plotadas as abundâncias relativas dos cátions principais (Na²+ + K+, Mg2+ e Ca2+) e dos ânions principais (HCO3- + CO32-,
Cl- e SO42-), com um losango entre eles, onde estes valores são projetados. O diagrama tem por finalidade revelar
semelhanças e diferenças entre as amostras de águas (Feitosa et al. 2008).
Em Cambuquira, predominam as águas bicarbonatadas sódicas-potássicas (Figura 6.7.1). As águas têm como ânion
predominante o bicarbonato em todos pontos amostrados, com a exceção dos pontos CAM02 e CAM05 (coletadas no
período chuvoso), que são cloretadas-sulfatadas (Figura 6.7.1a).
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Figura 6.7.1. Diagramas de Piper para classificação das amostras de água coletadas no Parque das Águas de Cambuquira, gerados
através do software EazyQuim.4 (Vásquez Suñé 2001). a) Estação chuvosa, mês de março; b) Estação de estiagem, mês de julho.

Quanto aos cátions, são dominantemente sódicas potássicas (CAM01, CAM02, CAM03, CAM05, CAM06, CAM09 e CAM11)
ou cálcicas (CAM04, CAM14 e CAM15), podendo ainda ser mistas (CAM07 e CAM27). Foram observadas mudanças
sazonais nos pontos CAM02 e CAM05, que passaram de cloretada-sulfatadas sódica-potássicas no período chuvoso
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(Figura 6.7.1a), para bicarbonatada sódica-potássica e bicarbonatada mista no período de estiagem, respectivamente
(Figura 6.7.1b). Isso pode ser um problema na determinação de alcalinidade para essas amostras. A Figura 6.7.2 apresenta
todos os pontos amostrados no mês de julho, incluindo aqueles fora do Parque das Águas. Aparentemente há dois grupos
diferentes de águas, de acordo com o piper: o primeiro, mais bicarbonatado cálcico, inclui as amostras CAM04, CAM14 e
CAM15, enquanto o segundo, mais bicarbonatado sódico, inclui as amostras CAM01, CAM02, CAM03, CAM06 e CAM07.
As amostras CAM09, CAM11 e CAM05 são mais sulfatadas.

Figura 6.7.2. Diagrama de Piper para classificação de todas as amostras de água coletadas dentro e fora do Parque das Águas de
Cambuquira no período de estiagem (mês de julho), gerado através do software EazyQuim.4 (Vásquez Suñé 2001).

A fim de facilitar a interpretação dos dados quanto aos tipos de águas, os pontos de amostragem e sua classificação
hidroquímica foram apresentados de forma esquemática na Tabela 6.7.3.

Tabela 6.7.3. Classificação hidroquímica das amostras de água de Cambuquira nos meses de março e julho.
Ponto

março

Tipos de águas

julho
B.M.

Localização do ponto de coleta

CAM01

B.Na+K

CAM02

Cl-SO4.Na+K

B.Na+K

Fonte Fernando Pinheiro (Férrea)
Fonte Comendador Augusto Ferreira (Magnesiana)

CAM03

B.Na.K.

B.Na+K.

Fonte Roxo Rodrigues

CAM04

B.C.

B.C.

Fonte Souza Lima (Sulfurosa)

CAM05

Cl-SO4. Na+K

B.M.

Fonte Regina Werneck 1 (Gasosa)

CAM06

B.Na+K.

B.Na+K.

Fonte Regina Werneck 2 (Gasosa)

CAM07

B.M.

B.M.

Fonte Regina Werneck 3 (Gasosa)

CAM09

-

B.Na+K.

Final da R. XV de Novembro

CAM11

-

B.Na+K

R. Amoreira, 159, Figueira

CAM14

-

B.C.

Fonte do Dico

CAM15

-

B.C.

Zona urbana

CAM27

-

B.M.

Zona urbana

B.C. – águas bicarbonatadas cálcicas, B.M. – águas bicarbonatadas mistas, B.Na+K – águas bicarbonatadas sódicas-potássicas,
Cl.Na+K – águas cloretadas sódicas-potássicas, Cl-SO4.Na+K – águas cloretadas-sulfatadas sódicas-potássicas.
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DIAGRAMA

DE

S C HO E L L E R – B E R KA L O F F

Nesse tipo de diagrama, que tem por finalidade observar famílias de águas pelos respectivos padrões gráficos, são
traçadas sequências de linhas, unindo os pontos que representam as concentrações normais (meq/L) dos cátions ou
ânions. Cada linha representa os valores obtidos para uma amostra de água.
As águas dentro do parque apresentam padrão similar entre elas no período de estiagem (Figura 6.7.3b), já as análises
executadas em período chuvoso (Figura 6.7.3a), mostram alteração no padrão de distribuição dos íons, com as maiores
discrepâncias nos pontos CAM01 e CAM05.

,

Figura 6.7.3. Diagramas de Schoeller-Berkaloff para classificação das amostras de água coletadas no Parque das Águas de Cambuquira,
gerados através do software EazyQuim.4 (Vásquez Suñé 2001). a) Estação chuvosa, mês de março; b) Estação de estiagem, mês de julho.
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Observando o gráfico da Figura 6.7.4, referente a águas de todos os pontos dentro e fora do Parque das Águas em
estação de estiagem, percebe-se que os pontos CAM09 e CAM14 possuem distribuições das concentrações de seus íons
fundamentais diferentes das demais, enquanto que os demais pontos se assemelham àqueles dentro do parque.

Figura 6.7.4. Diagrama de Schoeller-Berkaloff para classificação das amostras de água coletadas em Cambuquira na estação de
estiagem, mês de julho, gerado através do software EazyQuim.4 (Vásquez Suñé 2001).

DIAGRAMA

DE

P O U RB A I X (E H - P H)

O diagrama Eh-pH, também conhecido como diagrama de Pourbaix (Takeno 2005), é uma representação gráfica das
possíveis fases de equilíbrio ou estabilidade de espécies iônicas no ambiente que a caracteriza (ácido-básico, oxidanteredutor).
Nesse diagrama, as águas coletadas na área de Cambuquira se enquadram, quanto ao potencial de oxirredução, no “meio
de transição”, associado a águas de circulação mais profunda, e no “meio em contato com a atmosfera”, associado a
águas de circulação mais rasa no aquífero (Figura 6.7.5).

Figura 6.7.5. Diagrama de Pourbaix para classificação das amostras de água coletadas em Cambuquira. Os pontos menores representam
as amostras do período chuvoso e os pontos maiores representam as amostras do período de estiagem (adaptado de
Scudino & Martins 1985).
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Quanto ao pH, há águas ácidas, com acidez moderada, e aquelas com pH neutro. A descrição detalhada quanto a possíveis
fases de equilíbrio ou estabilidade de espécies iônicas no seu ambiente estão de forma esquemática na Tabela 6.7.4.
Tabela 6.7.4. Classificação das amostras de Cambuquira quanto ao potencial de oxirredução e quanto ao pH, definida
através do diagrama de Pourbaix.
Eh - pH
Localização do ponto de coleta
março
julho
CAM01
T.A.M.
T.A.M.
Fonte Fernando Pinheiro (Férrea)
CAM02
T.A.
T.A.
Fonte Comendador Augusto Ferreira (Magnesiana)
CAM03
T.A.
T.A.
Fonte Roxo Rodrigues
CAM04
T.A.M.
T.A.M.
Fonte Souza Lima (Sulfurosa)
CAM05
T.A.
A.A.
Fonte Regina Werneck 1 (Gasosa)
CAM06
T.A.
A.A.
Fonte Regina Werneck 2 (Gasosa)
CAM07
T.A.
A.A.
Fonte Regina Werneck 3 (Gasosa)
CAM09
A.A.M.
Final da R. XV de Novembro
CAM11
T.A.M.
R. Amoreira, 159, Figueira
CAM14
T.A.M.
Fonte do Dico
CAM15
T.N.
Zona urbana
CAM27
T.A.M.
Zona urbana
A.A. – Meio em contato com a atmosfera, ácido; A.A.M. – Meio em contato com a atmosfera, acidez moderada;
T.A. – Meio de transição, ácido; T.A.M. – Meio de transição, acidez moderada; T.N. – meio de transição, pH e Eh
neutros.
Ponto

Não foi observada alteração no potencial hidrogeniônico das águas causada pela sazonalidade. Entretanto, algumas
amostras dentro do parque, no período de estiagem, possuem o potencial de oxirredução consideravelmente mais alto
que no período chuvoso (pontos CAM05, CAM06 e CAM07), saindo do campo “meio de transição” e passando para “meio
em contato com atmosfera”. As águas ácidas foram detectadas nos pontos CAM02, CAM03, CAM05, CAM06 e CAM07. A
acidez dessas águas pode se correlacionar ao CO2 dissolvido provavelmente oriundo de alta profundidade.

6.7.2.2. C ARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS DAS ÁGUAS .
Os parâmetros físico químicos medidos in situ na AEL de Cambuquira (pH, condutividade elétrica, potencial de

oxirredução e oxigênio dissolvido) são apresentados através de uma análise estatística descritiva das amostras a fim de
resumir as informações sobre a população amostral (Figura 6.7.6). Os gráficos em caixa expressam o conjunto de valores

englobado pelas amostras, através da sua divisão em quartis. Os quartis são valores que dividem o conjunto de dados

em quatro partes iguais, a partir do conjunto de observação organizado em ordem crescente. O quartil 1 equivale ao
número que deixa 25% das observações abaixo dele e 75% acima, enquanto que o quartil 3 deixa 75% das observações

abaixo e 25% acima. A mediana equivale ao quartil 2, que deixa 50% das observações abaixo e 50% das observações

acima. O mínimo equivale ao menor valor analisado e o máximo retrata o maior valor. Foi feita uma separação entre os
pontos para comparação entre os períodos chuvoso e de estiagem. Ressalta-se que, no período de estiagem, foram

analisadas amostras coletadas fora do Parque das Águas, diferentemente da campanha no período chuvoso, quando
apenas foram coletadas águas de dentro do parque. As amostras no período de estiagem foram, portanto, subdivididas

entre o conjunto de águas dentro do parque (“Estiagem no parque”) e todo conjunto de águas analisadas dentro e fora
do parque (“Estiagem em todos”; Figura 6.7.6).

O potencial hidrogeniônico (Figura 6.7.6a) predominante das águas na área de Cambuquira varia de ácido a neutro (4,03
e 7,05), com mediana de 4,89. A mediana de pH nas fontes do parque no período de julho (4,34) foi superior à do mês
de março (4,18). Esse valor fica mais alto quando são levadas em consideração as amostras de pontos fora do Parque das
Águas.
A condutividade elétrica (CE) varia de 35 a 797 μS/cm (Figura 6.7.6b). Foi observada menor mediana de CE na estação de
estiagem (julho), quando comparada à estação chuvosa em março (57 e 67 μS/cm, respectivamente).
O potencial de oxirredução (Eh) varia de 48,5 a 369 mV (Figura 6.7.6c). Foi observada maior mediana de Eh na estação de
estiagem (369 mV), quando comparada à estação chuvosa (153 mV). O oxigênio dissolvido (Figura 6.7.6d) nas águas dos
parques na estação chuvosa varia de 2,94 a 3,95 mg/L. Na estação de estiagem, todas as amostras do parque tiveram
oxigênio dissolvido abaixo do limite de detecção (2 mg/L) do aparelho utilizado, demonstrando que as águas mais
oxigenadas e com o maior grau de oxirredução ocorrem no período chuvoso. Dentre as amostras coletadas fora do
parque, em julho, todas tiveram oxigênio dissolvido inferior ao limite de detecção, com exceção da amostra CAM15, com
141 mg/L.
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Figura 6.7.6. Parâmetros físico-químicos medidos in situ nas águas coletadas em Cambuquira. a) Potencial hidrogeniônico (Ph); b)
Condutividade elétrica (CE); c) Potencial de Oxirredução (Eh) e d) Oxigênio dissolvido.

Os valores físico-químicos, assim como os parâmetros hidroquímicos, foram comparados aos padrões estabelecidos pela
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), na resolução RDC nº 274/2005 (ANVISA 2005; Tabela 6.7.5).
Tabela 6.7.5. Valor Máximo Permitido (VMP) segundo os padrões da RDC nº 274 (ANVISA 2005).
Parâmetros
Arsênio
Bário
Cádmio
Chumbo
Cobre
Cromo
Manganês
Nitrato (como N)

Unidade
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

VMP
0,01
0,7
0,003
0,01
1
0,05
0,5
11,3

Nenhum dos parâmetros relacionados na Tabela 6.7.5, ficou acima do VMP nas fontes do Parque das Águas. Entretanto,
a variação sazonal, nos pontos CAM02 e CAM05, das concentrações dos íons bicarbonato e cloreto (Figura 6.7.1a, b),
indica que pode haver influência de águas mais rasas na água destas fontes no período chuvoso.

6.7.2.3. Í NDICES HIDROQUÍMICOS
Os índices hidroquímicos são relações matemáticas entre concentrações normais (em meq/L) de diferentes substâncias,
calculados para subsidiar a caracterização hidrogeoquímica e fenômenos modificadores. No presente trabalho, foram
calculados os índices Kr, Na+/Ca2+, HCO3-/SiO2, SiO2/(Na++K++Cl-), Mg2+/Ca2++Mg2+ e Ca2+/Ca2++SO42-, complementados
com inserção do parâmetro CO2 livre (Tabela 6.7.6).
O Kr é um índice proporcional à pressão parcial de CO2, cujo valor tende a ser constante na ausência de redução de
sulfato. Quando há redução de sulfato, o Kr aumenta (devido ao aumento na concentração de HCO3). Como o ambiente
é oxidante e não redutor, o aumento de Kr pode estar relacionado a liberação de Ca+2 ou HCO3- para a solução. Os valores
de Kr em Cambuquira são todos baixos, sendo que os maiores valores foram obtidos nos pontos CAM14, CAM15,
localizados fora do Parque das Águas, e CAM01 e CAM04, dentro do parque. Esse fato pode indicar similaridade nos
processos que atuam nesses pontos.
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Tabela 6.7.6. Índices hidroquímicos das amostras de água na área de Cambuquira.
Ponto

Kr*

MARÇO

29,0
1,07
1,1
0,02
18,6
0,13
39,2
1,11
1,6
0,02
27,5
0,14
58,8
0,33
37,6
0,86
26,7
0,14
20,4
0,15
31,0
1,16
26,4
0,13
26,1
0,16
37,6
0,31
1,3
0,02
4,4
0,49
32,5
8,04
0,5
2,67
27,3
1,62
3
* 𝐾𝐾𝐾𝐾 = �[𝐶𝐶𝐶𝐶 × (𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻3 )2] (Scudino 2002).
JULHO

CAM01
CAM02
CAM03
CAM04
CAM05
CAM06
CAM07
CAM01
CAM02
CAM03
CAM04
CAM05
CAM06
CAM07
CAM09
CAM11
CAM14
CAM15
CAM27

CO2 (livre)

Na/Ca
1,4
1,7
1,3
0,1
3,5
1,5
1,2
1,2
1,9
1,5
0,1
0,4
1,5
0,9
159,6
1,2
0,1
0,1
0,8

HCO3/
SiO2
2,13
0,05
0,56
5,22
0,03
0,67
1,60
0,97
1,06
0,73
4,45
1,01
0,96
1,74
1,27
4,42
16,46
10,86
1,36

SiO2/
(Na+K-Cl)
1,0
1,0
1,3
1,3
0,7
1,2
1,1
2,6
1,3
2,2
2,9
4,7
2,0
1,6
1,3
0,7
0,7
0,8
2,9

Mg/
Ca+Mg
0,4
0,4
0,4
0,1
0,4
0,4
0,4
0,3
0,4
0,4
0,1
0,4
0,3
0,4
1,0
0,3
0,3
0,0
0,4

Ca/
Ca+SO4
0,6
0,7
0,8
1,0
0,7
0,8
0,9
1,0
0,9
0,9
1,0
0,9
0,9
0,9
0,1
0,7
1,0
1,0
0,8

A relação Na/Ca é utilizada para comparar a interação entre água e o aquífero ou estudar o comportamento de troca de
bases. Para a área em estudo, foram observados valores constantes, com o maior valor obtido no ponto CAM09, localizado
fora do Parque das Águas. Há semelhança nos valores das amostras CAM04, CAM14 e CAM15, assim como no grupo de
amostras CAM01, CAM02, CAM03, CAM05 e CAM07.
Segundo Houslow (1995), a relação entre sílica e os íons de sódio e potássio, descontando o cloreto, mostra a
heterogeneidade das águas da área de estudo local. Essa relação permite avaliar a disponibilização de sílica em relação
ao sódio não ligado ao cloreto (halita, relacionada à água marinha) e ao potássio. Quando há excesso de sílica em relação
a esses cátions (razão maior do que 2) como nas fontes CAM01, CAM03, CAM04, CAM05 e CAM06, e no poço tubular
CAM27, analisados no período de estiagem, há indicação de que esse sódio está relacionado à dissolução de rocha que
contém minerais ferro-magnesianos. Por outro lado, se essas razões são menores do que 2, sugere-se a presença de
alteração de feldspato (albita) ou troca de cátions, como ocorre nas fontes CAM02 e CAM07, nas amostras dos dois
períodos estudados, nas fontes CAM01, CAM03, CAM04, CAM05 e CAM06, em época de chuva, e nos demais pontos
amostrados fora do Parque das Águas.
As razões entre bicarbonato e sílica servem para indicar a interação da água com rochas mais silicáticas ou mais
carbonáticas. Em Cambuquira, essas razões indicam preferencialmente a interação com rochas silicáticas, conforme a
indicação da geologia do local. As amostras CAM14 e CAM15 mostram valores que indicam uma possível presença de
carbonato neste sistema.
A maior presença de cálcio em relação ao sulfato é um parâmetro utilizado para identificar se a presença de destes íons
está relacionada à dissolução de minerais que contenham esses elementos. Se a concentração dos dois for equivalente,
o mineral que está sendo dissolvido é a gipsita, mas se a concentração de sulfato é maior, pode estar ocorrendo a
oxidação da pirita ou a precipitação de calcita. Quando a concentração de cálcio é maior, há a presença de cálcio pela
interação com minerais carbonáticos ou silicáticos com cálcio. Em Cambuquira, essas razões indicam que a presença de
cálcio em todas as amostras está ligada à interação com minerais silicáticos. A amostra CAM09, fora da área do parque
indica uma possível oxidação de pirita.

6.7.2.4. E STUDOS ISOTÓPICOS DAS ÁGUAS
A utilização de técnicas isotópicas é de grande relevância para se investigar problemas hidrogeológicos, tais como origem
de águas, definição de área de recarga e identificação das fontes de concentrações de íons, entre outros. A base para o
estudo isotópico é a avaliação das variações de abundância das diferentes espécies. Os isótopos utilizados no presente
trabalho foram de hidrogênio, oxigênio, carbono (δ13C e 14C) e estrôncio (87Sr/86Sr).
Os isótopos apresentam-se como estáveis e instáveis (radioativos). Ambas as espécies podem ser empregadas como
traçadores em estudos hidrológicos (Taye et al. 2018). Entende-se como traçador qualquer produto que já esteja ou que
é incorporado à água e que permita a investigação do seu comportamento físico e/ou químico.
A medida das espécies isotópicas estáveis (H, O e C) é obtida a partir da razão entre a espécie isotópica mais pesada e a

espécie isotópica mais leve e mais abundante, comparada relativamente a mesma razão de um padrão específico. A base
para um estudo de isótopo estável é a ocorrência do fenômeno de fracionamento isotópico, onde há uma tendência de
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alguns pares isotópicos se separarem em frações leves e pesadas durante processos físicos como evaporação e
condensação (Fetter 1994, Drever 1997, Domenico & Schwartz 1997, Clark & Fritz 1997).

Assim, dado que as diferenças isotópicas entre o padrão e as amostras são muito pequenas, os resultados isotópicos são
expressos em notação delta (δ) relativamente a um padrão internacional. O valor δ é adimensional, expresso em partes
por mil (‰), e definido conforme apresenta a equação:

𝑅𝑅
𝛿𝛿 = � 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎�𝑅𝑅

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ã𝑜𝑜

− 1� × 1000‰

Onde: Ramostra - razões 2H/1H,13C/12C, e 18O/16O; Rpadrão - refere-se às mesmas razões determinadas
no padrão Internacional, disponibilizados pela Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA, Viena).
Obs: o parâmetro delta é expresso em relação ao isótopo mais pesado: δD, δ18O ou δ13C.

Os isótopos radioativos (87Rb e 14C), ou instáveis, são aqueles que sofrem decaimento radioativo e em algum tempo serão

decompostos, se transformando em outro radionuclídeo, ou isótopo radiogênico (87Sr). Podem ser de dois tipos: artificiais,

produzidos em reatores nucleares ou em aceleradores de partículas, ou de ocorrência natural. Nesse caso, eles estão
presentes em minerais, na água ou no ar, ou são constantemente produzidos nas camadas superiores da atmosfera (ditos
cosmogênicos).

O carbono-14 é usado para a determinação do tempo de residência das águas em função de sua meia-vida de 5.730
anos, datando águas antigas até cerca de 43.500 anos. Os isótopos de H e O são usados para traçar a origem da água

(meteórica, superficial, subterrânea recarregadas em outro período climático), enquanto os isótopos de Sr (87Sr/86Sr) são

usados para investigar a proveniência, ou a interação com as rochas.

I S Ó T O PO S

D E H I D RO G Ê N I O E O X I G Ê N I O

A molécula da água (H2O) pode apresentar combinações distintas e massas atômicas variando de 18u a 22u (HH16O,
HD16O, DD16O, HH17O, HD17O, DD17O, HH18O, HD18O, DD18O). A fórmula química isotópica da água mais abundante é

também a mais leve, 1H216O, e possui uma pressão de vapor maior que a molécula de água pesada, 2H218O. Durante a
evaporação, a molécula pesada tende a se concentrar na fase líquida. Por consequência, as massas de vapor d’água
formadas sobre os oceanos são empobrecidas em D e
líquidas se tornam enriquecidas em D e

18O

18O,

em relação à água do mar. Já na condensação, as águas

em relação ao vapor d’água remanescente.

A partir do monitoramento isotópico global de águas de chuva, feito pela AIEA e a OMM (Organização Mundial
Meteorológica), foi observada uma relação linear entre os isótopos de H e O, que podem ser utilizados para se estudar a

relação das condições climáticas e as chuvas em escala global. Dessa forma foi determinada a equação que relaciona
esses dois par6ametros, como a Linha da Água Meteórica Global – LMG, expressa pela Equação (Rozanski et al. 1993):
δD = 8,2δ18O + 11,27
Quando os valores de δD e δ18O obtidos das águas de chuva de um local de estudo são plotados no diagrama de δD

versus δ18O, a reta não segue a LMG concordantemente, mas sim um padrão linear aproximadamente paralelo a ela,
perfazendo uma reta denominada de Linha Meteórica Local - LML (Clark & Fritz 1997). A LML é controlada por fatores

climáticos locais, incluindo a origem da massa de vapor d’água, a evaporação secundária durante a precipitação e as
características sazonais das chuvas. Portanto, cada região terá uma linha da água meteórica característica que pode ser
distinta da global. A LML deve refletir a origem do vapor d’água e subsequentes modificações por processos secundários
de reevaporação e misturas (Clark & Fritz 1997).

A Figura 6.7.7 apresenta a linha meteórica local (LML), construída para a área de estudo, utilizando as médias mensais da

estação GNIP (Global Network of Isotopes in Precipitation) de Belo Horizonte. Essa estação foi escolhida devido à
proximidade com a região da área de estudo, similaridade do clima e disponibilidade de dados que englobam um período
de 8 anos. A LML foi confeccionada utilizando as médias mensais de precipitações, de janeiro de 2009 a dezembro de

2016. Além disso, foram plotadas a média aritmética e a média ponderada dos pontos com precipitação acima de 100
mm, considerando que esta pluviosidade seja suficiente para recarregar o aquífero. Os resultados isotópicos das chuvas
coletadas de março a julho na área de estudo foram plotados juntamente com a LML.
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Figura 6.7.7. Diagrama de δ2H e δ18O das águas pluviais da área de estudo comparadas à Linha Meteórica Global (LMG) e à Linha
Meteórica Local (LML), construída com os pontos dos últimos 8 anos, coletados mensalmente, na estação de Belo Horizonte do GNIP
(Global Network of Isotopes in Precipitation). O ponto “Média de chuva – GNIP/BH” se refere à média aritmética dos pontos referentes a
meses com pluviosidade a partir de 100 mm, enquanto o ponto “Média Ponderada de chuva – GNIP/BH” se refere à média ponderada dos
mesmos pontos.

Mook (2000) demonstra que amostras de água da precipitação continental em uma região tendem a se agrupar próximas
à linha meteórica e podem ser consideradas como originadas da atmosfera e não afetadas por processos de
fracionamento isotópicos. Além disso, as águas coletadas em superfície ou no subsolo podem conter desvios em relação
a essas linhas, o que indicará atuação de processos (Figura 6.7.8) como:






evaporação extrema em corpos d’água abertos (rios, reservatórios, lagos e lagoas), fator que eleva a
concentração de isótopos pesados na fase líquida;
processo de troca isotópica com CO2 (origem vulcânica e dissolução do calcário) ou H2S. Nesse último caso
verifica-se deslocamento na linha referente ao deutério;
hidratação de silicatos (SiO4 + nH2O ou OH-) ou processos de reevaporação da água, que impactam no
enriquecimento de deutério e empobrecimento de 18O, respectivamente;
interação da água com minerais das rochas em sistema geotérmico, com troca de oxigênio entre as moléculas
de água e minerais silicatados, acarretando no enriquecimento em 18O;
misturas de diferentes águas como paleoáguas e águas recentes, água subterrânea e superficial ou mesmo entre
dois tipos de águas subterrâneas (Mook, 2000).

Figura 6.7.8. Processos que interferem no fracionamento isotópico de águas (modificado de Mook 2000 in Ferreira 2018).
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As análises de isótopos de H e O foram plotadas em gráficos cartesianos com a LML, separadas em período chuvoso

(março) e estação de estiagem (julho). É possível perceber que as assinaturas isotópicas se aproximam da LML, mostrando

que se tratam de águas meteóricas (Figura 6.7.9). Na estação chuvosa (Figura 6.7.9a), as amostras foram comparadas com

análises históricas feitas no ano de 2002, também em período chuvoso. Os pontos comparados foram o CAM03 e o

CAM04. O ponto CAM03, analisado em 2018, está ligeiramente enriquecido em isótopos pesados em relação à análise
de 2002, porém com magnitude que não sugere alteração nas características da água. O ponto CAM04, por sua vez,
apresentou assinatura estatisticamente igual nas duas análises. Nenhum dos pontos apresentou alteração significativa.

Figura 6.7.9. Gráfico dos valores de δ2H e δ18O das amostras de água de Cambuquira. a) Estação chuvosa, mês de março; b) Estação de
estiagem, mês de julho.

Com a exceção do ponto CAM02, as assinaturas isotópicas das amostras coletadas dentro do Parque das Águas não se
alteraram entre o período chuvoso (Figura 6.7.9a) e o período de estiagem (Figura 6.7.9b). A média de seus valores é mais
empobrecida nos isótopos pesados que as médias locais (GNIP). A variação sazonal dos isótopos de H e O no ponto
CAM02, aliada à variação das concentrações dos íons bicarbonato e cloreto (Figura 6.7.1a, b), indica que pode haver
influência de águas mais rasas na água desta fonte no período chuvoso.
Dentre os pontos amostrados fora do Parque das Águas, os pontos CAM14 e CAM27 possuem assinatura isotópica similar
à dos pontos do parque, enquanto que os pontos CAM09, CAM11 e CAM15 possuem assinatura menos empobrecida em
isótopos pesados. Esses pontos podem ter contribuição de chuvas recentes, o que é explicado pela similaridade de sua
assinatura isotópica com as médias locais.
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I S Ó T O PO S

D E C A RB O N O

Foram realizadas na área de estudo as análises de 14C, para determinar o tempo de residência das águas, e δ13C, que
sugere fontes prováveis das águas de acordo com o cruzamento dos valores do parâmetro com a assinatura típica para
diferentes reservatórios terrestres de carbono orgânico e inorgânico. A partir da Figura 6.7.10 são organizadas as possíveis
interpretações das possíveis origens do carbono, a partir do δ13C, seguida do percentual de carbono moderno (pMC) nas
águas e dos resultados de idade aparentes de águas através do resultado de 14C (Tabela 6.7.7).

Figura 6.7.10. Intervalo de δ13C para reservatórios terrestres de carbono orgânico e inorgânico (modificado de Clark & Fritz 1997).
Tabela 6.7.7. Resultados isotópicos de Carbono, possíveis origens do carbono e idade aparente das amostras da área de Cambuquira.
Ponto

δ13C
(‰)

Possíveis origens do carbono

pMC

Idade aparente
por 14C (anos)

CAM03

-2,8

Carbono inorgânico dissolvido em águas subterrâneas, CO2 mantélico.

4,5

24.920

CAM04

-0,5

Carbono inorgânico dissolvido em águas subterrâneas.

1,00

37.200

CAM27

-0,5

Carbono inorgânico dissolvido em águas subterrâneas.

2,10

30.890

As amostras apresentaram pMC baixo, o que significa que possuem pouca quantidade de carbono moderno.

I S Ó T O PO S

D E E S T RÔ N C I O

O elemento químico estrôncio (Sr) pertence ao grupo dos metais alcalinos terrosos, que substitui o Ca2+, de forma restrita,
em minerais como plagioclásio, apatita e carbonato de cálcio. Este elemento está presente em águas naturais em
quantidades variáveis. A sua concentração média nos oceanos é de 7,7 mg/L.
O estrôncio tem quatro isótopos estáveis que ocorrem naturalmente, 84Sr, 86Sr,87Sr, 88Sr. O mais abundante é o 88Sr, com
82,53%, e o menos abundante é o 84Sr, que perfaz 0,56%. O 87Sr é radiogênico, proveniente do decaimento radioativo do
87Rb. Por isso, a razão 87Sr/86Sr varia com o tempo e em função da razão Rb/Sr do material. No entanto, a meia vida do
87Rb é 4,97×1010 anos, sendo considerado como estável no ciclo hidrológico atrelado ao longo tempo de residência do
Sr nos oceanos (5 x 106 anos).
A razão isotópica de 87Sr/86Sr é uma boa ferramenta para discriminar rochas drenadas, circulação de águas e o grau de
interação com as rochas. Os valores da razão 87Sr/86Sr na água do mar situam-se na faixa de 0,709177 e 0,70923, enquanto
que nas águas pluviais situam-se, aproximadamente entre 0,709 e 0,713 (Capo et al., 1998; Negrel & Roy, 1998). A razão
87Sr/86Sr é uma mistura da composição isotópica do Sr da água de recarga com a composição isotópica das rochas nas
quais a água percola, que poderá ser pronunciada em águas subterrâneas devido a fatores como tempo de percolação,
volume de água, alta razão entre superfície do mineral e o volume de água.
Para permitir a investigação da interação das águas com as rochas, foram realizadas análises nas principais rochas
presentes na área de estudo e nas amostras de água. Nas águas de Cambuquira as razões de 87Sr/86Sr variaram bastante,
entre 0,7118 e 0,7330 (Figura 6.7.11). As razões Ca/Sr também demonstraram variação significativa, de 88 a 846, sendo
as maiores razões encontradas nos pontos CAM01 (488) e CAM04 (846). Comparando as razões de isótopos de Sr das
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águas com a das rochas da área, percebe-se que não é possível relacionar as águas a um único tipo de rocha. No entanto,
a dispersão das razões 87Sr/86Sr pode ser relacionada à heterogeneidade litológica local.

Figura 6.7.11. Razões 87Sr/86Sr por Ca/Sr das amostras de água de Cambuquira, comparadas à razão 87Sr/86Sr das principais rochas
presentes no Circuito das Águas.

6.7.2.5. A NÁLISE DE AGRUPAMENTOS .
A análise de agrupamento pode ser desenvolvida em relação aos métodos hierárquicos ou por particionamento (métodos
não hierárquicos). Os métodos hierárquicos representam uma série de sucessivos agrupamentos (métodos aglomerativos)
ou sucessivas divisões de elementos (métodos divisivos). Já os métodos não-hierárquicos (particionamento), foram
desenvolvidos para agrupar elementos em K grupos, onde K é a quantidade de grupos previamente definida. Os grupos,
nos métodos hierárquicos, são geralmente representados por um diagrama bidimensional chamado de dendrograma ou
diagrama de árvore. Neste diagrama, cada ramo representa um elemento, enquanto a raiz representa o agrupamento de
todos os elementos de dados. Através do dendrograma e do conhecimento prévio sobre a estrutura dos dados, pode-se
determinar uma distância de corte para definir quais serão os grupos formados, em função do objetivo da análise e do
número de grupos desejados.
Deste modo, os grupos e subgrupos de pontos amostrais são identificados de modo a se obter homogeneidade
(domínios hidroquímicos similares de um conjunto de pontos amostrais) e heterogeneidade (domínios hidroquímicos
diferenciados entre subconjuntos de pontos amostrais).
No método hierárquico, os agrupamentos de pontos semelhantes são feitos por meio de ligações. Os tipos de ligações
mais comuns são: Ligações Simples (vizinho mais próximo), Ligações Completas (vizinho mais distante), Método das
Médias das Distâncias, Método do Centroide e Método de Ward. Destacam-se detalhadamente os dois primeiros tipos
de ligações: simples e completa.
Nas ligações simples, o agrupamento é feito se unindo dois grupos com menor distância ou maior similaridade. Uma vez
formado o novo grupo, por exemplo, (AB), na ligação simples, a distância entre (AB) e algum outro grupo C é calculada:
d(AB)C = mín {dAC, dBC}, os resultados obtidos são dispostos graficamente em um diagrama em árvore ou dendrograma,
que possui uma escala para se observar os níveis.
No método de ligações completas (vizinho mais distante), o procedimento é muito semelhante ao da ligação simples,
com uma exceção. O algoritmo aglomerativo começa determinando a menor distância dik, constrói-se a matriz de
distâncias D = (dik) e os grupos vão se juntando. Se A e B são dois grupos de um único elemento, tem-se (A,B) como novo
grupo. A distância entre (A,B) e outro grupo C é dada por d[(A,B),C] = max {d(AC), d(BC)}.
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ÍONS FUNDAMENTAIS
Em uma observação preliminar da análise multivariada dos íons fundamentais (Figura 6.7.12), percebe-se que há um

grupo de variáveis com grau de similaridade próximo de 80%, onde um subgrupo com grau de similaridade acima de
90% (Bicarbonato, cálcio e magnésio) destoa do de outro (sódio e potássio), com similaridade próxima de 90%. Este
grande grupo, por sua vez, destoa de outro que manteve grau de similaridade próxima de 82% (cloreto e sulfato).

Figura 6.7.12. Dendrograma com o grau de similaridade entre os principais cátions e ânions estudados nas análises hidroquímicas.

As ilustrações apresentadas nas figuras 6.7.13 e 6.7.14 mostram os dendrogramas resultantes da análise de agrupamento

dos pontos amostrais, considerando diferentes conjuntos de parâmetros, enquanto que os resultados estatísticos da
matriz de correlação obtida será apresentada após os dendrogramas.

Figura 6.7.13. Dendrograma com o grau de similaridade entre as águas de Cambuquira quanto a seus principais cátions e ânions.

Ao se analisar as águas de todos os pontos, considerando as estações chuvosa e de estiagem, em uma análise de

agrupamento por cátions e ânions, percebe-se que há distinção de dois grupos (I e II), sendo que o grupo I se subdivide

em IA e IB e o grupo II separa o ponto CAM14_Sc de todos os demais (Figura 6.7.13). A Tabela 6.7.8 apresenta os pontos
que compõem cada um dos grupos.
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Tabela 6.7.8. Agrupamentos obtidos para águas de Cambuquira, considerando os grupos com maior grau de similaridade entre os
pontos amostrais das águas de Cambuquira quanto a seus principais cátions e ânions.
Grupo

Subgrupos
Derivados

IA
I

IB
II

Pontos / Estação

Observação

CAM01_Ch

Fonte Fernando Pinheiro (Férrea)

CAM01_Sc

Fonte Fernando Pinheiro (Férrea)

CAM04_Ch

Fonte Souza Lima (Sulfurosa)

CAM04_Sc

Fonte Souza Lima (Sulfurosa)

CAM02_Ch

Fonte Comendador Augusto Ferreira (Magnesiana)

CAM02_Sc

Fonte Comendador Augusto Ferreira (Magnesiana)

CAM03_Ch

Fonte Roxo Rodrigues

CAM03_Sc

Fonte Roxo Rodrigues

CAM05_Ch

Fonte Regina Werneck 1 (Gasosa)

CAM05_Sc

Fonte Regina Werneck 1 (Gasosa)

CAM06_Ch

Fonte Regina Werneck 2 (Gasosa)

CAM06_Sc

Fonte Regina Werneck 2 (Gasosa)

CAM09_Sc

Nascente (Domínio da prefeitura) Bica da santa

CAM07_Ch

Fonte Regina Werneck 3 (Gasosa)

CAM07_Sc

Fonte Regina Werneck 3 (Gasosa)

CAM11_Sc

Nascente (Zona urbana)

CAM15_Sc

Zona urbana

CAM27_Sc

Poço Tubular (Grande Hotel Trilogia)

CAM14_Sc

Fonte do Dico

Ch – estação chuvosa (março), Sc – estação de estiagem (julho).

I S Ó T O PO S

D E H I D RO G Ê N I O E O X I G Ê N I O

Ao se analisar as águas de todos os pontos e considerando as estações chuvosa e de estiagem, quanto aos isótopos de
H e O, percebe-se que há também uma distinção de dois grupos (I e II), sendo que o grupo I se subdivide em IA e IB,
(Figura 6.7.14). A Tabela 6.7.9 apresenta os pontos que compõem esses grupos e subgrupos.

Figura 6.7.14. Dendrograma com o grau de similaridade entre as águas de Cambuquira quanto aos valores de δ2H e δ18O.
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Tabela 6.7.9. Agrupamentos obtidos para águas de Cambuquira, considerando os grupos com maior grau de similaridade entre os
pontos amostrais das águas de Cambuquira quanto aos valores de δ2H e δ18O.
Grupo

Subgrupos
Derivados

IA

I

IB

II

Pontos / Estação

Observação

CAM01_Ch

Fonte Fernando Pinheiro (Férrea)

CAM04_Sc

Fonte Souza Lima (Sulfurosa)

CAM01_Sc

Fonte Fernando Pinheiro (Férrea)

CAM03_Sc

Fonte Roxo Rodrigues

CAM06_Sc

Fonte Regina Werneck 2 (Gasosa)

CAM06_Ch

Fonte Regina Werneck 2 (Gasosa)

CAM07_Ch

Fonte Regina Werneck 3 (Gasosa)

CAM03_Ch

Fonte Roxo Rodrigues

CAM04_Ch

Fonte Souza Lima (Sulfurosa)

CAM02_Sc

Fonte Comendador Augusto Ferreira (Magnesiana)

CAM07_Sc

Fonte Regina Werneck 3 (Gasosa)

CAM14_Sc

Fonte do Dico

CAM27_Sc

Poço Tubular (Grande Hotel Trilogia)

CAM02_Ch

Fonte Comendador Augusto Ferreira (Magnesiana)

CAM05_Ch

Fonte Regina Werneck 1 (Gasosa)

CAM05_Sc

Fonte Regina Werneck 1 (Gasosa)

CAM09_Sc

Nascente (Domínio da prefeitura) Bica da santa

CAM11_Sc

Nascente (Zona urbana)

CAM15_Sc

Zona urbana

Ch – estação chuvosa (março), Sc – estação de estiagem (julho).

6.7.3. M ARIMBEIRO
6.7.3.1. C LASSIFICAÇÃO DOS TIPOS DE ÁGUA .
DIAGRAMA

DE

P I PE R

O diagrama de Piper, também chamado de diagrama trilinear, é frequentemente utilizado para classificação e comparação
de distintos grupos de águas quanto aos cátions e ânions dominantes. O diagrama consiste de dois triângulos, onde são
plotadas as abundâncias relativas dos cátions principais (Na²+ + K+, Mg2+ e Ca2+) e dos ânions principais (HCO3- + CO32-,
Cl- e SO42-) com um losango entre eles, onde estes valores são projetados. O diagrama tem por finalidade revelar
semelhanças e diferenças entre as amostras de águas (Feitosa et al. 2008).
Em Marimbeiro, predominam as águas bicarbonatadas cálcicas (Figura 6.7.15). As águas das fontes têm como ânion
predominante o bicarbonato e, quanto aos cátions, são todas cálcicas, já as nascentes localizadas fora do Parque das
Águas todas possuem águas bicarbonatadas mistas (Figura 6.7.16). Não foi observada variação hidroquímica entre as
estações chuvosa (Figura 6.7.15a) e de estiagem (Figura 6.7.15b), mostrando que não há interferência significativa do
período chuvoso na composição química principal destas águas.
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Figura 6.7.15. Diagramas de Piper para classificação das amostras de água coletadas no Parque das Águas do Marimbeiro, gerados
através do software EazyQuim.4 (Vásquez Suñé 2001). a) Estação chuvosa, mês de março; b) Estação de estiagem, mês de julho.
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Figura 6.7.16. Diagrama de Piper para classificação das amostras de água coletadas em Marimbeiro na estação de estiagem, mês de
julho. Gerado através do software EazyQuim.4 (Vásquez Suñé 2001).

A fim de facilitar a interpretação dos dados quanto aos tipos de águas, os pontos de amostragem e sua classificação
hidroquímica foram apresentados de forma esquemática na Tabela 6.7.10.
Tabela 6.7.10. Classificação hidroquímica das amostras de água de Marimbeiro nos meses de março e julho.
Tipos de Água

Ponto

Localização do Ponto de coleta

Março

Julho

MAR01

B.C.

B.C.

Fonte Marimbeiro 1

MAR02

B.C.

B.C.

Fonte Marimbeiro 2

MAR03

B.C.

B.C.

Fonte Marimbeiro 3

MAR05

-

B.M.

Fazenda Canta Galo

MAR08

-

B.M.

Serraria Silveira, MG-167

MAR16

-

B.M.

Marimbeiro de Baixo

MAR19

-

B.M.

MG-167, 1901

B.C. – Bicarbonatada Sódica; B.M. – Bicarbonatada Mista.

DIAGRAMA

DE

S C HO E L L E R – B E R KA L O F F

Neste tipo de diagrama, que tem por finalidade observar famílias de águas pelos respectivos padrões gráficos, são
traçadas sequências de linhas, unindo os pontos que representam as concentrações normais dos cátions ou ânions
(meq/L). Cada linha representa os valores obtidos para uma amostra de água.

Observa-se no diagrama Schoeller-Berkaloff, para a área de Marimbeiro, que águas dentro do parque apresentam um

padrão similar de concentração de seus íons fundamentais, o que sugere que constituem uma mesma família de águas,
sem grandes oscilações entre as estações chuvosa (Figura 6.7.17a) ou de estiagem (Figura 6.7.17b).
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Figura 6.7.17. Diagramas de Schoeller-Berkaloff para classificação das amostras de água coletadas no Parque das Águas do Marimbeiro
gerados através do software EazyQuim.4 (Vásquez Suñé 2001). a) Estação chuvosa, mês de março; b) Estação de estiagem, mês de julho.

Observando o gráfico da Figura 6.7.18, referente a águas dos pontos dentro e fora do parque na estação de estiagem,
percebe-se que o diagrama distingue as fontes das nascentes (MAR05, MAR08, MAR16 e MAR19), que apresentam menor
salinidade.
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Figura 6.7.18. Diagrama de Schoeller-Berkaloff para classificação das amostras de água coletadas em Marimbeiro na estação de
estiagem, mês de julho, gerado através do software EazyQuim.4 (Vásquez Suñé 2001).

DIAGRAMA

DE

P O U RB A I X (E H – P H)

O diagrama Eh-pH, também conhecido como diagrama de Pourbaix (Takeno 2005), é uma representação gráfica das
possíveis fases de equilíbrio ou estabilidade de espécies iônicas no ambiente que a caracteriza (ácido-básico, oxidanteredutor). A Figura 6.7.19 apresenta o diagrama Pourbaix com as águas da área de Marimbeiro.

Figura 6.7.19. Diagrama de Pourbaix para classificação das amostras de água coletadas em Marimbeiro. Os pontos menores
representam as amostras do período chuvoso e os pontos maiores representam as amostras do período de estiagem. (adaptado de
Scudino & Martins 1985).

As águas se enquadram, quanto ao potencial de oxirredução, no “meio de transição”, associado a águas de circulação
mais profunda. Quanto ao pH, há águas com acidez moderada e aquelas com pH neutro. A descrição detalhada quanto
a possíveis fases de equilíbrio ou estabilidade de espécies iônicas no seu ambiente estão de forma esquemática na
Tabela 6.7.11.
Dentro do Parque das Águas, as amostras se mantiveram com comportamento similar nas duas estações. As nascentes,
em geral, possuem o pH e o Eh levemente mais altos que as águas subterrâneas.
Voll K., Ferreira V.G., Scudino P.C.B., Martins V.T.S., Jeber A.

291

SIGA – CIRCUITO DAS ÁGUAS
CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO LOCAL DE CAMBUQUIRA-MARIMBEIRO – CARACTERIZAÇÃO HIDROGEOQUÍMICA E ISOTÓPICA

Tabela 6.7.11. Classificação das amostras de Marimbeiro quanto ao potencial de oxirredução e quanto ao pH, definida através do
diagrama de Pourbaix.
Ponto
MAR01
MAR02
MAR03
MAR05
MAR08
MAR16
MAR19

Eh e pH do meio
março
julho

Localização do ponto de coleta

T.A.M

T.A.M

Fonte Marimbeiro 1

T.A.M

T.A.M

Fonte Marimbeiro 3

T.A.M
-

T.A.M
T.A.M
T.A.M
T.N.
T.N.

Fonte Marimbeiro 2
Nascente na Fazenda Canta Galo

Nascente na Serraria Silveira, MG-167
Nascente em Marimbeiro de Baixo
Nascente em MG-167, 1901

T.A.M. – Meio de transição com acidez moderada; T.N. – Meio de transição com pH neutro.

6.7.3.2. C ARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS DAS ÁGUAS .
Os parâmetros físico químicos medidos in situ na AEL de Marimbeiro (pH, condutividade elétrica, potencial de oxirredução
e oxigênio dissolvido) são apresentados através de uma análise estatística descritiva das amostras a fim de resumir as
informações sobre a população amostral (Figura 6.7.20). Os gráficos em caixa expressam o conjunto de valores englobado
pelas amostras, através da sua divisão em quartis. Os quartis são valores que dividem o conjunto de dados em quatro
partes iguais, a partir do conjunto de observação organizado em ordem crescente. O quartil 1 equivale ao número que
deixa 25% das observações abaixo dele e 75% acima, enquanto que o quartil 3 deixa 75% das observações abaixo e 25%
acima. A mediana equivale ao quartil 2, que deixa 50% das observações abaixo e 50% das observações acima. O mínimo
equivale ao menor valor analisado e o máximo retrata o maior valor. Foi feita uma separação entre os pontos para
comparação entre os períodos chuvoso e de estiagem. Ressalta-se que, no período de estiagem, foram analisadas
amostras coletadas fora do Parque das Águas, diferentemente da campanha no período chuvoso, quando apenas foram
coletadas águas de dentro do parque. As amostras no período de estiagem foram, portanto, subdivididas entre o conjunto
de águas dentro do parque (“Estiagem no parque”) e todo conjunto de águas analisadas dentro e fora do parque
(“Estiagem em todos”; Figura 6.7.20).

Figura 6.7.20. Parâmetros físico-químicos medidos in situ nas águas coletadas em Marimbeiro. a) Potencial hidrogeniônico (Ph);
b) Condutividade elétrica (CE); c) Potencial de Oxirredução (Eh) e d) Oxigênio dissolvido.
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O potencial hidrogeniônico predominante das águas na área de Marimbeiro (Figura 6.7.20a) é moderadamente ácido
(5,24 a 6,32), com mediana de 5,54. A mediana de pH no período de julho (5,76) foi superior à do mês de março (5,32).
A condutividade elétrica (CE) varia de 331 a 420 μS/cm, nas fontes do Parque das Águas, e de 18 a 94 μS/cm, nas
nascentes. Foi observada maior CE na estação chuvosa quando comparada à estação de estiagem, com medianas de 414
e 393 μS/cm, respectivamente (Figura 6.7.20b).
O potencial de oxirredução (Eh) varia de 76,2 a 185 mV (Figura 6.7.20c). Os valores mais altos foram observados nas
nascentes amostradas apenas no mês de julho e, no Parque das Águas, o Eh foi mais alto no período de estiagem, com
mediana de 105 mV, do que no período chuvoso, que apresentou mediana de 82,4 mV. O oxigênio dissolvido
(Figura 6.7.20d) nas águas é baixo com apenas 2 nascentes com medida detectável (>2 mg/L).
Os valores físico-químicos analisados na área de Marimbeiro nos meses de março e julho, assim como os parâmetros
hidroquímicos, foram avaliados quanto aos padrões estabelecidos pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)
na resolução RDC nº 274 (ANVISA 2005) (Tabela 6.7.12) e estudados com o fim de entender a origem das mineralizações
da região.
Tabela 6.7.12. Valor Máximo Permitido (VMP) segundo os padrões da RDC 274 (ANVISA 2005).
Parâmetros

Unidade

VMP

Arsênio

mg/L

0,01

Bário

mg/L

0,7

Cádmio

mg/L

0,003

Chumbo

mg/L

0,01

Cobre

mg/L

1

Cromo

mg/L

0,05

Manganês

mg/L

0,5

Nitrato (como N)

mg/L

11,3

Nitrito (como N)

mg/L

0,006

Não foram verificados valores superiores ao VMP – Valor Máximo Permitido para nenhum ponto amostrado no Parque
das Águas do Marimbeiro.

6.7.3.3. Í NDICES HIDROQUÍMICOS
Os índices hidroquímicos são relações matemáticas entre concentrações normais (em meq/L) de diferentes substâncias,
calculados para subsidiar a caracterização hidrogeoquímica e fenômenos modificadores. No presente trabalho foram
calculados os índices Kr, Na+/Ca2+, HCO3-/SiO2, SiO2/(Na++K++Cl-), Mg2+/Ca2++Mg2+ e Ca2+/Ca2++SO42-, complementados
com inserção do parâmetro CO2 livre (Tabela 6.7.13).

JULHO

MARÇO

Tabela 6.7.13. Índices hidroquímicos das amostras de água na área de Marimbeiro.
Ponto

CO2
(livre)

Kr*

Na/Ca

HCO3/
SiO2

SiO2/
(Na+K-Cl)

Mg/
Ca+Mg

Ca/
Ca+SO4

MAR01

38,5

4,33

0,27

8,12

0,6

0,3

0,9

MAR02

47,4

4,10

0,29

6,24

0,6

0,3

0,9

MAR03

25,9

2,25

0,30

3,00

0,8

0,3

0,9

MAR01

27,0

3,39

0,23

2,50

2,5

0,3

1,0

MAR02

25,8

3,45

0,24

2,83

1,9

0,3

1,0

MAR03

20,3

2,58

0,25

2,32

2,5

0,3

0,9

MAR05

0,8

0,10

0,02

1,35

16,4

0,4

0,8

MAR08

1,0

0,21

1,41

1,07

2,7

0,4

0,9

MAR16

0,8

0,38

1,02

4,50

0,7

0,3

0,8

MAR19

0,4

0,31

1,54

2,87

11,4

0,4

0,8

* 𝐾𝐾𝐾𝐾 = �[𝐶𝐶𝐶𝐶 × (𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻3 )2] (Scudino 2002).
3

O Kr é um índice proporcional à pressão parcial de CO2, cujo valor tende a ser constante na ausência de redução de
sulfato. Quando há redução de sulfato, o Kr aumenta (devido ao aumento na concentração de HCO3). Os valores de Kr
em Marimbeiro são todos baixos, sendo os valores encontrado nas fontes do Parque das Águas mais altos que aqueles
encontrados nas nascentes amostradas fora do parque.
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A relação Na/Ca é utilizada para comparar a interação entre água e o aquífero ou estudar o comportamento de troca de
bases. Para a área de estudo local, foram observados valores constantes, com o menor (MAR05) e os maiores valores
(MAR08, MAR16 e MAR19), obtidos nas nascentes localizadas fora do Parque das Águas.
Segundo Houslow (1995), a relação entre sílica e os íons de sódio e potássio, descontando o cloreto, permite avaliar a
disponibilização de sílica em relação ao sódio não ligado ao cloreto (halita, relacionada à água marinha) e ao potássio.
Quando há excesso de sílica em relação a esses cátions (razão maior do que 2) como nas fontes MAR01 e MAR03 e nas
nascentes MAR05, MAR08 e MAR19, analisadas no período de estiagem, há indicação de que o sódio está relacionado à
dissolução de rocha que contém minerais ferro-magnesianos. Por outro lado, se essas razões são menores do que 2,
sugere-se a presença de alteração de feldspato (albita) ou troca de cátions, como ocorre nas 3 fontes em época de chuva
e no ponto MAR16, amostrado fora do Parque das Águas.
As razões entre bicarbonato e sílica servem para indicar a interação da água com rochas mais silicáticas ou mais
carbonáticas. Em Marimbeiro, essas razões indicam preferencialmente a interação com rochas silicáticas, conforme a
indicação da geologia local.
A maior presença de cálcio em relação ao sulfato é um parâmetro utilizado para identificar se a presença destes íons está
relacionada à dissolução de minerais que contenham esses elementos. Se a concentração dos dois for equivalente, o
mineral que está sendo dissolvido é a gipsita, mas se a concentração de sulfato é maior, pode estar ocorrendo a oxidação
da pirita ou a precipitação de calcita. Quando a concentração de cálcio é maior, há a presença de cálcio pela interação
com minerais carbonáticos ou silicáticos com cálcio. Em Marimbeiro, essas razões indicam que a presença de cálcio em
todas as amostras está ligada à interação com minerais silicáticos.

6.7.3.4. E STUDOS ISOTÓPICOS DAS ÁGUAS
A utilização de técnicas isotópicas é de grande relevância para se investigar problemas hidrogeológicos, tais como origem
de águas, definição de área de recarga e identificação das fontes de concentrações de íons, entre outros. A base para o
estudo isotópico é a avaliação das variações de abundância das diferentes espécies. Os isótopos utilizados no presente
trabalho foram de hidrogênio, oxigênio, carbono (δ13C e 14C) e estrôncio (87Sr/86Sr).
Os isótopos apresentam-se como estáveis e instáveis (radioativos). Ambas as espécies podem ser empregadas como
traçadores em estudos hidrológicos (Taye et al. 2018). Entende-se como traçador qualquer produto que já esteja ou que
é incorporado à água e que permita a investigação do seu comportamento físico e/ou químico.
A medida das espécies isotópicas estáveis (H, O e C) é obtida a partir da razão entre a espécie isotópica mais pesada e a
espécie isotópica mais leve e mais abundante, comparada relativamente a mesma razão de um padrão específico. A base
para um estudo de isótopo estável é a ocorrência do fenômeno de fracionamento isotópico, onde há uma tendência de
alguns pares isotópicos se separarem em frações leves e pesadas durante processos físicos como evaporação e
condensação (Fetter 1994, Drever 1997, Domenico & Schwartz 1997, Clark & Fritz 1997).
Assim, dado que as diferenças isotópicas entre o padrão e as amostras são muito pequenas, os resultados isotópicos são
expressos em notação delta (δ) relativamente a um padrão internacional. O valor δ é adimensional, expresso em partes
por mil (‰), e definido conforme apresenta a Equação:
𝑅𝑅
𝛿𝛿 = � 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎�𝑅𝑅

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ã𝑜𝑜

− 1� × 1000‰

Onde: Ramostra - razões 2H/1H,13C/12C, e 18O/16O; Rpadrão - refere-se às mesmas razões determinadas
no padrão Internacional, disponibilizados pela Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA, Viena).
Obs: o parâmetro delta é expresso em relação ao isótopo mais pesado: δD, δ18O ou δ13C.

Os isótopos radioativos (87Rb e 14C), ou instáveis, são aqueles que sofrem decaimento radioativo e em algum tempo serão
decompostos, se transformando em outro radionuclídeo, ou isótopo radiogênico (87Sr). Podem ser de dois tipos: artificiais,
produzidos em reatores nucleares ou em aceleradores de partículas, ou de ocorrência natural. Nesse caso, eles estão
presentes em minerais, na água ou no ar, ou são constantemente produzidos nas camadas superiores da atmosfera (ditos
cosmogênicos).
O carbono-14 é usado para a determinação do tempo de residência das águas em função de sua meia-vida de 5.730
anos, datando águas antigas até cerca de 43.500 anos. Os isótopos de H e O são usados para traçar a origem da água
(meteórica, superficial, subterrânea recarregadas em outro período climático...), enquanto os isótopos de Sr (87Sr/86Sr) são
usados para investigar a proveniência, ou a interação com as rochas.
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I S Ó T O PO S

D E H I D RO G Ê N I O E O X I G Ê N I O

A molécula da água (H2O) pode apresentar combinações distintas e massas atômicas variando de 18u a 22u (HH16O,
HD16O, DD16O, HH17O, HD17O, DD17O, HH18O, HD18O, DD18O). A fórmula química isotópica da água mais abundante é
também a mais leve, 1H216O, e possui uma pressão de vapor maior que a molécula de água pesada, 2H218O. Durante a
evaporação, a molécula pesada tende a se concentrar na fase líquida. Por consequência, as massas de vapor d’água
formadas sobre os oceanos são empobrecidas em D e 18O, em relação à água do mar. Já na condensação, as águas
líquidas se tornam enriquecidas em D e 18O em relação ao vapor d’água remanescente.
A partir do monitoramento isotópico global de águas de chuva, feito pela AIEA e a OMM (Organização Mundial

Meteorológica), foi observada uma relação linear entre os isótopos de H e O, que podem ser utilizados para se estudar a

relação das condições climáticas e as chuvas em escala global. Dessa forma foi determinada a equação que relaciona
esses dois parâmetros, como a Linha da Água Meteórica Global – LMG, expressa pela Equação (Rozanski et al. 1993):
δD = 8,2δ18O + 11,27
Quando os valores de δD e δ18O obtidos das águas de chuva de um local de estudo são plotados no diagrama de δD

versus δ18O, a reta não segue a LMG concordantemente, mas sim um padrão linear aproximadamente paralelo a ela,
perfazendo uma reta denominada de Linha Meteórica Local - LML (Clark & Fritz 1997). A LML é controlada por fatores

climáticos locais, incluindo a origem da massa de vapor d’água, a evaporação secundária durante a precipitação e as
características sazonais das chuvas. Portanto, cada região terá uma linha da água meteórica característica que pode ser

distinta da global. A LML deve refletir a origem do vapor d’água e subsequentes modificações por processos secundários
de reevaporação e misturas (Clark & Fritz 1997).

A Figura 6.7.21 apresenta a linha meteórica local (LML), construída para a área de estudo, utilizando as médias mensais

da estação GNIP (Global Network of Isotopes in Precipitation) de Belo Horizonte. Essa estação foi escolhida devido à

proximidade com a região da área de estudo, similaridade do clima e disponibilidade de dados que englobam um período
de 8 anos. A LML foi confeccionada utilizando as médias mensais de precipitações, de janeiro de 2009 a dezembro de
2016. Além disso, foram plotadas a média aritmética e a média ponderada dos pontos com precipitação acima de 100
mm, considerando que esta pluviosidade seja suficiente para recarregar o aquífero. Os resultados isotópicos das chuvas
coletadas de março a julho na área de estudo foram plotados juntamente com a LML.

Figura 6.7.21. Diagrama de δ2H e δ18O das águas pluviais da área de estudo comparadas à Linha Meteórica Global (LMG) e à Linha
Meteórica Local (LML), construída com os pontos dos últimos 8 anos, coletados mensalmente, na estação de Belo Horizonte do GNIP
(Global Network of Isotopes in Precipitation). O ponto “Média de chuva – GNIP/BH” se refere à média aritmética dos pontos referentes a
meses com pluviosidade a partir de 100mm, enquanto o ponto “Média Ponderada de chuva – GNIP/BH” se refere à média ponderada dos
mesmos pontos.
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Mook (2000) demonstra que amostras de água da precipitação continental em uma região tendem a se agrupar próximas
à linha meteórica e podem ser consideradas como originadas da atmosfera e não afetadas por processos de
fracionamento isotópicos. Além disso, as águas coletadas em superfície ou no subsolo podem conter desvios em relação
a essas linhas, o que indicará atuação de processos (Figura 6.7.22) como:


evaporação extrema em corpos d’água abertos (rios, reservatórios, lagos e lagoas), fator que eleva a
concentração de isótopos pesados na fase líquida;



processo de troca isotópica com CO2 (origem vulcânica e dissolução do calcário) ou H2S. Nesse último caso
verifica-se deslocamento na linha referente ao deutério;



hidratação de silicatos (SiO4 + nH2O ou OH-) ou processos de reevaporação da água, que impactam no
enriquecimento de deutério e empobrecimento de 18O, respectivamente;



interação da água com minerais das rochas em sistema geotérmico, com troca de oxigênio entre as moléculas
de água e minerais silicatados, acarretando no enriquecimento em 18O;



misturas de diferentes águas como paleoáguas e águas recentes, água subterrânea e superficial ou mesmo entre
dois tipos de águas subterrâneas (Mook 2000).

Figura 6.7.22. Processos que interferem no fracionamento isotópico de águas (modificado de Mook 2000 in Ferreira 2018).

As análises de isótopos de H e O foram plotadas em gráficos cartesianos com a LML, separando em período chuvoso
(março) e estação de estiagem (julho). Nos gráficos da Figura 6.7.23 é possível perceber que as assinaturas isotópicas das
águas subterrâneas se aproximam da LML, o que mostra que se tratam de águas meteóricas. Na estação chuvosa
(Figura 6.7.23a), a amostra do ponto MAR02 foi comparada com análise histórica realizada em 2002, onde é possível
observar que a análise de 2018 possui um leve enriquecimento em isótopos pesados em relação à análise de 2002, porém
esta diferença possui magnitude que não sugere que haja alteração nestas águas. Observa-se ainda que, tanto no mês
de março como no mês de julho (Figura 6.7.23b), as amostras são empobrecidas em isótopos pesados, indicando que
são águas de percolação profunda e antiga, e que não são influenciadas pelas chuvas recentes. No mês de julho
(Figura 6.7.23b), também são retratadas as amostras de nascentes, que possuem assinatura menos empobrecida em
isótopos pesados, o que indica que são águas menos profundas, com influência da precipitação recente.
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Figura 6.7.23. Gráfico dos valores de δ2H e δ18O das amostras de água de Marimbeiro. a) Estação chuvosa, mês de março; b) Estação de
estiagem, mês de julho.

I S Ó T O PO S

D E C A RB O N O

Foram realizadas na área de estudo as análises de 14C para determinar o tempo de residência das águas e δ13C, que
sugere fontes prováveis das águas de acordo com o cruzamento dos valores do parâmetro com a assinatura típica para
diferentes reservatórios terrestres de carbono orgânico e inorgânico. A partir da Figura 6.7.24 são organizadas as possíveis
interpretações das possíveis origens do carbono, a partir do δ13C, seguida do percentual de carbono moderno (pMC) nas
águas e dos resultados de idade aparentes de águas, através do resultado de 14C (Tabela 6.7.14).

I S Ó T O PO S

D E E S T RÔ N C I O

O elemento químico estrôncio (Sr) pertence ao grupo dos metais alcalinos terrosos, que substitui o Ca2+, de forma restrita,
em minerais como plagioclásio, apatita e carbonato de cálcio. Este elemento está presente em águas naturais em
quantidades variáveis. A sua concentração média nos oceanos é de 7,7 mg/L.
O estrôncio tem quatro isótopos estáveis que ocorrem naturalmente, 84Sr, 86Sr,87Sr, 88Sr. O mais abundante é o 88Sr, com
82,53%, e o menos abundante é o 84Sr, que perfaz 0,56%. O 87Sr é radiogênico, proveniente do decaimento radioativo do
87Rb. Por isso, a razão 87Sr/86Sr varia com o tempo e em função da razão Rb/Sr do material. No entanto, a meia vida do
87Rb é 4,97×1010 anos, sendo considerado como estável no ciclo hidrológico atrelado ao longo tempo de residência do
Sr nos oceanos (5 x 106 anos).
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Figura 6.7.24. Intervalo de δ13C para reservatórios terrestres de carbono orgânico e inorgânico (modificado de Mook 2000 in
Ferreira 2018).
Tabela 6.7.14. Resultados isotópicos de Carbono, possíveis origens do carbono e idade aparente das amostras da área de Marimbeiro.
Ponto

δ13C
(‰)

MAR02

0,8

Possíveis origens do carbono
Carbono inorgânico dissolvido em águas subterrâneas, CO2 metamórfico.

pMC

Idade aparente por
14
C (anos)

1,50

31.960

A razão isotópica de 87Sr/86Sr é uma boa ferramenta para discriminar rochas drenadas, circulação de águas e o grau de
interação com as rochas. Os valores da razão 87Sr/86Sr na água do mar situam-se na faixa de 0,709177 e 0,70923, enquanto
que nas águas pluviais situam-se, aproximadamente entre 0,709 e 0,713 (Capo et al. 1998; Negrel & Roy 1998). A razão
87Sr/86Sr é uma mistura da composição isotópica do Sr da água de recarga com a composição isotópica das rochas nas
quais a água percola, que poderá ser pronunciada em águas subterrâneas devido a fatores como tempo de percolação,
volume de água, alta razão entre superfície do mineral e o volume de água.
Para permitir a investigação da interação das águas com as rochas, foram realizadas análises nas principais rochas
presentes na área de estudo e nas amostras de água. Nas águas de Marimbeiro, as razões de 87Sr/86Sr tiveram um valor
baixo, que variou muito pouco, entre 0,7223 e 0,7230 (Figura 6.7.25) assim como a relação entre Ca/Sr. Comparando as
razões de isótopos de Sr das águas com a das rochas da área, percebe-se uma assinatura intermediária entre as rochas
da unidade São Vicente, que possuem razões entre 0,7150 e 0,7690.

Figura 6.7.25. Razões 87Sr/86Sr por Log (Ca/Sr) das amostras de água de Marimbeiro, comparadas à razão 87Sr/86Sr das principais rochas
presentes no Circuito das Águas.
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6.7.3.5. A NÁLISE DE AGRUPAMENTOS
A análise de agrupamento pode ser desenvolvida em relação aos métodos hierárquicos ou por particionamento (métodos
não hierárquicos). Os métodos hierárquicos representam uma série de sucessivos agrupamentos (métodos aglomerativos)
ou sucessivas divisões de elementos (métodos divisivos). Já os métodos não-hierárquicos (particionamento), foram

desenvolvidos para agrupar elementos em K grupos, onde K é a quantidade de grupos previamente definida. Os grupos,

nos métodos hierárquicos, são geralmente representados por um diagrama bidimensional chamado de dendrograma ou
diagrama de árvore. Neste diagrama, cada ramo representa um elemento, enquanto a raiz representa o agrupamento de
todos os elementos de dados. Através do dendrograma e do conhecimento prévio sobre a estrutura dos dados, pode-se

determinar uma distância de corte para definir quais serão os grupos formados, em função do objetivo da análise e do
número de grupos desejados.

Deste modo, os grupos e subgrupos de pontos amostrais são identificados de modo a se obter homogeneidade
(domínios hidroquímicos similares de um conjunto de pontos amostrais) e heterogeneidade (domínios hidroquímicos
diferenciados entre subconjuntos de pontos amostrais).

No método hierárquico, os agrupamentos de pontos semelhantes são feitos por meio de ligações. Os tipos de ligações
mais comuns são: Ligações Simples (vizinho mais próximo), Ligações Completas (vizinho mais distante), Método das

Médias das Distâncias, Método do Centroide e Método de Ward. Destacam-se detalhadamente os dois primeiros tipos
de ligações: simples e completa.

Nas ligações simples, o agrupamento é feito se unindo dois grupos com menor distância ou maior similaridade. Uma vez
formado o novo grupo, por exemplo, (AB), na ligação simples, a distância entre (AB) e algum outro grupo C é calculada:

d(AB)C = mín {dAC, dBC}, os resultados obtidos são dispostos graficamente em um diagrama em árvore ou dendrograma,
que possui uma escala para se observar os níveis.

No método de ligações completas (vizinho mais distante), o procedimento é muito semelhante ao da ligação simples,
com uma exceção. O algoritmo aglomerativo começa determinando a menor distância dik, constrói-se a matriz de

distâncias D = (dik) e os grupos vão se juntando. Se A e B são dois grupos de um único elemento, tem-se (A,B) como novo
grupo. A distância entre (A,B) e outro grupo C é dada por d[(A,B),C] = max {d(AC), d(BC)}.

ÍONS FUNDAMENTAIS
Em uma observação preliminar da análise multivariada dos íons fundamentais (Figura 6.7.26), percebe-se que apenas o
cloreto se diferencia o suficiente dos demais padrões para ser alocado em um grupo diferente. Os demais parâmetros se
agrupam com cerca de 80% de similaridade.

Figura 6.7.26. Dendrograma com o grau de similaridade entre os principais cátions e ânions estudados nas análises hidroquímica.
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As ilustrações apresentadas nas figuras 6.7.27 e 6.7.28 mostram os dendrogramas resultantes da análise de agrupamento
dos pontos amostrais, considerando diferentes conjuntos de parâmetros, enquanto que os resultados estatísticos da
matriz de correlação obtida será apresentada após os dendrogramas.
Ao analisar as águas de todos os pontos e considerando as estações chuvosa e de estiagem (março e julho,
respectivamente), em uma análise de agrupamento por cátions e ânions, percebe-se que há distinção de dois grupos (I e
II), sendo que o grupo I se subdivide em IA e IB (Figura 6.7.27). A Tabela 6.7.15 apresenta os pontos que compõem cada
um dos grupos. É importante notar que este dendrograma separa as fontes (Grupo I) das nascentes amostradas (Grupo
II). Além disso, separa a fonte Marimbeiro 3 (Grupo IB) das demais fontes (Grupo IA), com as quais mantém apenas 40%
de similaridade.

Figura 6.7.27. Dendrograma com o grau de similaridade entre as águas de Marimbeiro quanto a seus principais cátions e ânions.
Tabela 6.7.15. Agrupamentos obtidos para águas de Marimbeiro, considerando os grupos com maior grau de similaridade entre os
pontos amostrais das águas de Marimbeiro quanto a seus principais cátions e ânions.
Grupo

Subgrupos
Derivados

IA
I
IB

II

Pontos / Estação

Observação

MAR01_Ch

Fonte Marimbeiro 1

MAR01_Sc

Fonte Marimbeiro 1

MAR02_Ch

Fonte Marimbeiro 2

MAR02_Sc

Fonte Marimbeiro 2

MAR03_Ch

Fonte Marimbeiro 3

MAR03_Sc

Fonte Marimbeiro 3

MAR05_Sc

Nascente (Reinaldo Kalil, Fazenda Canta Galo)

MAR08_Sc

Nascente (Celso da Silveira, Serraria Silveira) montante

MAR16_Sc

Poço escavado (Pousada Realiza)

MAR19_Sc

Nascente (Propriedade Privada)

Ch – estação chuvosa (março), Sc – estação de estiagem (julho)

I S Ó T O PO S

D E H I D RO G Ê N I O E O X I G Ê N I O

Ao analisar as águas de todos os pontos e considerando as estações chuvosa e de estiagem (março e julho,
respectivamente), quanto aos isótopos estáveis de H e O, percebe-se que há também uma distinção de dois grupos (I e
II), sendo que o grupo I se subdivide em IA e IB (Figura 6.7.28). A Tabela 6.7.16 apresenta os pontos que compõem esses
grupos e subgrupos. Assim como o dendrograma confeccionado com base nos íons fundamentais (Figura 6.7.28), esse
também separa as fontes (Grupo I) das nascentes amostradas (Grupo II), além de separar a fonte Marimbeiro 3 das demais,
com 80% de similaridade.
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Figura 6.7.28. Dendrograma com o grau de similaridade entre as águas de Marimbeiro quanto aos valores de δ2H e δ18O.
Tabela 6.7.16. Agrupamentos obtidos para águas de Marimbeiro, considerando os grupos com maior grau de similaridade entre os
pontos amostrais das águas de Marimbeiro quanto aos valores de δ2H e δ18O.
Grupo

Subgrupos
Derivados

I

IIA
II
IIB

Pontos / Estação

Observação

MAR01_Ch

Fonte Marimbeiro 1

MAR01_Sc

Fonte Marimbeiro 1

MAR02_Ch

Fonte Marimbeiro 2

MAR02_Sc

Fonte Marimbeiro 2

MAR03_Ch

Fonte Marimbeiro 3

MAR03_Sc

Fonte Marimbeiro 3

MAR05_Sc

Nascente (Reinaldo Kalil, Fazenda Canta Galo)

MAR08_Sc

Nascente (Celso da Silveira, Serraria Silveira) montante

MAR16_Sc

Poço tubular (Pousada Realize)

MAR19_Sc

Nascente (Propriedade Privada)

Ch – estação chuvosa (março), Sc – estação de estiagem (julho).
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Este item se baseia nos dados hidroquímicos e isotópicos de amostras de águas coletadas nas fontes dos Parque das
Águas de Cambuquira e do Marimbeiro, em março de 2018 (período chuvoso) e julho de 2018 (período de estiagem),
nas bacias dos córregos Cambuquira e Marimbeiro. (Ver capítulos de Hidroquímica e Análises Isotópicas).
Nessa região, a zona aquífera fissural é constituída por rochas metassedimentares quartzosas e xistosas da
Megassequência Andrelândia. Estas rochas se intercalam entre si através do bandamento composicional que representa
o acamamento intensamente transposto. A disposição dos contatos varia entre horizontal a pouco inclinada, sendo
pertinente à foliação de baixo ângulo verificada na região. Naturalmente, a diferença de reologia condicionou a densidade
das fraturas para cada rocha, nos horizontes mais quartzosos observa-se intenso faturamento, ao passo que nos de
natureza xistosa a densidade de fraturas é significativamente menor. Dessa forma, os contatos entre as rochas
representam limites de contraste de transmissividade que controlam indiretamente a distribuição das águas subterrâneas
profundas.
De um modo geral, as águas minerais encontradas nos parques hidrominerais de Cambuquira e do Marimbeiro são
paleoáguas frias de origem meteórica. Aspectos relacionados às gêneses das águas minerais de cada um dos parques
são apresentados a seguir.

6.8.1. Á GUAS

DE

C AMBUQUIRA

As águas das fontes do Parque das Águas de Cambuquira apresentam baixo a médio grau de mineralização, com maioria
dos valores de condutividade elétrica entre 35 µS/cm até 797 µS/cm, e mediana de 67 µS/cm. Exibem caráter
moderadamente ácido, com maioria dos valores entre 4 e 5 que sugerem circulação de fluxo profundo. São fontes frias
com temperaturas dentro do intervalo de 20 a 23 °C, com valores de Eh positivos (49 a 369 mV e mediana igual a 153 mV).
Com base na análise e avaliação dos dados atuais, caracterizam-se os principais processos de mineralização e de evolução
química das águas minerais da região, conforme sintetizado adiante.
A interação entre as águas e as rochas que compõem os sistemas hidrogelógicos reflete diretamente nos processos e
caracterização hidroquímica dessas águas. Neste sentido, o baixo a moderado grau de mineralização pode estar atrelado
à pequena variedade mineralógica e baixa reatividade dos minerais que compõem as rochas quartzíticas, mica xistos e
mica xistos feldspáticos.
Os dados hidroquímicos demonstram que as águas minerais captadas dentro do Parque Cambuquira exibem alto grau
de similaridade, próximo a 80% se analisarmos seus íons fundamentais. Tratam-se predominantemente de águas
bicarbonatadas sódicas - potássicas (Figura 6.8.1 e Tabela 6.8.1), com reduzido número de amostras classificadas como
bicarbonatadas cálcicas (Fonte Sulfurosa, CAM04) ou bicarbonatadas mistas (Fonte Regina Werneck 3, CAM07). As rochas
quartzíticas e xistosas são ricas em micas, a moscovita é provavelmente uma das fontes de sódio e potássio, a biotita seria
também uma fonte de potássio. Os feldspatos presentes nos xistos constituem também potenciais fontes de cálcio,
potássio e sódio.
Todas as águas das fontes são bicarbonatadas, com exceção das fontes Magnesiana (CAM02) e Regina Werneck 1
(CAM05) que restritamente na estação chuvosa são classificadas como águas cloretadas - sulfatadas (Figura 6.8.1 e
Tabela 6.8.1). O cloreto pode estar associado à interação natural da água subterrânea com biotita, mineral detentor de
cloro e amplamente distribuído na associação de rochas da região. A presença de sulfato não se justifica a partir da
constituição mineralógica das rochas associadas ao aquífero das fontes hidrominerais. Por outro lado, o conteúdo de
sulfato é um indício de mistura com águas rasas e/ou superficiais em decorrência de contaminação antrópica.
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Figura 6.8.1. Diagramas de Piper para classificação das amostras de água coletadas no Parque das Águas de Cambuquira, gerados
através do software EazyQuim.4 (Vásquez Suñé 2001). a) Estação chuvosa, mês de março; b) Estação de estiagem, mês de julho.

Elevadas concentrações em ferro, manganês e alumínio foram verificadas em algumas fontes. Esses elementos químicos
são facilmente encontrados na estrutura dos minerais que constituem as rochas do aquífero fraturado em questão,

portanto podemos dizer que o alto conteúdo desses elementos nas águas minerais tem origem natural, causado pela

interação água subterrânea-rocha. Os teores de ferro e manganês podem estar relacionados a óxidos, biotita e granada,
ao passo que altos teores em alumínio se justificam pela ocorrência de micas, feldspatos e granada.
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Tabela 6.8.1. Classificação hidroquímica das amostras de água de Cambuquira nos meses de março e julho.
Tipos de águas
Localização do ponto de coleta
março
julho
CAM01
B.Na+K
B.M.
Fonte Fernando Pinheiro (Férrea)
CAM02
Cl-SO4.Na+K
B.Na+K
Fonte Comendador Augusto Ferreira (Magnesiana)
CAM03
B.Na.K.
B.Na+K.
Fonte Roxo Rodrigues
CAM04
B.C.
B.C.
Fonte Souza Lima (Sulfurosa)
CAM05
Cl-SO4. Na+K
B.M.
Fonte Regina Werneck 1 (Gasosa)
CAM06
B.Na+K.
B.Na+K.
Fonte Regina Werneck 2 (Gasosa)
CAM07
B.M.
B.M.
Fonte Regina Werneck 3 (Gasosa)
CAM09
B.Na+K.
Final da R. XV de Novembro
CAM11
B.Na+K
R. Amoreira, 159, Figueira
CAM14
B.C.
Fonte do Dico
CAM15
B.C.
Zona urbana
CAM27
B.M.
Zona urbana
B.C. – águas bicarbonatadas cálcicas, B.M. – águas bicarbonatadas mistas, B.Na+K – águas bicarbonatadas sódicas-potássicas,
Cl.Na+K – águas cloretadas sódicas-potássicas, Cl-SO4.Na+K – águas cloretadas-sulfatadas sódicas-potássicas.
Ponto

As águas subterrâneas analisadas têm origem meteórica, uma vez que plotam ao longo da curva meteórica local

(Figura 6.8.2). No Parque das Águas de Cambuquira, a maioria das amostras se agrupam em um ponto comum, com
valores de δ2H ≈ 7,8 ‰ VSMOW e δ18O ≈ -50 8 ‰ VSMOW, são, portanto, substancialmente mais empobrecidas nos

isótopos pesados que as médias locais (GNIP, Figura 6.8.2).

Figura 6.8.2. Gráfico dos valores de δ2H e δ18O das amostras de água de Cambuquira. a) Estação chuvosa, mês de março; b) Estação de
estiagem, mês de julho.
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Essa assinatura é condizente com a de paleoáguas de circulação profunda, com alto tempo de residência e inexpressiva
interação com águas superficiais, além de não ter se alterado significativamente entre os anos de 2002 e 2018, como
observado pela assinatura dos pontos CAM03 (Fonte Roxo Rodrigues) e CAM04 (Fonte Souza Lima – sulfurosa).
Algumas peculiaridades nas análises de δ18O e δ²H são observadas para as águas coletadas nas fontes Regina Werneck 1
(CAM05) e Magnesiana (CAM02). O ponto no gráfico, referente à Fonte Regina Werneck (CAM05), se posiciona entre o
agrupamento dos pontos CAM02, CAM03, CAM04, CAM06, CAM07 e as médias locais (GNIP), o que indica a possibilidade
de pequena mistura com águas rasas e/ou superficiais em decorrência de contaminação antrópica. No caso da Fonte
Magnesiana, é possível observar que a assinatura dos isótopos de H e O, no período chuvoso, se aproxima mais das
médias locais do que no período seco, o que, aliado às alterações nas concentrações dos íons cloreto e bicarbonato,
indica a possibilidade de haver mistura (Figura 6.8.2). As análises isotópicas de 14C mostram que as águas de Cambuquira
detêm elevado tempo de residência acima de mil anos.
Dentre as águas fora do parque, as captações rasas que incluem nascentes e poços manuais (CAM09, CAM11, CAM15)
exibem assinatura isotópica semelhante à de águas meteóricas recentes de circulação rasa, enquanto as correspondentes
a poços profundos (CAM14 e CAM27) possuem assinatura isotópica similar à dos pontos do parque, ou seja, constituem
águas meteóricas antigas de fluxo profundo.
As razões isotópicas de 87Sr/86Sr obtidas para as águas do parque são próximas da assinatura das rochas do paleoaquífero
(biotita xisto quartzo-feldspático, granada-biotita xisto, quartzito micáceo e anfibolito), com valores intermediários, o que
demonstra que diversas rochas interagiram com as paleoáguas minerais (Figura 6.8.3).
A razões isotópicas de 87Sr/86Sr obtidas para as águas do parque exibem ampla variação, o que demonstra que diversas
rochas interagiram com as paleoáguas minerais. Os valores mais frequentes são intermediários à assinatura isotópica das
rochas da região, biotita xisto quartzo-feldspático, granada-biotita xisto, quartzito micáceo e anfibolito (Figura 6.8.3).

Figura 6.8.3. Razões 87Sr/86Sr por Ca/Sr das amostras de água de Cambuquira, comparadas à razão 87Sr/86Sr das principais rochas
presentes no Circuito das Águas.

6.8.2. Á GUAS

DE

M ARIMBEIRO

No fontanário do Parque das Águas do Marimbeiro, as águas apresentam-se com médio grau de mineralização, com
valores de condutividade balizados pelo intervalo 331 – 420 µS/cm. Tratam-se de águas levemente ácidas e frias, com a
maioria dos valores de pH próximos a 5,5 e temperaturas entre 22 e 23 °C. Possuem valores positivos de Eh, variando
entre 76 e 1185 mV.
O maior grau de mineralização dessas águas minerais se comparado às de Cambuquira pode estar atrelado ao fato de o
aquífero fraturado, na região do Parque das Águas do Marimbeiro, englobar lentes anfibolíticas, além de quartzitos, mica
xistos e mica xistos feldspáticos que são comuns às duas áreas. Neste sentido, a interação entre as águas e rochas nesse
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sistema é refletida diretamente nos processos hidroquímicos resultantes da composição do aquífero, visto que a maior
reatividade dos minerais que compõem o anfibolito manifesta notória mineralização das águas do parque.
Com base na análise e avaliação dos dados atuais, caracterizam-se os principais processos de mineralização e de evolução
química das águas minerais da região, conforme sintetizado adiante.
A classificação das águas minerais como bicarbonatadas cálcicas (Figura 6.8.4) é determinada pelos elementos químicos
oriundos dos principais minerais dissolvidos pela interação água-rocha nos aquíferos fraturados. As mais prováveis fontes
de cálcio são feldspatos e anfibólio oriundos do anfibolito, somadas aos feldspatos presentes nos xistos.

Figura 6.8.4. Diagramas de Piper para classificação das amostras de água coletadas no Parque das Águas do Marimbeiro, gerados
através do software EazyQuim.4 (Vásquez Suñé 2001). a) Estação chuvosa, mês de março; b) Estação de estiagem, mês de julho.
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As águas encontradas no parque de Marimbeiro possuem sabor amargo e adstringente devido às suas altas
concentrações de ferro e manganês que lhes confere uma coloração amarelado turva, decorrente da precipitação dos
oxidados. Atribui-se esses altos teores a presença de minerais ferromagnesianos, tais como, óxidos e anfibólio que
constituem o anfibolito (Unidade Na2a).
Em geral, as análises de isótopos de δ2H e δ18O, combinadas com os isótopos de carbono mostram que as águas do

Parque das Águas do Marimbeiro circularam por milhares de anos através das descontinuidades tectônicas dos aquíferos

fraturados, de tal modo que são caracterizadas como águas antigas e profundas, com alto tempo de residência e
inexpressiva interação com as águas superficiais. O alto tempo de residência é atestado a partir de análise de 14C obtida

para fonte Marimbeiro 02, cujo valor (idade aparente de 31.960 anos) indica se tratar de uma paleoágua mineral.

As águas coletadas fora do parque consistem exclusivamente em captações rasas, dadas por nascentes e poços manuais
(MAR05, MAR08, MAR16, MAR19). Suas assinaturas isotópicas revelam tratar-se de águas meteóricas recentes de

circulação rasa (Figura 6.8.5b). Com base nesses resultados, podemos inferir que existem dois domínios de circulação de
água subterrânea, um profundo e regional que engloba as paleoáguas meteóricas, encontradas no fontanário
hidromineral de Marimbeiro, e outro de circulação rasa alimentado por águas meteóricas mais recentes, que não
correspondem às águas minerais.

Figura 6.8.5. Gráfico dos valores de δ2H e δ18O das amostras de água de Marimbeiro. a) Estação chuvosa, mês de março; b) Estação de
estiagem, mês de julho.
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A razões isotópicas de 87Sr/86Sr obtidas pela análise das águas exibem pequena variação. Os valores obtidos são
intermediários a assinatura isotópica das rochas que afloram nas redondezas do parque, anfibolito, granada-biotita xisto
e biotita xisto quartzo-feldspático (Figura 6.8.6), sendo mais semelhantes à assinatura dos xistos.

Figura 6.8.6. Razões 87Sr/86Sr por Log (Ca/Sr) das amostras de água de Marimbeiro, comparadas à razão 87Sr/86Sr das principais rochas
presentes no Circuito das Águas.
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O mapeamento geológico detalhado da área de Cambuquira e Marimbeiro revelou que o substrato rochoso é composto
por quartzito micáceo tectonicamente intercalado com granada-biotita xisto da Megassequência Andrelândia (item 6.2).
A disposição dos contatos entre estas rochas varia de horizontal a pouco inclinada, segundo a foliação de baixo ângulo
verificada na área. Essas rochas e suas estruturas refletem transporte tectônico para nordeste, relacionado ao
empilhamento das várias nappes da Faixa Brasília Meridional. O substrato rochoso estrutura-se na forma de grandes
dobras abertas, vergentes para nordeste. O relevo resultante desta arquitetura litotectônica é representado por cristas
elevadas e alongadas, controladas pela orientação tectônica regional com variações locais (Figura 6.9.1).
O acervo de estruturas rúpteis da área inclui sistemas de fraturas abertas e fechadas. Os sistemas de fraturas mais fechadas
têm direções leste-oeste e nordeste. Os sistemas norte-sul e noroeste exibem fraturas e falhas mais abertas, sobretudo
nas camadas de quartzito que são as principais rochas-reservatório das águas subterrâneas. Estas fraturas e falhas nas
direções norte-sul e noroeste controlam a maior frequência dos lineamentos negativos, na forma de vales e ravinas, onde
ocorre a maioria das nascentes perenes, situadas nas quebras do relevo de meia encosta.
A feição de relevo mais marcante é a Serra de Santa Quitéria, alinhada na direção nordeste. Nas partes mais baixas, os
morros se alinham segundo as direções noroeste e norte-sul. Os topos da serra e dos morros constituem divisores de
águas superficiais e de águas subterrâneas da zona aquífera de circulação rasa, particularmente associada aos aquíferos
do manto decomposto e depósitos de cobertura cenozoica. Na encosta noroeste da Serra de Santa Quitéria, as subbacias são estreitas e alongadas com interflúvios ou vertentes de média a baixa declividade. Os cursos de drenagem da
área, incluindo os córregos Cambuquira e Marimbeiro, são controlados pelos principais sistemas de fraturas das rochas,
os quais se orientam nas direções noroeste e norte-sul.
O modelo de fluxo e surgência das águas minerais descrito a seguir e ilustrado na Figura 6.9.1, se fundamenta nas
características (composição, estrutura interna) e arquitetura das rochas-reservatório mapeadas (que são, essencialmente,
as camadas de quartzito), e nos resultados revelados pelas análises hidroquímicas e isotópicas, incluindo datações pelo
método Carbono-14, realizadas em amostras de águas minerais de Cambuquira e Marimbeiro.
Desta forma, a concepção do modelo hidrogeológico conceitual simplificado, que se apresenta na Figura 6.9.1,
fundamenta-se, essencialmente, em dados analíticos e informações de campo, obtidos pelo projeto, conforme se explicita
adiante:






A heterogeneidade do substrato rochoso da área implica em heterogeneidades de interconexões hidráulicas
nos sistemas aquíferos. Estas heterogeneidades resultam das frequentes intercalações de quartzito com xisto na
área que contém o Parque de Águas de Cambuquira, e pela intercalação dessas rochas com lentes de anfibolito
(rocha metamáfica) na área do Parque de Águas do Marimbeiro. As fontes hidrominerais desses parques estão
ligadas ao sistema aquífero fraturado associado às camadas de quartzito;
Os resultados hidroquímicos e isotópicos obtidos pelo projeto para amostras de águas das fontes hidrominerais
de Cambuquira e Marimbeiro sustentam novas interpretações em relação a publicações anteriores. Os dados
analíticos obtidos dessas águas minerais revelam significativa homogeneidade em sua composição, e se
caracterizam como águas antigas (paleoáguas) de origem meteórica (águas de chuvas pretéritas), remontando
a alguns milhares de anos, com base em datações pelo método Carbono-14. Os dados de isótopos de
hidrogênio (δD) e oxigênio (δO18) indicam águas de circulação profunda, sem mistura significativa com águas
rasas e/ou superficiais;
Diversos tipos de rochas regionais que se encontram na área de Cambuquira-Marimbeiro, em particular as
camadas de quartzito, apresentam-se intensamente fraturadas. Esta condição geológico-estrutural permite o
desenvolvimento de porosidade e permeabilidade secundárias, dando origem às redes de interconexão
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hidráulica interfraturas, as quais promovem facilidades de percolação preferencial do fluxo subterrâneo em
maiores profundidades e por extensão supra-bacinal (regional);
O fluxo regional da água subterrânea profunda se direciona para as áreas dos parques hidrominerais, formando
as fontes de águas minerais ali existentes. Isto também é evidenciado pelas características hidroquímicas e
isotópicas contrastantes entre as águas minerais e as demais ocorrências de águas subterrâneas situadas fora
dos parques (item 6.7).

Figura 6.9.1 . Modelo esquemático de fluxo regional das águas minerais das fontes dos parques hidrominerais de Cambuquira e
Marimbeiro.

Em síntese, os dados obtidos pelo projeto evidenciam que águas minerais dos parques de Cambuquira e Marimbeiro são
paleoáguas de circulação profunda e fluxo regional, frias à superfície e sem mistura com as águas da zona aquífera de
circulação rasa e águas da drenagem natural (ver tópico de Hidroquímica e Gênese). Dado o seu tempo de trânsito muito
grande no sistema aquífero, essas águas subterrâneas antigas provêm de áreas de recarga que se encontram para além
dos limites das bacias hidrográficas dos córregos Cambuquira e Marimbeiro (Figura 6.9.1). As rotas do fluxo subterrâneo
ocorrem, sobretudo, nas camadas de quartzito, através das interconexões de fraturas com alto ângulo de mergulho,
responsáveis pelo aumento das condições de permeabilidade secundária. O mapeamento de detalhe demonstrou que as
camadas de rocha mais quartzosas estão intensamente faturadas, ao passo que a densidade de fraturas é
significativamente menor nas camadas de xisto. Dessa forma, os contatos litológicos entre as rochas-reservatório
quartzítica e xistosa representam limites de contraste de transmissividade que controlam indiretamente a circulação do
fluxo de águas subterrâneas profundas. Estas águas, ao encontrar uma barreira hidráulica natural em profundidade,
ascendem até a superfície e originam a surgência das fontes hidrominerais estudadas. A espessa camada de xisto próxima
ao Parque das Águas de Cambuquira e a lente de anfibolito no Parque das Águas do Marimbeiro configuram as barreiras
hidráulicas semipermeáveis que são responsáveis pela surgência dessas águas subterrâneas profundas nas fontes dos
respectivos parques.
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Adriana Jeber

O levantamento e classificação da cobertura e uso da terra se constitui em uma pesquisa temática que tem como objetivo
agrupar padrões homogêneos da cobertura terrestre, associado aos seus respectivos usos (IBGE 2013).
Essencialmente, as imagens de satélite oferecem a informação de cobertura, e os tipos de usos são aferidos por meio de
levantamentos de dados de campo. Como resultado, é obtido o mapa com a distribuição das classes, considerando a
capacidade de identificação permitida pela resolução espacial e radiométrica utilizadas no processo de aquisição das
imagens.
Faz-se necessário aqui, um esclarecimento acerca do termo adotado neste estudo. Embora não exista uma distinção
rigorosa dos termos ‘Cobertura e Uso da Terra’ e ‘Uso e Ocupação do Solo’ na maioria dos trabalhos que os utilizam,
adota-se aqui a primeira terminologia, definida pelo IBGE, de acordo com o Manual Técnico de Uso da Terra (IBGE 2013).
Essa definição se alinha à abordagem apresentada em Beato et al. (1999), bem como a do presente trabalho. Evita-se,
assim, possível confusão com a ‘Lei de Uso e Ocupação do Solo’, que possui outras atribuições e finalidades.
O levantamento e classificação da cobertura e uso da terra para as Áreas de Estudo Local, do Projeto Circuito das Águas,
foi realizado por meio de imagens de satélite, observações de campo, literatura existente, documentos (projetos
anteriores) e dados estatísticos (Figura 7.1.1). Como se observa nessa figura, após a obtenção dos mapas e do
levantamento de dados e informações existentes, fez-se as análises e interpretações, obtendo-se para cada área mapeada,
o panorama atual (2017) e uma comparação, com menor grau de detalhamento, entre a situação atual e a verificada em
1999.
Para o processo de classificação da cobertura e uso da terra, realizou-se a interpretação visual das imagens de satélite.
Esse método se baseia, fundamentalmente, na identificação de cores, padrões, texturas, formas e contexto (Novo 2010).
As imagens de satélite utilizadas, juntamente com os demais dados, são apresentadas na Tabela 7.1.1. Para o
mapeamento de 2017, utilizou-se imagens do satélite Sentinel 2A, em diferentes datas. Adotou-se a imagem
correspondente a 30 de agosto de 2017 como imagem base para o mapeamento, de forma a se ter datas próximas nas
imagens do satélite Landsat, utilizado para a comparação 2017-1999. A escolha das datas se deve, basicamente, à
ausência de nuvens sobre as áreas de interesse. As demais imagens Sentinel foram usadas como apoio para identificar
áreas de culturas temporárias, já que, pela sua própria sazonalidade, essas áreas podem ser facilmente confundidas com
outras classes, como pastagens, por exemplo. Assim, o mapa resultante dessa classificação possui uma representatividade
temporal que abrange 2017 e início de 2018.

Figura 7.1.1. Fluxograma com o encadeamento dos processos para o levantamento e classificação da cobertura e uso da terra. Fonte:
Modificado a partir de IBGE (2013).

A imagem do satélite Landsat 8 foi utilizada como referência para simplificação do mapeamento de 2017, que foi realizado
em escala de maior detalhe, devido à melhor resolução espacial das imagens do satélite Sentinel, como se verifica na
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Tabela 7.1.1. Essa simplificação foi necessária para permitir a comparação com o mapeamento realizado em 1999, a partir
de imagens do satélite Landsat 7. Devido às características desse satélite, com resolução espacial de 30 metros e resolução
radiométrica de 8 bits, não é possível separar com mínima precisão, sem apoio de campo, áreas de culturas permanentes
e temporárias de áreas de pastagens ou vegetação campestre. Justifica-se aqui a impossibilidade de comparação como
os mapas apresentados em Beato et al. (1999), pois houve correção das áreas das sub-bacias hidrográficas e os métodos
e detalhamento do mapeamento atual se diferenciam daqueles utilizados no citado trabalho, o que poderia produzir uma
informação com limitações. Assim, optou-se, embora de forma mais simplificada, realizar também o mapeamento de
1999 com os mesmos parâmetros de interpretação do mapeamento atual.
Para facilitar a interpretação, o mapeamento da cobertura e uso da terra das áreas de interesse foi realizado de forma
reversa, partindo-se do atual para o passado. Assim, fez-se primeiramente o mapeamento de detalhe a partir das imagens
Sentinel para cada área. Esse mapeamento teve como apoio os dados de observação de campo das diferentes campanhas
executadas no projeto, bem como a utilização do Google Earth Pro®. As classes adotadas no mapeamento da cobertura
e uso da terra tem como base o Manual Técnico de Uso da Terra do IBGE, que oferece um sistema básico de classificação
em diferentes níveis de detalhamento (IBGE 2013). A Tabela 7.1.2 apresenta as classes identificadas nas áreas em estudo,
com adequações autorais.
Tabela 7.1.1. Apresentação dos dados utilizados no levantamento da cobertura e uso da terra nas AEL do Projeto Circuito das Águas.
Tipo

Imagens de
satélite

Dado

Características¹

Fonte

Sentinel 2A:
- Cena T23KMR
- Bandas multiespectrais: 4, 3 e 2

21/07/2017
30/08/20172
09/10/2017
13/11/2017
01/02/2018
16/02/2018
28/03/2018

- Resolução espacial: 10 m
- Resolução temporal: ~10 dias
- Resolução radiométrica: 12 bits

USGS 2018

Landsat 8:
- Cena órbita/ponto 218-75
- Bandas multiespectrais: 4, 3 e 2

05/09/2017

- Resolução espacial: 30 m
- Resolução temporal: ~16 dias
- Resolução radiométrica: 16 bits

USGS 2018

Landsat 7:
- Cena órbita/ponto 218-75
- Bandas multiespectrais: 3, 2 e 1

27/08/1999

- Resolução espacial: 30 m
- Resolução temporal: ~16 dias
- Resolução radiométrica: 8 bits

USGS 2018

Produção Agrícola Municipal
Pesquisa da Pecuária Municipal
Dados
estatísticos

Data

Produto Interno Bruto dos
Municípios

Censo Demográfico

- Área plantada ou destinada à colheita em
hectares

IBGE
(2017h)

- Efetivo dos rebanhos (cabeças), por tipo de
rebanho

IBGE
(2017g)

2002 a 2015*
(resultados anuais)

- Produto interno bruto a preços correntes,
impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos a
preços correntes e valor adicionado bruto a
preços correntes total e por atividade econômica,
e respectivas participações

IBGE
(2017i)

2010

- Características da população e dos domicílios –
Resultados do universo

IBGE
(2010a)

1999 a 2016*
(resultados anuais)

¹Características relativas aos dados utilizados; 2imagem base para o mapeamento; *Dados preliminares.

Deve-se considerar que a imagem fornece a cobertura da Terra, a identificação do uso depende de agregar o
conhecimento do usuário ao processo de classificação. O Nível I (Tabela 7.1.2), representa o que se entende por cobertura,
que não necessariamente necessita de apoio de campo para sua identificação. À medida que se avança para os Níveis II
e III, já é necessário o apoio de campo, pois passa a se considerar, também, os usos associados. De acordo com o IBGE
(2013), pode-se também ter uma quarta classificação, com outros detalhamentos. No banco de dados dos arquivos de
cada área, foi adicionada uma coluna denominada ‘Complemento’ que apresenta a especificação do tipo de cultura
encontrada no local – quando da confirmação nos dados de campo. A legenda dos mapas de detalhe para 2017 considera
o Nível II – Subclasse, porém, na análise dos mapas, refere-se ao termo ‘classe’, de forma indistinta, ficando essa divisão
a nível de banco de dados. Essas classes, que compõem a legenda do mapa (Anexo XIV), são discriminadas da seguinte
forma, com base em IBGE (2013):




Área Florestal: áreas de remanescentes da Mata Atlântica, sem discriminação quanto ao porte;

Área Vegetada: áreas com vegetação natural contendo espécies frutíferas, entre outras, adicionadas pelo
homem; geralmente, encontradas nos fundos das casas, próximas aos rios e córregos, e em áreas urbanas;
Silvicultura: florestas plantadas;
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Pastagem / Área Campestre: áreas destinadas à pecuária, formadas mediante plantio de forragens perenes ou
aproveitamento e melhoria de pastagens naturais; áreas de campos, com pequenos arbustos, que podem ou
não serem usadas como pastagens;

Cultura Permanente: cultivos de plantas perenes, ou seja, de ciclo vegetativo de longa duração; produzem por
vários anos sucessivos sem a necessidade de novos plantios após colheita;
Cultura Temporária: cultivos de plantas de curta ou média duração, geralmente, com ciclo vegetativo inferior a
um ano;

Área Urbanizada: área correspondente à cidade (sede distrital), estruturadas por edificações e sistema viário,
onde predominam as superfícies artificiais não agrícolas.

Nos casos em que não foi possível distinguir com precisão as classes, seja pela dificuldade de identificação das fronteiras
ou mesmo do seu tipo de cobertura (se cultura permanente ou temporária, por exemplo), ou ainda por limitações da
escala de mapeamento, ela recebe o nome correspondente às classes que a compõem.

A partir dos mapas de detalhe de 2017, foi feita uma simplificação considerando, com algumas exceções, as classes de

mapeamento (Nível I – Classe, Tabela 7.1.2) e, a partir desse mapa simplificado, fez-se a comparação com a imagem de
1999, identificando-se possíveis mudanças. Para essa fase, também se utilizou o Google Earth Pro® como suporte,

consultando-se as imagens históricas de alta resolução disponíveis, geralmente de 2006, 2007 ou 2008, de acordo com a
área específica. Para a comparação 2017-1999, adotou-se apenas a área da sub-bacia hidrográfica de cada AEL.

Tabela 7.1.2. Classes definidas para o mapeamento de cobertura e uso da terra nas AELs do Projeto Circuito das Águas.
Nível I – Classe
Águas
Áreas de Vegetação Natural
Áreas de Vegetação
Áreas Antrópicas Agrícolas /
Áreas de Vegetação Natural

Áreas Antrópicas Agrícolas

Nível II – Subclasse

Pastagem / Área Campestre
Silvicultura
Cultura Temporária

Outros
Fonte: Modificado de IBGE 2013.

Reflorestamento / Cultivo agroflorestal
Graníferas e cerealíferas
Cultivos diversificados

Cultura Permanente
Áreas Antrópicas não Agrícolas

Nível III – Unidades

Corpo d'Água
Área Florestal
Área Vegetada

Área Urbanizada
Aglomerados rurais
Outros

Frutos secos permanentes
Cidades

Para contribuir com as análises dos mapas, foram considerados dados estatísticos do Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística – IBGE (Tabela 7.1.1). Embora esses dados não estejam atualizados para 2017, ano de levantamento e
classificação da cobertura e uso do solo, as análises das séries históricas permitem observar tendências e construir
associações com o cenário exposto nos mapas. Sobre as séries consideradas, ressalta-se (* dados preliminares):







Para os dados da Produção Agrícola Municipal, foi considerada a série de 1999 a 2016*, de ‘área plantada ou
destinada à colheita em hectares’: esse dado oferece indicações do uso agrícola no município e da área ocupada;
Para os dados da Pesquisa da Pecuária Municipal, foi considerada a série de 1999 a 2016*, de ‘efetivo dos
rebanhos (cabeças), por tipo de rebanho’: esse dado permite a identificação do tipo e dimensão da prática
pecuária no município;

O Censo Demográfico de 2010 e séries anteriores permitem a identificação da evolução da população para cada
município e, para 2010, tem-se a densidade demográfica por setor censitário, dado este que, apesar de não ser
atualizado, oferece um indicativo de áreas que estão, possivelmente, sofrendo maiores impactos;
O Produto Interno Bruto é um indicador da riqueza do município e, quando apresentado por setores da
economia, permite identificar quais setores apresentam maior contribuição ao PIB. Apesar do IBGE apresentar
dados anteriores, foi considerada a série histórica de 2002 a 2015*, que utiliza metodologia diferente da anterior.

Nas séries históricas do IBGE, os dados do último ano apresentado são, geralmente, considerados preliminares, podendo
sofrer ajustes em publicações futuras.
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Deve-se atentar ainda que os dados do IBGE são municipais, enquanto os levantamentos e classificação da cobertura e

uso da terra correspondem às Áreas de Estudo Locais – AELs, que são as áreas de maior interesse para este estudo e, de

forma mais específica, as sub-bacias hidrográficas. Entretanto, os resultados obtidos nos mapas da cobertura e uso da

terra correspondem a uma amostragem do município e, dessa forma, a sua associação com os dados municipais mostrouse condizente.

Para o levantamento dos usos das águas, foi considerado as informações de campo e dados secundários, disponibilizados
pela Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (MCid 2016), entre outras fontes.

7.1.1. C OBERTURA

E USO DA TERRA

O mapeamento da cobertura e uso da terra para a AEL de Contendas se apoiou em cerca de 60 estações de campo

(Figura 7.1.2), que correspondem aos pontos com levantamentos de dados primários. Essas estações foram usadas para
definição das classes e validação do mapeamento. Ressalta-se que nem sempre um ponto amostrado é útil, o que ocorre
devido a fatores como: limitações de escala, precisão cartográfica, heterogeneidade ou zonas fronteiriças de usos etc.

Figura 7.1.2. Estações de campo com informações da cobertura e uso da terra para a Área de Estudo Local de Contendas. No centro do
mapa, encontra-se a sub-bacia hidrográfica do Ribeirão Contendas, segundo a delimitação no mapa.

7.1.1.1. C OBERTURA E U SO DA T ERRA EM 2017
O resultado do mapeamento da cobertura e uso da terra para a AEL de Contendas, em 2017, é apresentado no Anexo XIV.
A distribuição percentual da área ocupada por cada classe (Tabela 7.1.3) é estimada para a área total mapeada e para a
área correspondente à sub-bacia hidrográfica do Ribeirão Contendas, a montante do Parque das Águas de Contendas,
incluindo o parque.
Em relação à área total mapeada (15,09 km²), a classe predominante é a de Pastagem/Área Campestre, cobrindo cerca
de 40% da área, seguida pelas classes de Cultura Permanente e Cultura Temporária que, juntas, somam 24,41% e, em
terceiro lugar, a classe de Área Florestal (22,99%). Nota-se aqui a importância da prática agrícola na área de estudo; em
campo, foram registradas as culturas de milho, feijão, café e soja. Na Figura 7.1.3, são apresentados exemplos de usos
encontrados em campo.
Na sub-bacia do Ribeirão Contendas (3,15 km²), predomina a classe de Pastagem/Área Campestre (41,82%), seguida pela
classe de Área Florestal (27,42%) e pelas classes de Cultura Permanente e Cultura Temporária, com 18,58%, se somadas.
A Área Urbanizada ocupa cerca de 6% na AEL e, aproximadamente, 10% na sub-bacia.
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Figura 7.1.3. a) No primeiro plano, pastagens; no segundo plano, plantação de eucalipto – visada para SW (496.869E, 7.578.921N;
UTM23S WGS84); b) Prática de pecuária – visada para E (496.980E, 7.579.430N; UTM23S WGS84); c) Plantação de Café próximo à
Rodovia que liga Águas de Contendas à sede municipal; o eucalipto ao fundo constitui apenas uma faixa estreita – atrás dessa faixa
também ocorre plantação de café – visada SW (496.463E, 7.579.707N; UTM23S WGS84). Fotos de Renan Torres e Silva, 2018.
Tabela 7.1.3. Distribuição percentual da área ocupada por cada classe na AEL e na sub-bacia hidrográfica do Ribeirão Contendas.
Subclasse

AEL

Área Florestal

22,99

Silvicultura

3,68

Área Vegetada

0,73

Área (%)
Sub-bacia
27,42
0,94
1,57

Pastagem / Área Campestre

41,81

41,82

Cultura Temporária

15,10

13,54

Área km²

15,09

3,15

Cultura Permanente
Área Urbanizada

9,31
6,38

5,04
9,68

Observa-se no Anexo XIV que as cabeceiras das drenagens estão mais protegidas. No mapeamento da cobertura e uso,
não foram discriminadas áreas em regeneração, porém, no caso da sub-bacia do Ribeirão Contendas, a área florestal
identificada a oeste configura-se como área em regeneração com diferentes estágios sucessionais; nos topos de morro,
apresentando vegetação mais rarefeita, que aparece entremeada por partes mais densas nos vales.

7.1.1.2. D ADOS ESTATÍSTICOS MUNICIPAIS
A evolução histórica, de 1999 a 2016, da área plantada ou destinada à colheita (Figura 7.1.4), é apresentada com base nos
dados da Produção Agrícola Municipal do IBGE (2017h). Em 1999, foram registrados 5.187 hectares (~52 km²) de área
plantada ou destinada à colheita. A partir de 2000, verifica-se o crescimento dessa área a cada ano, até 2007; em 2008,
registrou-se uma queda que repercutiu até 2011; nos anos seguintes, verifica-se novamente o crescimento da área
plantada ou destinada à colheita, resultando, em 2015, com 13.619 hectares (~136 km²). Em 2016, de acordo com os
dados preliminares, registra-se queda na área plantada ou destinada à colheita específica para a cultura de trigo, que
teve seu primeiro registro no município no ano anterior. Considerando todos os cultivos, em 2016, a área plantada ou
destinada à colheita correspondeu a 30% da área municipal, que é de 369,681 km², segundo o IBGE.
De acordo com a Figura 7.1.4, duas práticas agrícolas se destacam no município: a cultura de café e a de milho. Para o
café, a área tende a se manter constante. Já para o milho, verifica-se um aumento expressivo da área ao longo da série
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considerada. Pode-se destacar também a cultura da soja, principalmente na segunda metade da série e, recentemente,
do trigo.
2016*
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
0

2000
Arroz (em casca)
Goiaba

4000
Banana (cacho)
Laranja

6000
Batata-inglesa
Limão

8000
Café (em grão)
Mandioca

ha

10000
12000
14000
Cana-de-açúcar
Feijão (em grão)
Maracujá
Milho (em grão)

Figura 7.1.4. Série histórica, de 1999 a 2016, da área plantada ou destinada à colheita em hectares, município de Conceição do Rio
Verde. *Resultados preliminares. Fonte: IBGE 2017h – Produção Agrícola Municipal (período de 1999 a 2016).

Em relação ao efetivo dos rebanhos, Conceição do Rio Verde é o município com a maior população de bovinos, dentre
aqueles objetos de estudo no Projeto (Figura 7.1.5). Como se observa nessa figura, ocorrem variações ao longo da série,
mas há uma tendência ao crescimento do número de cabeças; em 1999, registrou-se 18.448 cabeças, 23.712 em 2015 e

23.900 em 2016, um incremento de quase 30% sobre a população de 1999. Os equinos apresentam variações ao longo

de toda a série, resultando, em 2016, com 890 cabeças. Entre os animais de pequeno porte, de maior população, tem-se
os galináceos, que registrou, em 1999, pouco mais de 8.000 cabeças; de 2000 a 2014, manteve uma população equilibrada,

com uma média aproximada de 5.800 cabeças e, em 2015, registrou uma queda de mais de 40% em relação à média
supracitada. Os suínos registraram, em 1999, 858 cabeças e, a partir de 2014, apresentaram uma queda significativa,
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resultando em 2016, com cerca de 30% do número de cabeças da população inicial.
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Figura 7.1.5. Série histórica, de 1999 a 2016, do efetivo dos rebanhos (cabeças), por tipo de rebanho: município de Conceição do Rio
Verde. *Resultados preliminares.Fonte: IBGE 2017g – Pesquisa da Pecuária Municipal (período de 1999 a 2016).

Conceição do Rio Verde apresenta uma participação maior do setor da Agropecuária no PIB municipal, porém, não chega
a ser o setor com maior contribuição (Figura 7.1.6). Ao longo da série histórica considerada, de 2002 a 2015, o setor de

Serviços sempre apresentou a maior contribuição ao PIB, seguido pela Administração Pública, com exceção de 2004, 2005

e 2006, quando o setor da Agropecuária esteve em segundo lugar; nos demais anos, este setor permanece em terceiro.
Em 2014 e 2015, no arredondamento dos valores, a participação dos setores é a mesma: Agropecuária (21%); Indústria
(7%); Serviços (42%); Administração Pública (26%) e Impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos (5%).
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Figura 7.1.6. Evolução do PIB e sua distribuição entre os setores da economia em Conceição do Rio Verde. *Resultados preliminares.
Fonte: IBGE 2017i – Produto Interno Bruto dos Municípios (período de 2002 a 2015).

Em relação à população, Conceição do Rio Verde se destaca pelo intenso crescimento da população urbana e, em

contrapartida, pelo decréscimo da população rural, como visto na Figura 4.1.2c, item 4.1.2. A densidade populacional para
a AEL de Contendas, de acordo com o Censo Demográfico de 2010, é apresentada por setor censitário (Figura 7.1.7).

Como a AEL, neste caso, fica no distrito Águas de Contendas e não na sede municipal, verifica-se que o Parque das Águas,
mesmo estando na área de maior adensamento populacional da área, em relação às demais AEL, constitui uma baixa
densidade, de aproximadamente 189 hab/km².

Figura 7.1.7. Densidade demográfica por setor censitário do Censo Demográfico de 2010, para a sub-bacia hidrográfica do Ribeirão
Contendas, segundo a delimitação no mapa; e entorno.

7.1.1.3. C OMPARAÇÃO DA C OBERTURA E U SO DA T ERRA ENTRE
1999 E 2017
A comparação da cobertura e uso da terra entre 1999 e 2017, para a sub-bacia hidrográfica do Ribeirão Contendas, é
apresentada na Figura 7.1.8. Em relação às principais alterações (Tabela 7.1.4), houve o aumento da classe de Área

Florestal, de 21,67% em 1999 para 27,45% em 2017, e aparecem 3 fragmentos de silvicultura (1,57%), alterações essas
que ocupam áreas antes da classe de Pastagens/Área Campestre.
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Sobre o aumento da Área Florestal, retoma-se aqui a mesma observação feita ao mapa do Anexo XIV – a área à esquerda

do Ribeirão Contendas se apresenta em recuperação já em 1999; o que houve foi o adensamento da vegetação, seguindo

o processo natural de sucessão ecológica. Entretanto, essa área ainda não se iguala ao fragmento do lado oposto, com
porte arbóreo mais desenvolvido. Nesta sub-bacia, apenas um curso d’água, considerando a rede de drenagem
apresentada, não possui sua nascente localizada em área florestal.

Em relação ao perímetro urbano, esse se mantém o mesmo; os novos moradores que aí se somaram a partir de 1999, se
instalaram dentro do perímetro existente.

Figura 7.1.8. Comparação da cobertura e uso da terra, de 1999 e de 2017, para a sub-bacia hidrográfica do Ribeirão Contendas.
Tabela 7.1.4. Distribuição percentual da área ocupada por classe para a sub-bacia hidrográfica do Ribeirão Contendas, em 1999 e 2017.
Subclasse

7.1.2. U SOS

Área (%)
1999

2017

Área Florestal

21,67

27,45

Área Vegetada

0,91

0,94

Silvicultura

0,00

1,57

Pastagem / Área Campestre

67,74

60,37

Área Urbanizada

9,68

9,68

DAS Á GUAS

No município de Conceição do Rio Verde, todas as águas superficiais drenam para o Rio Verde. No lado oeste, as águas
drenam para o Rio Lambari (tributário do Rio Verde), e todos os demais cursos d’água desaguam no Rio Baependi

(tributário do Rio Verde), entre os quais, encontra-se o Ribeirão Contendas que se localiza na parte leste do município. O

abastecimento de água local se dá principalmente a partir de águas superficiais (Tabela 7.1.5). Em relação às águas

subterrâneas, o município é reconhecido pela sua estância hidromineral, o recente revitalizado, Parque das Águas de
Contendas (Tabela 7.1.5).

Destacam-se alguns aspectos ambientais e socioeconômicos relacionados aos usos das águas nessas áreas (Tabela 7.1.5),

os quais foram observados durante os trabalhos de campo, bem como foram obtidos a partir de informações e dados

secundários. Tais aspectos podem subsidiar a proposição de ações voltadas à gestão das águas para o benefício das
comunidades e das atividades socioeconômicas como, por exemplo, o turismo direcionado às estâncias hidrominerais.

Os usos e tipos de capitação das águas superficiais baseiam-se nas definições da Resolução CONAMA nº 357 (CONAMA
2005, alterada pelas Resoluções nº 370/2006, nº 397/2008, nº 410/2009, e nº 430/2011 e complementada pela Resolução

nº 393/2009); Resolução CONAMA nº 396 (CONAMA 2008), que trata sobre águas subterrâneas; e Portaria DNPM nº 533
(DNPM 2012), que dispõe sobre especificações técnicas para usos industriais, crenoterápicos, entre outras definições.
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Tabela 7.1.5. Principais usos das águas superficiais e subterrâneas em Conceição do Rio Verde.
Tipos de águas

Síntese dos principais usos e tipos de
captações

Síntese dos aspectos ambientais e socioeconômicos
De acordo com dados da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, em 2016,
cerca de 88% da população residente na área urbana do município era atendida
pelo serviço de abastecimento de água prestado pela COPASA (MCid 2016);

Águas
Superficiais

Usos:
 Abastecimento para consumo
humano
 Dessedentação de animais
 Aquicultura
 Preservação do equilíbrio natural das
comunidades aquáticas
Tipos de captação:
 Curso de água

O serviço é executado por essa Companhia desde 1980, e a água utilizada é captada
no Rio Verde (COPASA 2017);

De acordo com informações do portal da COPASA, somente o serviço de
abastecimento de água é prestado pela Companhia no município (COPASA 2018);

O serviço de esgotamento sanitário, de responsabilidade da Prefeitura, restringese à coleta, e atendia cerca de 93% da população urbana, em 2016. Nesse ano,
registra-se um índice de coleta de esgoto da ordem de 90%, sem posterior
tratamento (MCid 2016);

De acordo com dados de 2016, o resíduo sólido domiciliar e público é descartado
em lixão, no próprio município (MCid 2018). E o resíduo sólido da saúde é destinado
para o município de Itajubá/MG (MCid 2016);
O município ainda não possui o Plano Municipal de Saneamento Básico;

Na sub-bacia Ribeirão Contendas, ficou evidente no mapeamento da cobertura e
uso da terra, a ausência de matas ripárias ao longo das drenagens, contudo, nas
cabeceiras, registra-se maior presença de áreas vegetadas;

Águas
Subterrâneas

Uso:
 Abastecimento para consumo
humano
 Recreação
 Irrigação
Tipos de captação:
 Poço tubular
 Poço manual
 Nascente
 Fonte hidromineral

No decorrer do trabalho de campo, não foram vistos pontos de poluição do solo
por resíduo sólido (lixo), nem grandes áreas de desmatamento. Entretanto, há
muitas áreas de cultura, sendo importante o cuidado com as práticas de manejo do
solo e com o uso de produtos químicos (fertilizantes, agrotóxicos e inseticidas), que
podem gerar danos ao solo e às águas superficiais, com possíveis contaminações;

Em relação às águas subterrâneas, o principal destaque trata-se do Parque das
Águas de Contendas, com suas fontes hidrominerais, recentemente revitalizado. A
CODEMGE é detentora da concessão de direito de lavra da área onde se encontram
as fontes desse parque;
A Gestão do Parque é realizada pela Prefeitura do município e tem como foco a
atividade turística e o uso pela comunidade local para o consumo próprio e
potenciais usos crenoterápicos.
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7.2. G EOLOGIA
Otto Rangel da Silva Vaz
Renan Torres e Silva
Miguel Antônio Tupinambá Araújo Souza

7.2.1. I NTRODUÇÃO
A Área de Estudo Local de Contendas, limitada pelas coordenadas 495.990E/7.575.000N e 499.007E/7.580.000N (WGS84
UTM23S), está localizada no município de Conceição do Rio Verde, distrito de Águas de Contendas (Figura 7.2.1). O acesso
a ela se dá por meio das rodovias BR 267 e AMG 105. Do pequeno centro urbano, posicionado ao redor do Parque das
Águas de Contendas, partem estradas vicinais que dão acesso a várias partes da área cartografada.

Figura 7.2.1. Mapa de localização da Área de Estudo Local Contendas (em cor verde) no projeto Circuito das Águas.

Águas de Contendas, assim como os demais parques do Circuito das Águas, está situada na Serra da Mantiqueira, no
compartimento geomorfológico do Planalto alongado de Lambari, com topografia composta por morros e colinas
associadas a lineamentos NW-SE e E-W (Neto & Filho 2014). A região é ocupada predominantemente por pastos, além
da cultura de café, soja e pecuária.
A área mapeada está dividida em dois compartimentos geomorfológicos. Um compartimento a sudoeste do distrito
Águas de Contendas, com elevação entre 1.000 a 1.200 metros, com relevo colinoso e escarpado e topos de morros
sustentados por quartzito e alongados na direção NE. Outro compartimento a leste-sudeste e a norte do distrito
apresenta cotas mínimas de 840 metros e é marcado pelas planícies aluviais dos rios Conquista, Taboão e Baependi.
Extensas rampas de colúvio argilo-arenosas são comuns em toda área, situadas principalmente em meia-encosta e sopés
das escarpas (Figura 7.2.2).
Os principais cursos d´água da área, Ribeirão Contendas, Córrego da Conquista e Rio Taboão, são afluentes do Rio
Baependi e integram a Bacia do Rio Verde. A sub-bacia do Ribeirão Contendas, localizada no centro da área de estudo,
possui grande relevância por hospedar as fontes de água mineral do Parque das Águas de Contendas.

7.2.2. E STUDOS

REALIZADOS NA REGIÃ O DE

C ONTENDAS

A geologia do entorno de Águas de Contendas e de grande parte da porção extremo sul de Minas Gerais foi estudada
inicialmente por Ebert (1955a, b; 1956a, b), que definiu os Grupos São João del Rei e Andrelândia e descreveu o seu
embasamento gnáissico, representando-os em na escala de 1:500.000 (Ebert 1956). Uma nova geração de mapas
geológicos em escala de 1:250.000 foi produzida nos Projeto Mantiqueira-Furnas e Sapucaí, da CPRM (Seixas & Silva 1976
e Cavalcante 1977). Trabalhos de pós-graduação descreveram e cartografaram as rochas metassedimentares do Grupo
Andrelândia e gnaisses do embasamento na região (Sá 1970, Bittar 1990, Penha 1992). Uma análise regional de
lineamentos em imagens do satélite LANDSAT foi realizada por Nascimento (1995).
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Figura 7.2.2. Bloco diagrama do modelo digital de elevação da área de mapeamento de Águas de Contendas, mostrando a localização
do Parque das Águas e os principais elementos do relevo local.

Ribeiro et al. (1995) realizam um estudo petrológico na região e propõem a ocorrência de dois eventos metamórficos,
parcialmente superpostos, que estariam relacionados aos ciclos orogênicos Brasília e Ribeira. Na área de Contendas,
segundo o mapa metamórfico dos autores mencionados, tem-se a ocorrência de metamorfismo da zona da cianita e
sillimanita, que representa o segundo evento metamórfico, de mais baixa pressão.
A área aqui investigada encontra-se coberta pelo Mapa da Folha Varginha 1:100.000 (Nunes et al. 2008). Como resultado
desse projeto, foram identificadas na grande região do Circuito das Águas e cinco nappes compostas por unidades do
embasamento Arqueano/Paleoproterozoico e do Grupo Andrelândia. Além destas grandes estruturas tem-se ainda uma
grande exposição do embasamento autóctone, que se faz presente justamente na área de Contendas. Nesta área, de
acordo com Trouw et al. (2003a) e Nunes et al. (2008), expõe-se a noroeste parte do embasamento autóctone e, a sudeste,
uma porção da Nappe Andrelândia, que é ali constituída pela unidade basal da Megassequência Andrelândia Na1+2 (São
Vicente) (Paciullo et al. 2000, Figura 7.2.3).
A Zona de Cisalhamento Jesuânia (ZCJ) é definida como uma zona de cisalhamento dextral de direção NE-SW, relacionada
à Zona de Cisalhamento de Caxambu, ambas geradas no último estágio tectônico do Brasiliano. A ZCJ, que marca o
contato entre o embasamento e as rochas supracrustais na Área de Águas de Contendas está associada a movimentação
transcorrente, evidenciada por lineações sub-horizontais, e provoca dobras de arrasto nas unidades adjacentes (Trouw et
al. 2007a).
Comparando-se o mapa do Anexo XV com o da Folha Varginha 1:100.000 (Nunes et al. 2008), notam-se poucas
modificações. A principal mudança está associada ao contato entre o embasamento autóctone e a unidade Na1+2 da
Megassequência Andrelândia, onde se encontra falhado nas proximidades do Parque das Águas de Contendas.

Figura 7.2.3. Mapa geológico simplificado da região do Circuito das Águas, que mostra na caixa em vermelho a área de Águas de
Contendas. ZTC - Zona de cisalhamento de Três Corações; ZCJ - Zona de cisalhamento de Jesuânia; ZCF - Zona de cisalhamento de
Freitas; ZCCX - Zona de cisalhamento de Caxambu (Confeccionado com base em Trouw et al. 2007b, Nunes et al. 2008, Trouw et al.
2003a, b).
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7.2.3. E STRATIGRA FIA
Como mencionado, na Área de Contendas ocorre o Embasamento Arqueano/ Paleoproterozoico associado às unidades
basais da Megassequência Andrelândia (Na1+2). Cortam estas unidades pequenos corpos de leucogranito, não
cartografáveis na escala de 1:25.000, e um dique de rocha alcalina intemperizada, exposto a norte do Parque das Águas
de Contendas. Coberturas terciárias e quaternárias, como colúvios e aluviões, constituem grandes e localmente espessos
depósitos.
Afloramentos das unidades pré-cambrianas são raros na área e, em geral, restritos às cotas acima de 900 metros. Um
espesso manto de intemperismo cobre as rochas em cotas inferiores.

7.2.3.1. E MBAS AMENTO ARQUEANO / PALEOPROTEROZOICO (APP I )
As rochas do embasamento estão restritas à porção extremo-norte e noroeste da área, compreendendo um bloco
autóctone alongado de orientação NE/SW. Seu contato com a Nappe Andrelândia é dado pela zona de Cisalhamento de
Jesuânia, nele alojada.
O manto intempérico é bem desenvolvido na unidade, formando espessa capa de alteração alaranjada e argilo-arenosa
com poucas ocorrências de rochas frescas. Essas correspondem a ortognaisse a biotita de composição granítica
(Figura 7.2.4), mesocrático, de granulação grossa, bandado com foliação descontínua. Localmente é migmatítico, com
megacristais de feldspato milimétricos (de até 3 mm).

Figura 7.2.4. Biotita ortognaisse do Ponto AC057 (496.706E, 7.577.968N; WGS84 UTM23S).

Ao microscópio, observa-se intensa caulinização e brechação. Megacristais relictos de microclina e pertita são observados.
Na matriz, cristais maiores e anedrais de quartzo com extinção ondulante são preservados dos processos intempéricos.
A biotita, com pleocroísmo de verde a marrom, concentra-se em bandas.

7.2.3.2. M EGASSEQUÊNCIA A NDRELÂNDIA
Como mostra o mapa do Anexo XV, as rochas da Unidade Na1+2 (São Vicente), da Megassequência Andrelândia, cobrem
a maior parte da área dos arredores de Contendas, onde, como mencionado, encontram-se profundamente alteradas e,
em parte, cobertas por extensas rampas de colúvio.

U N I D A D E N A 1+2: B I O T I T A PA RA G N A I S S E F I N A M E N T E
INTERCALAÇÕES DE XISTO, QUARTZITO E ANFIBOLITO

BANDADO COM

A unidade Na1+2, definida por Paciullo et al. (2000), contém paragnaisse, xisto, quartzito e anfibolito, com predominância
dos dois primeiros. Em Águas de Contendas, as camadas de xistos e quartzitos são as mais abundantes e apresentam-se
em intercalações. O paragnaisse tem ocorrência apenas secundária.
Vaz O.R.S., Silva R.T., Souza M.A.T.A.

324

SIGA – CIRCUITO DAS ÁGUAS
CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO LOCAL DE CONTENDAS – GEOLOGIA

Como parte da Nappe Andrelândia, a unidade Na1+2 tem o seu contato com o embasamento gnáissico secionado por
falha normal de orientação NW e separação horizontal de centenas de metros.
Granada-biotita-moscovita xisto é o litotipo de maior expressão e ocorre em grande parte da área mapeada (figuras 7.2.5
e 7.2.6), principalmente na sua porção central, onde se faz presente em camadas alongadas de orientação NE/SW.
Apresenta cor vermelha amarronzada e foliação proeminente, contínua e pouco espaçada (Figura 7.2.6). Os domínios
mais micáceos, com predomínio de moscovita, envolvem porfiroblastos de granada, moscovita e agregados quartzofeldspáticos (Figura 7.2.7). A granulação é média a grossa, contendo níveis impregnados de hidróxidos de Fe-Mn ao longo
da xistosidade. Ao microscópio, verifica-se que os porfiroblastos de granada atingem de 1 a 1,2 mm, enquanto
porfiroblastos de moscovita podem atingir até 4 mm. A xistosidade é dada por agregados poligonais de quartzo e
moscovita em palhetas de até 0,5 mm (Figura 7.2.8). Planos discordantes de mica podem representar a clivagem de
crenulação observada e medida no afloramento. O contorno dos cristais de moscovita nos porfiroblastos de granada
forma arcos poligonais, denotando recuperação térmica ao fim da fase de crescimento da foliação principal,
possivelmente durante a formação da clivagem de crenulação. Os porfiroblastos de granada encontram-se parcialmente
oxidados.

Figura 7.2.5. (Granada)-(biotita)-moscovita xisto com alto grau de alteração do Ponto AC019 (497.064E, 7.575.735N; WGS84 UTM23S).

Figura 7.2.6. Xisto alterado com porfiroblastos de granada do Ponto AC019 (497.064E, 7.575.735N; WGS84 UTM23S).

Associado ao (granada)-(biotita)-moscovita xisto, ocorre também biotita paragnaisse, que está restrito, na Área de
Contendas, a afloramentos pontuais em meio a domínios de xistos e quartzitos, além de blocos rolados em algumas
encostas. O paragnaisse tem cor cinza, possui textura granolepidoblástica, granulometria fina e homogênea. É finamente
bandado, com alternância marcada entre camadas quartzo-feldspáticas e biotita. Apresenta também textura milonítica,
Vaz O.R.S., Silva R.T., Souza M.A.T.A.
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com cristais de quartzo e feldspatos estirados. A mineralogia principal é composta por biotita, anfibólio, quartzo e
feldspato.
Estão associadas também camadas e lentes métricas a decamétricas de quartzito, pouco a muito micáceo, sendo comum
ocorrerem em contatos gradacionais com as rochas xistosas. As camadas mais expressivas afloram a sudoeste do Parque
das Águas de Contendas e no extremo sul da área. O solo de cobertura sobre os quartzitos é branco e arenoso.

Figura 7.2.7. Porfiroblastos de granada e xistosidade dada por moscovita e quartzo poligonal. Fotomicrografia de amostra do Ponto
AC070 (497.000E, 7.5775.455N; WGS84 UTM23S).

O quartzito possui coloração branca amarelada, fissilidade pronunciada e foliação dada pela orientação de moscovita e
agregados de quartzo (Figura 7.2.8). Possui granulação fina a média e quantidades variáveis de moscovita, além de níveis
de óxidos. Ao microscópio, observa-se predomínio absoluto de quartzo poligonizado de grão fino. Mica branca em
formato alongado simétrico (mica fish) ocorre em formas isoladas e paralelas ao bandamento e à foliação. Turmalina
pode estar presente em cristais isolados ou agregados paralelos à foliação. Alguns cristais de turmalina apresentam o
formato em “prateleira de livros”, o sugere distensão ao longo da foliação e quebra de cristais maiores.

Figura 7.2.8. Quartzito micáceo com níveis de óxidos do Ponto AC009 (498.286E, 7.577.242N; WGS84 UTM23S).

7.2.3.3. C OBERTURAS SEDIMENTARES (Q A )
Os depósitos sedimentares fanerozoicos são caracterizados por espessas camadas de colúvio, aluvião e tálus sobre grande
parte das unidades presentes na Área de Contendas (Figura 7.2.9). Abaixo das cotas topográficas de 900 metros, a região
Vaz O.R.S., Silva R.T., Souza M.A.T.A.

326

SIGA – CIRCUITO DAS ÁGUAS
CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO LOCAL DE CONTENDAS – GEOLOGIA

é marcada por solos, em sua maioria transportados, coloração vermelha, matriz argilo-arenosa e em pacotes de 4 a 6
metros de espessura. Principalmente no setor leste e norte da área, ocorrem grandes aluviões. Depósitos de tálus são
subordinados e restritos aos quartzitos nas encostas de morros e próximo à principal via de acesso entre Contendas e
Caxambu.

Figura 7.2.9. Colúvio no Ponto AC001 (495.418E, 7.580.417N; WGS84 UTM23S).

Os métodos de escavação empregados nas instalações primitivas das fontes tinham por objetivo vencer a cobertura
aluvial e atingir o saprólito. Assim sendo, pode-se estimar que, nas fontes antigas, as espessuras da cobertura seriam as
seguintes: i) Gasosa, 5,54 m; ii) Magnesiana, 6,00 m; ii) Ferruginosa 4,68 m. Além disso, o poço tubular perfurado em 1997,
cuja profundidade final ficou em 102,0 m, revelou a existência de 9,00 m de cobertura aluvial sobre o saprólito de xistos
e gnaisses (Beato et al. 1999, Carmo et al. 2001).

7.2.4. G EOLOGIA

ESTRUTURAL

Na Área de Contendas foram identificadas estruturas que remetem a dois episódios tectônicos distintos. O primeiro
evento, relacionado à deformação causada pela formação da Faixa Brasília (DB), gerou foliações com orientação geral
NE-SW. O segundo evento de deformação, causado pelo tectonismo da Faixa Ribeira (DR), é representado por estruturas
sobrepostas às foliações da deformação DB, e que estão relacionadas à instalação de zonas de cisalhamento
transcorrentes dextrais com orientação, também, NE-SW (Trouw et al. 2007a).

7.2.4.1. E STRUTURAS RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO DA F AI XA
B RASÍLIA (DB)
A região de Contendas abrange, em seu contexto tectônico-estrutural, a zona de contato entre o embasamento autóctone

e a Nappe Andrelândia. A deformação DB, que está relacionada ao estabelecimento dessa nappe, configura também a
geração das foliações dominantes Sn.

As foliações relacionadas à essa fase deformacional são definidas por bandamento gnáissico nos ortognaisses do

embasamento (unidade APPi), foliação dada pela orientação preferencial de biotita em paragnaisses (unidade Na1+2),

além de marcante xistosidade marcada por biotita ou moscovita nos xistos e quartzitos micáceos relacionados. Em todos
os casos, as foliações Sn orientadas a NE/SW e ENE/WSW, dispõem-se paralelamente ao bandamento composicional das
unidades, que mergulham ora para NW ora para SE, com ângulos médios a altos (Figura 7.2.10).

As estruturas relacionadas ao evento DB encontram-se superpostas pelas estruturas do evento posterior DR com
estruturas NE-SW, que incluem dobras e zonas de cisalhamento dextrais. Além disso, os corpos de leucogranito que
intrudem todas as unidades pré-cambrianas e que se apresentam em geral indeformados, mostram-se foliados nas áreas
de influência das zonas de cisalhamento desta geração.
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Figura 7.2.10. Estereograma com os polos dos planos de foliações das rochas da Área de Águas de Contendas.

7.2.4.2. E STRUTURAS RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO DA F AI XA
R IBEIRA (DR)
O contato entre as rochas do embasamento (APPi) e os xistos da unidade Na1+2 é de alto ângulo, com aproximadamente
70° de mergulho para NW, estando, portanto, invertido, posicionando as rochas metassedimentares sob os gnaisses do
embasamento. A ocorrência de rochas miloníticas nesse contato define a zona de cisalhamento de Jesuânia. A foliação
milonítica nos xistos consiste no alinhamento de cristais e agregado de cristais de moscovita e domínios de quartzo
finamente recristalizado (Figura 7.2.11).

Figura 7.2.11. Quartzo poligonizado fino e moscovita ao longo da foliação milonítica da Zona de Cisalhamento de Jesuânia.
Fotomicrografia de xisto milonítico no ponto AC071 (496.880E, 7.577.553N; WGS84 UTM23S).
Vaz O.R.S., Silva R.T., Souza M.A.T.A.
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Em ângulo agudo e contrário à xistosidade, planos discretos e descontínuos de cisalhamento (C’) causam ruptura e
deslizamento de cristais de moscovita e recristalização poligonal fina nos domínios quartzosos. Destaca-se no interior da
zona uma banda de cataclasito coesivo, com cominuição rúptil dos níveis quartzosos e rompimento de cristais de
moscovita (Figura 7.2.12). Esta banda é concordante com a foliação milonítica e contém cristais alongados de mineral
opaco, provavelmente hematita.

Figura 7.2.12. Cataclasito coesivo preenchido por minerais opacos. Reativação cataclástica na Zona de Cisalhamento de Jesuânia.
Fotomicrografia de xisto milonítico no ponto AC071 (496.880E, 7.577.553N; WGS84 UTM23S).

As lineações minerais e de estiramento ocorrem com caimento suave para NE e para SW, e são paralelas à direção da
zona de cisalhamento, o que indica correlação genética dessas estruturas (Figura 7.2.13).

Figura 7.2.13. Lineações de estiramento das rochas da Área de Águas de Contendas.
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7.2.4.3. A NÁLISE DE LINEAMENTOS
O modelo digital de elevação elaborado para a área revela marcantes lineamentos ocorrendo em quatro direções: N-S,
E-W, NE-SW, NW-SE (Figura 7.2.14). Os lineamentos de direção NE-SW, além das fraturas, provavelmente estão
relacionados às foliações observadas e estruturas geradas nas zonas de cisalhamento.

Figura 7.2.14. Diagrama de roseta de lineamentos fotointerpretados da Área de Águas de Contendas.

7.2.4.4. F ALHAS E J UNTAS
Destaca-se na Área de Contendas uma falha normal de direção NW (Anexo XV). A sua continuidade foi interpretada a
partir da observação do deslocamento do contato geológico do embasamento com as metassedimentares, o qual é
marcado por rochas miloníticas.
Nos afloramentos, são observadas quatro famílias principais de juntas, sendo a mais frequente a família de direção N-S.
Além desta, são observadas fraturas de direção NE-SW, E-W e NW-SE (Figura 7.2.15). O quartzito é o litotipo que
apresenta a maior densidade de juntas (Figura 7.2.16).

Figura 7.2.15. Diagrama de roseta de fraturas da Área de Águas de Contendas.

Brechas e quartzito com pseudo-taquilito são observados em blocos no ponto AC071 (496.880E, 7.577.553N; WGS84
UTM23S). A brecha (classificação de Passchier & Trouw 1996) é constituída de fragmentos de quartzito e matriz opaca,
possivelmente óxido de ferro (Figura 7.2.17).
Ao microscópio, observa-se que os clastos maiores (4-5 mm) de quartzito encontram-se cominuídos, com fragmentos de
10 a 20 micrômetros, em domínios cataclasados. A matriz contém microclastos (10-20 micrômetros) de geometria
semelhante à dos clastos maiores. É recortada por microfalhas contendo percolação de hidróxido de ferro de tom
avermelhado.
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7.2.5. C ONCLUSÕES
Na área mapeada foram observadas rochas do embasamento paleoproterozoico-arqueano e rochas metassedimentares
neoproterozoicas representadas predominantemente por xistos com intercalações de paragnaisses, leucognaisses e
quartzitos. Essa última unidade ocorre também em grandes lentes cartografáveis.
O contato entre o embasamento e as supracrustais é definido por contato tectônico de zona de cisalhamento NE-SW
gerada durante o fim do Ciclo Brasiliano. Todos os contatos e estruturas foram remobilizados por falhamento mais recente
de direção NW-SE.

Figura 7.2.16. Fraturamento em quartzito micáceo do Ponto AC009 (498.286E, 7.577.242N; WGS84 UTM23S).

Figura 7.2.17. Brecha coesiva com matriz preenchida por material opaco. No centro do campo há uma microfalha preenchida por
goethita. Fotomicrografia de quartzito brechado no ponto AC071 (496.880E, 7.577.553N; WGS84 UTM23S).
Vaz O.R.S., Silva R.T., Souza M.A.T.A.
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O dique de rocha alcalina encontrado não se apresenta como parte do sistema hidrogeológico das águas mineralizadas
do Parque das Águas de Contendas, porém sua presença pode ser indicativo da ocorrência de outros diques que podem
estar relacionados a esse sistema hidrogeológico, como parece ser o caso das águas minerais de Caxambu. Espessa
camada de colúvio, principalmente abaixo das cotas de 900 m, também pode ser um dos prováveis materiais que
compõem o modelo das zonas de recarga na região. Para melhor entendimento, é indicado mapeamento de detalhe
visando tais rochas e estruturas nas áreas a montante do Parque.
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7.3. H IDROGRAFIA E HIDROLOGIA
Joana Cruz de Souza

O entendimento das características fisiográficas de bacias hidrográficas é essencial ao permitir a análise da dinâmica de
escoamento e garantir o planejamento integrado nas áreas mapeadas.
A título metodológico, a presente caracterização foi realizada levando em consideração a sub-bacia hidrográfica em sua
totalidade, abrangendo a extensão das nascentes até a foz em outro curso d’água de maior porte. O critério de adoção
da unidade da bacia hidrográfica foi utilizado porque constitui um sistema natural bem delimitado no espaço, composto
por um conjunto de terras topograficamente drenadas por um curso de água e seus afluentes, onde as interações, pelo
menos físicas, são integradas e, assim, mais facilmente interpretadas.
Os parâmetros aqui avaliados foram expressos de forma numérica, por meio de fórmulas descritivas. Especificamente
para as análises lineares, conforme Christofoletti (1980), foram analisados alguns índices e relações a propósito da rede
de drenagem, cujas medições respeitaram as linhas de escoamento. Para a análise areal, foram considerados índices que
envolvem medições planialtimétricas e lineares.
Assim sendo, para o Parque das Águas de Contendas, a unidade hidrográfica caracterizada do ponto de vista da fisiografia
é a sub-bacia do Ribeirão Contendas.
O Parque das Águas de Contendas, localizado no Município de Conceição do Rio Verde, situa-se no Ribeirão Contendas,
integrante da bacia do Rio Baependi.
A sub-bacia de interesse, apresentada na Figura 7.3.1, tem como curso d’água principal o Ribeirão Contendas. Este curso
d’água tem suas nascentes no Município de Conceição do Rio Verde, em altitude aproximada de 1.030 m em relação ao
nível do mar, a sudeste da sede municipal. A partir de sua cabeceira, assume a direção geral sul-norte até seu exutório,
na altitude aproximada de 864 m, ainda no Município de Conceição do Rio Verde.

Figura 7.3.1. Sub-bacia do Ribeirão Contendas.

As principais características da sub-bacia de interesse estão apresentadas na Tabela 7.3.1.
No presente caso, tem-se que a sub-bacia do Ribeirão Contendas não tem forma circular, com Kf<1 e Kc>1. Desta forma,
pode-se afirmar que, baseado apenas nas avaliações empíricas, no que tange exclusivamente aos seus aspectos
geométricos, na sub-bacia hidrográfica em análise não há efetivas possibilidades de ocorrência de chuvas intensas
cobrindo simultaneamente toda a sua extensão. No entanto, vale ressaltar que os aspectos geométricos não são os únicos
Souza J.C.
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determinantes da ocorrência de cheias em uma unidade hidrográfica, devendo ser avaliados os aspectos de ocupação,
impermeabilização e drenagem, que extrapolam a análise aqui apresentada. Especificamente, como trata-se de uma bacia
hidrográfica diminuta, com tempo de concentração de apenas 39 min, um evento chuvoso que ocorrer na cabeceira
rapidamente poderá impactar toda sua extensão, agravando os episódios de enchente e alagamento que já têm sido
registrados.
Tabela 7.3.1. Dados físicos da sub-bacia do Ribeirão Contendas.
Bacia hidrográfica do Ribeirão Contendas
Área de drenagem (Ad)

5,52 km²

Comprimento do leito principal (L)

4,10 km

Comprimento total de todos os canais (Lt)

11,11 km

Declividade média do rio principal (d)

0,04 m/m

Densidade de drenagem (Dd)

2,01 km/km²

Perímetro (P)

11,62 km

Fator forma (Kf)

0,33

Índice de circularidade (Ic)

0,51

Índice de compacidade (Kc)

1,38

Índice entre o comprimento e área (Ico)

1,74

Tempo de concentração (Kirpich)

39 min

Ademais, avaliando o índice de circularidade (Ic) da sub-bacia em tela, equivalente a 0,51, permanece a interpretação de
que a sub-bacia do ribeirão Contendas não apresenta forma circular, corroborando com a avaliação anterior.
Por fim, avaliando-se o índice entre o comprimento e a área da bacia (ICo), equivalente a 1,74, constata-se que a subbacia do ribeirão Contendas apresenta forma alongada.
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7.4. D OMÍNIOS HIDROGEOLÓGICOS
Raíssa Santiago
Angelo Geovani Santos-Junior
Paulo Cyro Baptista Scudino
João Cesar Cardoso do Carmo

7.4.1. C ARACTERIZAÇÃO

DOS SISTEMA S AQUÍFEROS

O sistema hidrológico subterrâneo da sub-bacia hidrográfica no qual se insere o Parque das Águas de Contendas é
caracterizado pela ocorrência de dois domínios hidrogeológicos, Granular e Fraturado, definidos segundo um
agrupamento de unidades litológicas individualizadas pelas afinidades hidrogeológicas e caracterizados pelo caráter litoestrutural, como o tipo da porosidade encontrada nas rochas (primária e secundária) e pelo comportamento
hidrodinâmico.
Estes domínios são correlatos a sistemas aquíferos e associados a seus respectivos litotipos predominantes mapeados
em escala de 1:25.000, apresentados no mapa de Domínios Hidrogeológicos – Região do Parque das Águas de Contendas,
e abaixo discriminados:
Domínio Aquífero Granular ou Poroso, constituído por rochas inconsolidadas, saturadas de água:





Sistema Aquífero em Depósitos Aluviais e Manto Decomposto.

Domínio Aquífero Fraturado, constituído por rochas consolidadas, com água interfraturas na zona de saturação:







Sistema Aquífero Quartzítico – constituído predominantemente por litotipos quartzíticos micáceos,
subordinados ao biotita gnaisse da Unidade Na1+2 (São Vicente);

Sistema Aquífero Xistoso – constituído predominantemente por litotipos xistosos e quartzíticos com
associações de biotita gnaisse e anfibolitos da Unidade Na1+2 (São Vicente);
Sistema Aquífero Cristalino – representado por ortognaisse – APPi (Embasamento).

As relações entre os domínios hidrogeológicos e os sistemas aquíferos a eles associados, e respectivas unidades
litoestratigráficas com seus litotipos predominantes, constam no Quadro 7.4.1.
Quadro 7.4.1. Sistemas aquíferos da área mapeada em Contendas.
Domínio
Sistema
Hidrogeológico Aquífero

Sigla

Unidade Hidrolitológica Unidade Litoestratigráfica

Depósitos
Aluviais

Grda

Depósito Aluvial

Sedimentos clásticos
inconsolidados (Qa)

Manto
Decompos
to(1)

—(1)

Manto de Intemperismo
da rocha matriz

Regolitos - resultantes da
Solos argilosos oriundos de xistos,
meteorização de quartzitos, xistos arenosos de quartzitos e argiloe granito-gnaisses
areno-siltosos de granito gnaisses

Quartzítico

Frq

Unidades quartzíticas
indiferenciadas

Megassequência Andrelândia –
Unidade Na1+2 (São Vicente).
Litotipos de fácies
predominantemente quartzítica

Quartzitos pouco a muito
micáceos, em lentes de
magnitudes decamétricas

Xistoso

Frx

Unidades xistosas
indiferenciadas

Megassequência Andrelândia –
Unidade Na1+2 (São Vicente).
Litotipos de fácies
predominantemente xistosa

Quartzo-mica xistos, granadabiotita xistos, com litotipos
quartzíticos e paragnáissicos
intercalados

Cristalino

Frc

Gnaisses, granitognaisses

Embasamento Cristalino (APPi)

Rochas granito-gnáissicas
representadas pelos biotita
ortognaisses do Embasamento

Granular (Gr)

Fraturado (Fr)

Rochas
Sedimentos arenosos, arenosiltosos, silto-arenosos e cascalhos

unidade hidrogeológica não representada em mapa.

(1)

A distribuição geográfica e os lineamentos estruturais das unidades aquíferas mapeadas são representados no Mapa de
Domínios Hidrogeológicos (Anexo XVI), em escala de 1:25.000, onde também estão representados os pontos d’água
representativos (poços, nascentes, dentre outros) em suas respectivas bacias hidrográficas.
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7.4.2. O CORRÊNCIA ,

DIST RIBUIÇÃO E CARACTERÍSTICAS LITOESTRUTURAIS

7.4.2.1. A QUÍFEROS G RANULARES
O sistema aquífero granular ou poroso, representado no Mapa de Domínios Hidrogeológicos (Anexo XVI), corresponde

aos depósitos aluviais, saturados de água, que ocorrem ao longo das calhas e planícies aluviais dos principais cursos
d’água. O manto decomposto das rochas pré-cambrianas, quando saturado, apresenta-se em geral sob comportamento
hidrogeológico similar ao domínio granular.

Na área de estudo, esse sistema possui características de aquífero livre a semiconfinado, cuja superfície da água
subterrânea correspondente ao topo de sua zona saturada e está sob cargas hidráulicas à pressão atmosférica.

A mineralogia e granulometria dos sedimentos que compõem essa unidade é extremamente variável, em função de uma
série de processos geológicos da dinâmica externa, associados à sua origem e correlação com as rochas das áreas-fonte,

às condições climáticas dominantes (pretéritas e atuais), à morfologia fluvial e à velocidade e direção das correntes fluviais.

A heterogeneidade na composição e granulometria dos sedimentos guardam uma relação direta com a circulação das
águas subterrâneas no aquífero, ou seja, nas fácies onde predominam sedimentos arenosos, os aquíferos mostram alta
porosidade e elevada permeabilidade, o que pode conferir boa potencialidade para captação de água. Já nas porções

onde predominam as frações areno-siltosas ou areno-argilosas, esse sistema apresenta baixa favorabilidade

hidrogeológica, muitas vezes denotando característica de aquitardo, com uma condutividade hidráulica da ordem de 10-

4

cm/s.

Na sub-bacia do Ribeirão Contendas esse sistema está representado por sedimentos inconsolidados constituídos de areia,

silte, argila e argila orgânica, eventualmente cascalho, associados aos depósitos aluviais mapeados e ao manto
decomposto das rochas metamórficas.

A recarga desses aquíferos se processa diretamente pela infiltração efetiva das águas meteóricas ou, nos aluviões, por
infiltrações laterais provenientes dos cursos d’água nos períodos de cheias.

Quanto ao potencial de vulnerabilidade aos efeitos de agentes poluidores, esse domínio aquífero tem, por característica

geral, alta vulnerabilidade natural à contaminação, que se relaciona diretamente com a profundidade do nível freático
(espessura da zona vadosa) e à granulometria dos sedimentos. Sua vulnerabilidade será tanto maior quanto menos

espessa a zona vadosa e mais grosseira a composição dos sedimentos. Maiores frações de sedimentos pelíticos (siltes,

argilas) presentes nesta zona de aeração, lhe conferem maior capacidade natural de depuração, dada sua baixa
permeabilidade e a interveniência de processos de troca catiônica, adsorção e complexação, dentre outros processos
físicos e bioquímicos de biodegradação natural.

As diferentes características, ocorrência e distribuição dos tipos de aquíferos granulares serão apresentadas a seguir.

A Q U Í F E RO S

EM

D E PÓ S I T O S A L U V I A I S

Sistema aquífero associado aos sedimentos aluviais recentes, ocorre ao longo dos vales da rede de drenagem, seja em
canais fluviais, planícies de inundação ou em terraços aluviais, constituídos por sedimentos detríticos arenosos, sílticos e
argilosos. Mesmo localmente, as variações litológicas e dimensionais dos aluviões são notáveis. Normalmente, os termos
mais grosseiros distribuem-se na base, em depósitos de fundo de canal, enquanto os sedimentos mais finos são
encontrados nas várzeas e planícies de inundação.
As principais ocorrências do aquífero granular na área de estudo ocorrem ao longo das drenagens principais,
representadas pelo Ribeirão Contendas, Córrego da Conquista e Rio Taboão, afluentes do Rio Baependi, que integram a
Bacia Hidrográfica do Rio Verde. Localmente, a sub-bacia do Ribeirão Contendas, no seu trecho a montante do Parque
das Águas, área objeto de estudo, possui planícies aluviais relativamente extensas, ocupando uma área da ordem de
0,24 km2 correspondente a 7,9% de sua área total de drenagem.
Na área do Parque das Águas, os depósitos aluviais são constituídos por sedimentos predominantemente silto-argilosos
no topo e arenosos em profundidade. Os perfis geológicos do poço tubular e dos poços de monitoramento construídos
pela AMBRATEC (2016) mostram a existência de uma contínua camada de argila orgânica no topo do depósito aluvial,
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com espessura de até 1,5 metros. Esta camada de argila apresenta característica de aquitardo, propiciando condições
para semiconfinamento do aquífero fissural, subjacente.
Dados de testes de infiltração realizados no domínio dos depósitos aluviais no entorno do Parque das Águas, segundo
metodologia proposta pela ABGE (1996), permitiram quantificar a condutividade hidráulica no valor da ordem de
3,0 x 10-4 cm/s, o que caracteriza condições hidráulicas de um aquitardo, tipicamente associado a sedimentos de
granulometria das argilas e siltes.

A Q U Í F E RO S

EM

MANTO DECOMPOSTO

O manto decomposto, não representado na escala do mapeamento geológico, está intimamente associado à ocorrência
dos litotipos metamórficos do substrato pré-cambriano, e corresponde às coberturas inconsolidadas, produto dos
processos de intemperismo e pedogênese, in situ, de suas respectivas rochas matrizes. Nestas condições, o pacote de
rocha meteorizado e inconsolidado, quando saturado em água, constitui um reservatório que pode apresentar um
comportamento similar a um meio aquífero poroso. O manto de alteração das rochas metamórficas apresenta uma
distribuição que contorna quase toda a superfície do relevo regional, especialmente nas faixas de menores altitudes e
relevo de morfologia mais aplainada
Na maior parte da sub-bacia do Ribeirão Contendas, o manto decomposto, originário de rochas quartzo-mica xistos,
granada-biotita xistos, com lentes de litotipos quartzíticos e paragnáissicos subordinados, é predominantemente siltoareno a argiloso, de muito baixa condutividade hidráulica e porosidade eficaz, o que confere a este pacote um baixo
potencial hidrogeológico.
Apresenta características hidrodinâmicas diferenciadas diante da natureza da composição granulométrica do manto de
alteração, seja ele originário de rochas quartzíticas, paragnáissicas ou xistosas. Seu comportamento hidrogeológico
diferenciado mantém uma íntima relação com o substrato rochoso, ou seja, em rochas xistosas, o manto decomposto
reflete um comportamento similar ao de um aquitardo, com valores de condutividade hidráulica da ordem de 10-4 a 10-5
cm/s.
Nas rochas de matriz quartzo-arenosa, quartzitos e granito gnáissicas, o regolito apresenta-se relativamente mais
permeável do que nas rochas pelíticas, onde os valores da condutividade hidráulica são da ordem de 10-3 a 10-4 cm/s
(Rebouças 2006).
Na região, o uso das águas subterrâneas do manto decomposto é, em geral, insignificante; todavia, captações por meio
de poços manuais perfurados nessa unidade aquífera podem vir a atender o suprimento de pequenas demandas
domésticas da população rural.
Foram realizados três ensaios de infiltração à carga variável (ABGE 1996), com a finalidade de avaliar a condutividade
hidráulica das aluviões e do manto de alteração na área do Parque das Águas de Contendas e seu entorno, cujos
resultados constam da Tabela 7.4.1. As medições das taxas de infiltração de água no solo foram realizadas com uma carga
hidráulica inicial de 30 cm, em furos abertos com trado de 11 cm de diâmetro, procedendo-se o registro de medidas
cronometradas das variações do rebaixamento na coluna do furo, em relação ao tempo. Os valores obtidos foram
calculados a partir da equação (Rodio S/A in ABGE 1996):
K = (Δh/Δt) x 1/i[(2h/r) + 1], onde:
K = condutividade hidráulica;
Δh = nível d´água inicial - nível d´água final;
r = raio interno do furo;
i= 5; termo representativo da forma cilíndrica do furo.

Os resultados mostram valores de condutividade hidráulica da ordem de 1,94 x 10-4 e 5,71 x 10-4 cm/s, correspondente
com a ordem de grandeza para areias finas e silte (ABGE 1996).
Tabela 7.4.1. Resultados dos ensaios de infiltração – área do Parque das Águas de Contendas.
Coordenadas
(UTM23S WGS84)
E (m)
N(m)

Ensaio

K (cm/s)

Características litológicas

SACT01

2,22 X 10-4

497.973

7.578.557

Solo marrom compactado rico em quartzo, de granulometria areia fina a
argila (manto decomposto).

SACT02

1,68 X 10-4

497.993

7.578.579

Solo avermelhado arenoso, compactado (manto decomposto).

SACT03

2,98 X 10-4

497.820

7.578.560

Solo marrom arenoso, com silte e argila subordinados, apresenta matéria
orgânica (aluvião).
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7.4.2.2. A QUÍFEROS F RATURADOS
O sistema aquífero fraturado tem, em geral, comportamento do tipo livre a semiconfinado, cuja circulação das águas

subterrâneas está associada às descontinuidades de fraturas e foliação do substrato metamórfico mapeado na sub-bacia

do Ribeirão Contendas, objeto de estudo, cuja ocorrência ocupa cerca de 92% de toda a sua área, conforme representado
no Mapa de Domínios Hidrogeológicos (Anexo XVI).

Esse sistema aquífero está associado às rochas metamórficas de litotipos quartzíticos e xistosos da Unidade Na1+2 (São

Vicente) e aos granito gnaisses e ortognaisses do Embasamento Cristalino. As características hidrogeológicas desses
litotipos metamórficos permitem a separação em duas subunidades aquíferas distintas entre si, com comportamento

reológico diferenciado, o que reflete ocorrências de fraturas mais abertas ou fechadas, bem como em maior ou menor

densidade e magnitude do faturamento. Tais condições conferem maior ou menor capacidade de armazenamento e
circulação das águas subterrâneas pelas descontinuidades da rocha que compõe o sistema aquífero.

A Q U Í F E RO F RA T U RA D O

EM

R O C H A S Q U A RT ZÍ T I C A S

Na sub-bacia do Ribeirão Contendas, o sistema aquífero fraturado em rochas quartzíticas ocupa uma área de afloramento
de 0,21 km², que representa 6,8% de sua área total.

Caracteriza-se por camadas e lentes métricas a decamétricas de quartzito pouco a muito micáceo, de frequência comum
em contatos gradacionais com as rochas xistosas da Unidade Na1+2 (São Vicente); sua ocorrência mais expressiva,

mapeada na escala do mapeamento hidrogeológico, situa-se na faixa sudoeste do Parque das Águas de Contendas
(Anexo XVI).

O sistema aquífero desenvolvido em rochas quartzíticas fraturadas, por sua característica mais quebradiça, derivada de

sua maior competência frente aos esforços tectônicos, em relação às demais rochas cristalinas apresenta um
comportamento reológico diferenciado, distingue-se pela maior densidade da trama de faturamento, que lhe confere

alta porosidade e permeabilidade secundárias. Espera-se, portanto, um maior potencial hidrogeológico para este sistema,
se comparado ao sistema aquífero desenvolvido em rochas cristalinas.

A Q U Í F E RO F RA T U RA D O

EM

ROCHAS XISTOSAS

O sistema aquífero em rochas xistosas é constituído por litotipos biotita/moscovita xistos associados Unidade Na1+2

(São Vicente), sob geometria de camadas alongadas de orientação NE/SW. Associados aos xistos ocorrem intercalações

de litotipos quartzíticos, bem como biotita paragnaisses que, na região de Conceição do Rio Verde, afloram em meio a
domínios de xistos e quartzitos. O sistema aquífero fraturado em rochas xistosas ocupa 84,8% da área total de drenagem
da sub-bacia do Ribeirão Contendas.

Esse sistema aquífero, de fácies predominantemente xistosa, tem baixo potencial hidrogeológico. Sua resposta às
pressões tectônicas, diante seu caráter dúctil, característica de rochas de natureza pelítica, apresenta fraturas, mesmo que

existentes, em geral fechadas, o que dificulta ou mesmo impede a circulação das águas subterrâneas, fazendo com que
estas rochas assumam a condição de aquitardos, de condutividade hidráulica variando entre 10-3 a 10-5 cm/s. No entanto,

em seus litotipos de textura grosseira ou quando ocorrem lentes ou intercalações de rochas quartzíticas, a circulação de
água subterrânea se faz presente sempre com o fluxo restrito às descontinuidades de rupturas, o que pode lhe conferir
algum potencial hidrogeológico.

Na área do Parque das Águas de Contendas, recentemente reformado pela CODEMGE, quatro fontes hidrominerais são
captadas deste aquífero, desenvolvido em rochas-reservatório associadas a xistos da Unidade Na1+2 (São Vicente), de

onde as águas são captadas e aduzidas para os fontanários (Figura 7.4.1). Essas fontes apresentam vazões históricas

inferiores a 300 L/h, o que confirma a limitação do aquífero. A Tabela 7.4.2 mostra dados históricos de vazão das fontes
ACT01 (Fonte Magnesiana), ACT02 (Fonte Gasosa) e ACT03 (Fonte Ferruginosa).
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Figura 7.4.1. Fontes hidrominerais do Parque das Águas de Contendas: a) Fonte Magnesiana, b) Fonte Ferruginosa, c) Fonte Gasosa, d)
Poço tubular profundo, e) Fonte Sulfurosa.
Tabela 7.4.2. Registro histórico da vazão das fontes hidrominerais do Parque das Águas de Contendas. Valores atualizados segundo
dados fornecidos pela CODEMGE em 13/12/2018.
Data
29/04/1998
25/03/2009
30/03/2009
30/06/2009
13/10/2010
10/11/2010
29/11/2014
27/06/2016
07/07/2016
13/12/2016
10/01/2017
15/03/2017
30/05/2017
05/10/2017
27/12/2017
13/03/2018
03/05/2018

Referência
DNPM
DNPM
DNPM
Superfonte
Superfonte
Superfonte
DNPM
DNPM
AMBRATEC
DNPM
CODEAGUAS
CODEAGUAS
CODEAGUAS/GEMIN
ECOSYSTEM/GEMIN
ECOSYSTEM/GEMIN
GEMIN
ECOSYSTEM/GEMIN

* Poço bombeado (não há vazão espontânea)

Fonte
Magnesiana
ACT-01
150
175,04
44,27
23,851
197,42
150
107,8
60,88
4,42
64,17
130,87

A Q U Í F E RO F RA T U RA D O

EM

Fonte
Ferruginosa
ACT-02
152
362,52
95,05
154,14
128,57
122,03
33,54
156,28
152,06
129,26
128,8
124,8
203,47
72,67
175,9

Vazão (L/h)
Fonte Gasosa
ACT-03
209
166,09
182,65
138,561
124,14
124,14
101,07
169,21
151,0
169,6
163,6
132,98
133,86
162,37

Poço Tubular
Profundo*
ACT-04
8.000
5.422
2.191
1.622
988
999
1.434
1.624
1.538
2.579
928

Fonte
Sulfurosa
ACT-05
-

ROCHAS CRISTALINAS

O sistema aquífero em rochas cristalinas ocorre em uma pequena área à superfície, da ordem de 0,01 km2 (0,4%) da área
total de drenagem da sub-bacia do Ribeirão Contendas. Ocorre em uma estreita e inexpressiva faixa que se estende na
porção extremo-ocidental, próxima ao divisor de águas.
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Esse sistema encontra-se associado aos ortognaisses do Embasamento Cristalino, de composição granodiorítica a
tonalítica. São rochas maciças fraturadas, em que o armazenamento e a circulação de água subterrânea estão associados
à porosidade secundária, representada por fraturas e diáclases desenvolvidas durante os processos tectônicos que
atuaram sobre essas rochas.
O desenvolvimento das zonas aquíferas nessas rochas depende da interação de vários fatores como
geomorfologia/topografia, tectônica e tipo de rocha. De modo geral, as zonas de mais alto grau de fraturamento são as
que oferecem melhores condições hidrogeológicas.

7.4.3. G EOLOGIA

ESTRUTURAL CORRELACIONADA À HIDROGEOLOGIA LOCAL

A região de Águas de Contendas está inserida no contexto de interferência da sequência de nappes da Faixa Brasília
Meridional, produzida durante a fase compressional regional, e sua tectônica deformacional está associada à Faixa Ribeira
(Peternel et al. 2005).
O primeiro evento, relacionado à deformação causada pela configuração da Faixa Brasília (DB), é responsável pelo
desenvolvimento do sistema de nappes presentes na área e geração das foliações com orientação geral NE-SW. O
segundo evento de deformação, causado pelo tectonismo da Faixa Ribeira (DR), formou-se em resposta a uma
compressão orientada na direção SE-NW e tardiamente a um encurtamento geral EW (Trouw et al. 2003c, d, 2008), sendo
representado por estruturas sobrepostas às foliações da deformação DB, e que estão relacionadas à instalação de zonas
de cisalhamento transcorrentes dextrais com orientação, também, NE-SW.
A análise de lineamentos morfo-estruturais, a partir de modelo digital de elevação, mostra lineamentos em quatro
direções principais: NS, EW, NE-SW, NW-SE (figuras 7.4.2A, 7.4.2C). As principais estruturas responsáveis pela geração dos
aquíferos fraturados são juntas e falhas abertas e têm direção principal NS, e subordinadamente são observadas fraturas
de direção NE-SW, EW e NW-SE (Figura 7.4.2A). Sendo essas descontinuidades mais presentes nos quartzitos.

Figura 7.4.2. A) Diagrama de roseta de lineamentos fotointerpretados da área de Águas de Contendas; B) Diagrama de roseta de
fraturas da Área de Águas de Contendas; C) Principais lineamentos morfo-estruturais negativos (linhas vermelhas) na região de
Conceição do Rio Verde-MG, sobre imagem de relevo sombreado.

Os lineamentos de direção NS provavelmente estão relacionados às foliações e às estruturas que foram geradas sob
tectônica de cisalhamento. Os lineamentos morfo-estruturais apresentam-se como traços contínuos e retilíneos,
tipicamente associados à rede de drenagem (Figura 7.4.2C).
Nos afloramentos são observadas, principalmente, quatro famílias de fraturas, em que a mais frequente, a família de
direção NS. Além desta, são observadas fraturas de direção NE-SW, E-W e NW-SE (Figura 7.4.2B), com mergulhos
variados, com predominância de planos subverticais a verticais.
Tanto nas rochas supracrustais quanto no embasamento essas direções de fraturamento se distribuem de forma
sistemática. A frequência das fraturas aumenta consideravelmente nos níveis subordinados de quartzito associados à
Unidade Na1+2 (São Vicente). É comum a presença de filmes de óxidos metálicos sobre as juntas e a indicação de
percolação de fluidos subsuperficiais nos fraturamentos.
A reativação destas estruturas pode ter sido controlada por manifestações neotectônicas associadas aos extensos
soerguimentos ocorridos em território mineiro, denominados Alto Paranaíba, Mogi-Guaçu e Mantiqueira que, por sua
vez, estão relacionadas a intrusões de rochas alcalinas situadas no sudoeste e sul de Minas Gerais.
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Nos trabalhos regionais foram definidas, para essa área, várias famílias de alinhamentos estruturais, destacando-se pela
extensão, os de direção NE. Esses alinhamentos estão associados às zonas de cisalhamentos dextrais e sinistrais de alto
ângulo, geradas na evolução das nappes da Faixa Brasília e reativadas pela tectônica da Faixa Ribeira.
Estas zonas são de particular interesse na hidrogeologia da área, pois são faixas do terreno onde as rochas encontramse muito fraturadas, constituindo zonas de descompressão, de alívio de pressão, de evento tardio e, portanto,
preferenciais de fluxo subterrâneo local e regional. Outra característica destas transcorrências é que normalmente atingem
altas profundidades, ou seja, ao longo destas falhas e em função do nível de erosão, a circulação da água pode atingir
maiores profundidades.
As principais nascentes cadastradas na área da sub-bacia do Ribeirão Contendas estão dispostas na quebra de relevo em
vales encaixados no sistema de fraturas NS e NE-SW e são, em geral, perenes, devido a áreas predominantes de
recarga/alimentação do aquífero a fluxo montante, sob cargas hidráulicas mais elevadas.

7.4.4. P ONTOS D ’ ÁGUA

INVENTARIADOS

A água subterrânea é pouco utilizada na região, tendo em vista a grande disponibilidade hídrica superficial, sendo comum
a captação por poços tubulares profundos em propriedades rurais. A população urbana e rural é abastecida mediante os
serviços da COPASA, sob administração local na cidade de Conceição do Rio Verde.
A Tabela 7.4.3 compreende informações sobre as captações de águas subterrâneas na região de Conceição do Rio Verde,
com base nos dados contidos no cadastramento realizado por Beato et al. (1999), no cadastro disponível no banco de
dados da CPRM (SIAGAS) e nos inventários realizados no âmbito do presente trabalho.
Tabela 7.4.3. Pontos d’água inventariados na sub-bacia do Ribeirão Contendas e adjacências.
Ponto
ACT01
Fonte Magnesiana
ACT02
Fonte Ferruginosa
ACT03
Fonte Gasosa
ACT04
Poço Tubular
ACT05
Fonte Sulfurosa
ACT06
ACT07
ACT08
ACT09
ACT10
ACT11
ACT12
ACT13
ACT14
ACT15
ACT16
ACT17

ACT18 (PM-010
ACT19 (PM-03)
ACT20 (PM-07)
ACT21 (PM-08)
ACT22 (PM-05)
ACT23 (PM-09)
ACT24 (PM-10)
ACT25 (PM-11)
ACT26 (PM-12)
ACT27 (PM-13)
ACT28

Local

Proprietário

Coordenadas
(UTM23S WGS84)
E
N

Tipo

Aquífero

Profundidade
(m)

Vazão
(L/h)

Parque das Águas

CODEMGE

497.901

7.578.605

CT (3)

Fraturado

8

130,9

Parque das Águas

CODEMGE

497.885

7.578.594

CT

Fraturado

12

175,9

Parque das Águas

CODEMGE

497.896

7.578.592

CT

Fraturado

12

162,4

Parque das Águas

CODEMGE

497.921

7.578.585

PT

Fraturado

102

927,0

Parque das Águas

CODEMGE

497.918

7.578.582

CT

Fraturado

sd

sd

Próximo ao Haras do Pains –
COPASA-MG
adj (2)

498.131

7.579.375

PT (4)

48132

Chácara do Quininho – adj

498.538

Fraturado

140

sd (1) – adj

COPASA-MG

497.401

7.579.410

PT

Fraturado

105

sd – adj

COPASA-MG

498.189

7.578.348

PT

Fraturado

132

Haras do Pains – adj

Rua Maria Alzema Maciel –
adj

COPASA-MG
Guilherme

498.236

7.578.722

PT

7.579.386

PT

Fraturado
Fraturado

João

498.261

7.578.688

Villa São José – adj

Gleidison Amorelli

497.758

7.578.773

sd

sd

497.868

7.578.537

Curso d'água -

7.577.846

Curso d'água -

sd
sd
sd
sd

Parque das Águas
Parque das Águas
Parque das Águas
Parque das Águas
Parque das Águas
Parque das Águas
Parque das Águas
Parque das Águas
Parque das Águas
Parque das Águas
sd

Celso
sd
sd
sd

CODEMGE
CODEMGE
CODEMGE
CODEMGE
CODEMGE
CODEMGE
CODEMGE
CODEMGE
CODEMGE
CODEMGE

Marcos Fortes

497.019
497.108
497.109
497.087
497.909
497.909
497.862
497.860
497.909
497.872
497.842
497.862
497.876
497.850
498.175

7.576.921
7.578.113
7.577.390
7.578.585

7270

140

2,52x104
2880

PT

Fraturado

100

PT

Fraturado

60

NC (6)

Granular

Curso d'água Curso d'água -

7.578.601
7.578.629
7.578.608
7.578.601
7.578.592
7.578.557
7.578.561
7.578.579
7.578.587
7.578.505

PZ (5)

Granular

PZ

Granular

PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ

(7)

PM

Granular
Granular
Granular
Granular
Granular
Granular
Granular
Granular
Granular

sd: sem dados, ou informação local; (2)adj: pontos inventariados nas adjacências da sub-bacia; (3)CT: captação vertical tubulada;
(4)
PT: poço tubular profundo; (5)PZ-piezômetro; (6)NC: nascente; (7)PM: poço manual.
(1)
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sd

150

3240

sd

sd

360

sd

sd

sd
sd
sd
3
4
4
4
4
4
5
4
4
4

12

sd
sd
sd
sd
sd
sd
sd
sd
sd
sd
sd
sd
sd
sd
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No Parque das Águas de Contendas, o processo de captação das fontes e água mineral segue a metodologia construtiva
usada em todas as estâncias hidrominerais do Sul do estado de Minas Gerais.
Inicialmente foram feitas escavações que atravessam todo o depósito aluvial até encontrar o topo da rocha alterada a sã,
com as fraturas de onde surgem as águas, a uma profundidade entre 6 a 8 metros. Em cada captação, foram então
construídos pequenos reservatórios em alvenaria para acumular as águas das surgências, e instalada uma tubulação
cerâmica vertical cuja coluna se estende até atingir cota potenciométrica das águas hidrominerais captadas no parque,
para então alimentar os fontanários.
Uma quarta captação complementar compreende o poço tubular profundo, de 102 metros de profundidade (ACT04), que
produz água gasosa desse aquífero fissural, mediante bombeamento.
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7.5. C ARACTERIZAÇÃO HIDRODINÂMICA
Paulo Cyro Baptista Scudino
João César Cardoso do Carmo
Angelo Giovani Santos-Junior
Carolina Deluca

7.5.1. E NSAIO

HIDRÁULICO NO POÇO TUBULAR DE ÁGUA MINERAL

Ensaio de bombeamento realizado pela AMBRATEC (2016) no poço tubular profundo ACT-04, uma das captações do
Parque das Águas de Contendas, possibilitou cálculos estimativos dos parâmetros hidráulicos de transmissividade
hidráulica (T) e coeficiente de armazenamento (S), relativos ao sistema aquífero fraturado, de circulação profunda,
associado às águas minerais carbo-gasosas deste sítio, objeto de estudo.

Este poço tubular foi construído pela Hidropoços em 1997, com o objetivo de atender a uma unidade de envasamento

que existia no parque, e, a posteriori, com a paralisação das atividades do empreendimento, este poço passou a ser

utilizado para abastecer um de seus fontanários. A sua perfuração atingiu a profundidade de 102 metros e foi revestido

em tubo de PVC geomecânico com diâmetro útil de 154 mm, conforme perfil ilustrado na Figura 7.5.1 (AMBRATEC 2016.).
No ano de 2015 este poço tubular foi objeto de recuperação, quando instalado um tubo de revestimento interno de 100

mm de diâmetro útil, até 94,30 m de profundidade. Seu acabamento externo conta atualmente com um tubo de proteção
(tubo de boca) em aço carbono de 250 mm, cravado até a profundidade de 12 metros, com abrigo coberto do conjunto

de casa bomba/quadro de operação, piso e paredes pavimentadas, hidrômetro e tubo de saída para amostragem de
qualidade da água bombeada, em conformidade com as normas da ANM-Agência Nacional de Mineração (ex-DNPM).

Finalizadas as obras de sua recuperação, foi realizado ensaio de bombeamento, com emprego de um conjunto moto

bomba submersa/Schneider de 2 CV (modelo SUB 25), instalada à profundidade de 48 metros, que ao longo do ensaio
de 24 horas ininterruptas, manteve uma taxa de bombeamento de 5 m³/h.

Durante o ensaio, a vazão de bombeamento foi mantida o mais constante possível ao longo do período bombeado,
mediante controle do hidrômetro instalado no tubo de saída d´água. Neste ensaio, foi sistematicamente monitorado nas
etapas de rebaixamento simultâneo ao bombeamento e de recuperação após cessado o bombeamento:


rebaixamento do nível da água do poço bombeado, sob medições cronometradas a intervalos logarítmicos
representativos;



rebaixamento do nível da água nos poços-piezômetros de observação, todos captando do aquífero de cobertura

aluvial sobrejacente, sob medições sistematicamente cronometradas;


vazão do poço bombeado;



vazões das fontes hidrominerais existentes nos fontanários do parque, localmente denominadas de Magnesiana
(ACT-01), Ferruginosa (ACT-02), Gasosa (ACT-03), Sulfurosa (ACT-05);



tempo de bombeamento (t) cronometrado ao longo do ensaio, ininterrupto;



tempo de recuperação (t’) cronometrado a intervalos logarítmicos representativos;



recuperação do nível da água (s’) no próprio poço bombeado, de análogas medições cronometradas;



recuperação do nível da água nas bicas dos fontanários.

Durante o período de 24 horas de ensaio ininterrupto de bombeamento, não se observaram interferências no nível d’água

dos referidos poços-piezômetros (que captam do aquífero aluvial), o que revela, inequivocamente, não coexistir

interconexão hidráulica entre o aquífero aluvial e o aquífero fraturado subjacente, ou seja, as águas minerais do parque,

captadas tanto pelo poço tubular testado ACT04, como pelas captações tubuladas das quatro fontes hidrominerais, são

oriundas deste sistema aquífero fraturado e não do aquífero aluvial, sobrejacente.
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Figura 7.5.1. Perfil geológico/construtivo do poço tubular ACT-04. Fonte: AMBRATEC (2016).

Os dados de monitoramento das vazões das fontes minerais durante o ensaio indicaram a sua interconexão hidráulica
com a água mineral proveniente do poço tubular bombeado, no âmbito do domínio do aquífero fraturado, tendo sido
observada a interferência do cone de rebaixamento deste poço nas fontes Magnesiana (ACT-01), Ferruginosa (ACT-02) e
Gasosa (ACT-03), conforme mostrado nos gráficos da Figura 7.5.2.

Os resultados obtidos demonstram que suas vazões livres sofreram redução a partir dos 40 minutos de bombeamento (a

exemplo da fonte Ferruginosa), até secarem sob tempos diferentes, começando pela Ferruginosa (mais rasa e mais
distante) e terminando com a Magnesiana (mais profunda e menos distante).

A recuperação da vazão se inicia a partir de 4 horas (240 minutos) após cessado o bombeamento, pela fonte Magnesiana,

seguida respectivamente pelas fontes Gasosa e Ferruginosa.
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Figura 7.5.2. Gráficos de monitoramento das vazões das fontes. Fonte: (Carmo & Delgado 2017).

Conforme apresentado na Tabela 7.5.1, verifica-se que o tempo do esgotamento de suas vazões tem relação direta com
a profundidade, e relação proporcional inversa com a distância das fontes ao poço bombeado ACT04.
Tabela 7.5.1. Dados relacionados com o cone de rebaixamento do poço ACT04.
Fonte
(captação tubulada) (*)

Distância ao poço
ACT-04

(m)

5,54

580

Ferruginosa

36,6

4,68

Magnesiana

27,5

>6

Gasosa

(*)

(m)

Tempo de
Esgotamento da
vazão nas fontes
(min.)

Profundidade da
captação tubulada

captando do aquífero fraturado;

28,8
(**)

tempo após cessado o bombeamento do poço.

480
700

Início da recuperação
da vazão (**)
(min.)
580
430
240

A análise e interpretação dos dados do ensaio hidráulico tiveram por base teórica o emprego da equação de Theis (1935,
in Custódio & Llamas 1976), comumente denominada equação geral da hidráulica de poços completos. Foi desenvolvida
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para as condições de um poço totalmente penetrante (poço completo) em aquífero confinado, lateralmente infinito,
isotrópico e homogêneo, sob fluxo radial e horizontal, em regime transitório.
Jacob (1949, in Custódio & Llamas 1976) concebeu similar equação, denominada de “aproximação logarítmica de Jacob”,
a partir da equação de Theis, método aqui empregado. Todavia, em se tratando de um domínio aquífero não-granular,
descontínuo, de tipo fissural, tais equações são em geral empregadas, na prática, de modo aproximativo, admitindo-se o
seu tratamento como um meio continuo equivalente, enquanto que para aquífero livre o seu emprego é teoricamente
aplicável para rebaixamentos não superiores a 25% da espessura saturada (Custódio & Llamas 1976).
Os cálculos estimativos de “T” e “S” mediante a equação de Jacob, foram aqui computados a partir do gráfico cartesiano
semi-log de distribuição dos dados de rebaixamento dos níveis d´água no poço bombeado versus tempo, conforme
ilustrado na Figura 7.5.3. Como não se obtiveram medições de rebaixamento do nível d´água das fontes captadas deste
mesmo domínio aquifero, os cálculos tiveram por base os dados obtidos no próprio poço bombeado.
A equação de Jacob pode ser expressa na seguinte forma:

T = 0,183 * Q / Δs10, em que:
Q: vazão (constante) operada no ensaio de bombeamento (m³/h);
Δs10: rebaixamento do nível d´água (s2 – s1) no poço para um intervalo de 1 ciclo logarítmico, em que t2=10t1.

Figura 7.5.3. Gráfico da recuperação em função do tempo. Fonte: AMBRATEC (2016).

Do exposto, para o rebaixamento de 8,5 m relativo a um ciclo logarítmico ( t2 = 60 minutos e t1 = 6 minutos), conforme
mostrado no gráfico, tem-se:
T = 0,183 * Q / Δs10 = 0,11 m2/h = 2,64 m2/dia
O cálculo estimativo de “S” é dado por:
S = 2,25Tt0/r2, em que:
T = transmissividade hidráulica (m2/h);
t0 = tempo para o rebaixamento nulo (minutos);
r = distância do poço bombeado ao ponto de observação – considerado o raio do poço (75 mm).

Logo, S = 2,25 * (0,11 m2/h) * (0,004/60 h)/(0,075 m)2 .≈ 0,003 (0,3%)
Quanto às características hidráulicas dos materiais do regolito (solo e rocha alterada) e da aluvião, resultados de
condutividade hidráulica determinados em teste de infiltração à carga variável (ABGE 1996), mostram valores da ordem
de 10-4 cm/s, correspondente com a ordem de grandeza para areias finas e silte, com frações argilosas (ABGE 1996) e a
porosidade efetiva pode variar de 2 a 5%, em geral.
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7.6. D ISPONIBILIDADE HÍDRICA SUBTERRÂNEA
Paulo Cyro Baptista Scudino
João César Cardoso do Carmo

O potencial e a disponibilidade hídrica subterrânea no âmbito deste trabalho são analisados com base na capacidade de
armazenamento, calculada por meio da decomposição de hidrogramas construídos com dados da Estação Fluviométrica
de Baependi, que dispõe de uma série de dados no período de 1934 a 2014.
A elaboração dos hidrogramas teve como base prévia de cálculos, uma análise de consistência de toda a série de dados
disponíveis e escolha de dois anos hidrológicos mais representativos, relativos a anos de regimes pluviométricos mais
extremados (seco e chuvoso), procedendo-se o transporte de dados para a área de estudo – bacia hidrográfica do ribeirão
Contendas, metodologia usualmente empregada na falta de dados fluviométricos locais.
Do exposto, apresenta-se a seguir, estimativas da reserva anual renovável de água subterrânea no âmbito do território
de sua bacia hidrográfica. Este volume de água se reporta ao montante do fluxo de base originário da descarga natural
de nascentes e escoamentos subterrâneos que alimentam o ribeirão Contendas e seus afluentes, ao longo de 1 (um) ano
hidrológico. Nesta estimativa, abstrai-se, portanto, da ocorrência de fluxos regionais de circulação profunda, associadas
às descontinuidades tectônicas regionais que extrapolam os limites da sua bacia hidrográfica.
A Tabela 7.6.1 a seguir resume as características da Estação fluviométrica considerada:
Tabela 7.6.1. Dados Característicos da Estação Fluviométrica.
NOME DA ESTAÇÃO

Baependi

Código

61473000

Rio

Baependi

Localização

Latitude: 21°57’3,96”S
Longitude: 44°52’46,92”W

Altitude

903 m

Área de Drenagem

614 km2

A determinação da capacidade de armazenamento em hidrogeologia pode ser computada mediante interpretação de
hidrograma fluviométrico, considerando as curvas de recessão ou de esgotamento de onde se determina o escoamento
de base e a capacidade de armazenamento, considerando-se como geometricamente coincidentes as suas respectivas
bacias hidrográficas e hidrogeológicas, como no caso da área de estudo em pauta.
Com base nestes parâmetros são estimadas as reservas renováveis de água subterrânea no âmbito da bacia, cuja parcela
em geral considerada de 20% (critério adotado pela ANA-Agência Nacional de Águas), a no máximo da ordem de 50%,
que se constitui os recursos hídricos subterrâneos explotáveis, considerado de modo sustentável.
O conceito de reserva renovável, calculada mediante análise de hidrograma fluvimétrico, se refere ao volume anual de
água subterrânea restituída do aquífero para o rio, sob a condição hidrodinâmica “rio-aquífero” efluente, e se refere a um
volume sob fluxo natural, que se constituí no escoamento de base (baseflow) ao longo de todo um ano hidrológico.
Representa a quantificação de um recurso hídrico renovável, que está intimamente associado aos volumes anuais de
recarga natural de longo prazo associado à pluviometria, que ora reflete um regime anual de chuva baixo (anos secos),
ora um regime anual maior (anos chuvosos).
Neste contexto, é importante definir “potencialidade” como o volume total de água acumulada na zona de saturação do
sistema aquífero que está sujeito a explotação. Na prática, potencialidade equivale às reservas totais, e corresponde à
soma da reserva renovável com a reserva permanente, a qual não se associa à coexistência de fluxo natural.
A “disponibilidade”, por sua vez, refere-se ao volume que pode ser extraído, sem risco de exaurir ou causar dano ao
sistema aquífero, que sob condições naturais restitui água subterrânea para formar o fluxo de base dos rios. A sobreexplotação de um aquífero, pode, pois, impactar significativamente a vazão dos rios, com a diminuição do fluxo natural
ou mesmo a sua exaustão, em que um rio antes perene, possa vir a secar. Assim, em um estudo de planejamento e gestão
do uso presente e futuro das águas subterrâneas é importante associar os conceitos de reservas (potencialidade) e
disponibilidade de um sistema aquífero.
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7.6.1. R ELAÇÃO

ENTRE ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS

Na bacia hidrográfica do ribeirão Contendas as aluviões, o manto de alteração das rochas metamórficas, saturado e os

aquíferos fraturados subjacentes, de maior expressão territorial, são responsáveis pelo volume de água que flui durante
todo o período seco do ano hidrológico, o que explica a coexistência do “fluxo de base” ou, do escoamento subterrâneo,
expressões de igual significado.

A manutenção do fluxo de base deste rio, perene, de comportamento efluente (recebe água dos aquíferos), mesmo sem
a ocorrência de chuvas, vem, pois explicar a restituição das águas infiltradas (subterrâneas) com a sua descarga natural

para o rio, já que é maior a sua carga hidráulica. Isto pode acontecer, em seu alto a baixo cursos, ao longo de toda a sua
calha, nas áreas de planície aluvial associadas ao nível de base, ou seja, o nível altimétrico local mais baixo, onde se
encontra o espelho d´água. Desse modo, observa-se, via de regra, o aumento de sua vazão de montante para jusante
cujas águas de restituição provêm das ombreiras.

Ocorrem também pontos de descarga subterrânea (surgências pontuais ou difusas) situados em cotas mais elevadas em
relação ao leito natural das drenagens, na quebra do relevo onde o freático aflora e, praticamente não ocorrem situações

de comunicação direta entre o rio e o aquífero; no entanto, as descargas do aquífero para o rio são efetivas durante todo
o ano em pontos de ocorrência de nascentes perenes.

Do exposto, os aquíferos granulares constituídos pelas aluviões, coberturas detrítico lateríticas e manto de alteração das

rochas metamórficas têm seus pontos de descarga cuja resposta pode ser muito mais rápida, com significativo aporte de

água desses sistemas para os rios através de nascentes localizadas na posição de meia encosta, que deságuam
diretamente na rede de drenagem, bem como em subsuperfície, através do manto decomposto saturado, sob carga
hidráulica mais elevada.

Os aquíferos aluviais, que ocorrem em áreas restritas da bacia, ocupando aproximadamente 0,25 km², equivalente cerca

de 7,9 % da área total, representam a exceção nesse quadro, pois, mantêm uma interação direta com os cursos d’água,
que os alimentam no período de águas altas, sob a condição hidrodinâmica de rio influente (doa água para os aquíferos).

7.6.2. S EPARAÇÃO

DO ESCOAMENTO SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEO

Os hidrogramas representam o deflúvio total medido numa determinada estação fluviométrica. Na análise de hidrograma,
procede-se a decomposição do deflúvio total com a separação das componentes superficial (runoff) e subterrânea (fluxo
de base) que compõem o escoamento total.
A separação das componentes, superficial e subterrânea, do escoamento, nem sempre é fácil de estabelecer. Existem
alguns métodos empíricos e, mais recentemente, alguns softwares de simulação que fornecem valores aproximados e
que podem ser aplicados numa primeira estimativa. Neste trabalho, a decomposição do escoamento total foi realizada
pelo método de Barnes, descrito por Custódio & Llamas (1976).
Nesta abordagem também foi considerado, que o escoamento subterrâneo se processa durante todo o ano, mesmo no
período de cheias. Esta consideração pode ser aplicada, pois com exceção das aluviões, os demais domínios aquíferos
estão situados em cotas superiores aos rios, o que permite uma contribuição das ombreiras e das fontes perenes durante
todo o ano. Esta situação, conforme anteriormente referida, só não ocorre no aquífero aluvionar, onde o fluxo subterrâneo
no sentido aquífero/rio é interrompido no período de cheias, devido à inversão do gradiente hidráulico.
Do exposto, para a análise da disponibilidade hídrica do Parque das Águas de Contendas do Rio Verde, foram construídos
hidrogramas considerando as vazões superficiais médias diárias, coletadas no sítio da Agência Nacional de Águas,
diretamente do Sistema de Informações Hidrológicas – Hidroweb (ANA 2018). A plotagem dos hidrogramas em gráficos
cartesianos de vazão fluviométrica versus tempo, em escala semi-logarítmica foi efetuada no ambiente do software “Excell”
da Microsoft. Seus gráficos ilustrativos, utilizados neste trabalho, estão apresentados nas figuras 7.6.1 e 7.6.2.
Vale ressaltar, que a rede hidrométrica regional não dispõe de Estação Fluviométrica na bacia de drenagem do ribeirão
Contendas, isto é, o monitoramento fluviométrico oficial e com séries históricas longas, está restrito aos grandes corpos
d’água da região, no caso o rio Baependi. Esta dificuldade notadamente mostra uma fragilidade evidente para o cálculo
da disponibilidade hídrica, pois a transferência de vazões entre bacias que apresentam áreas de drenagem tão díspares
deve ser vista com ressalva e cujos resultados aqui obtidos deverão ser tratados como estimativas preliminares.
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Figura 7.6.1. Hidrograma Estação Rio Baependi em período chuvoso (1982- 1983).

Figura 7.6.2. Hidrograma Estação Rio Baependi em período seco (2013 - 2014).

7.6.2.1. C OEFICIENTE DE ESGOTAMENTO
A forma gráfica dos hidrogramas permite visualizar nesta região os períodos de recessão e de recarga, ano hidrológico.
Na bacia hidrográfica em estudo a recarga ocorre de setembro de um ano a abril do ano seguinte, enquanto que de abril
a setembro de um mesmo ano ocorre o período de águas baixas, onde toda a água que circula pela rede de drenagem
é produto da contribuição dos sistemas aquíferos a elas direta ou indiretamente associados. A porção da curva referente
ao período seco representa o esgotamento ou depleção do aquífero. Com base nesta porção da curva, a qual se conforma
retilinearizada, foi calculado o coeficiente de esgotamento ou de recessão “α” com uso da equação de Maillet
(Castany 1971).
A porção da curva referente ao período seco, retilinearizada em semi-log, representa a reta de esgotamento ou de
recessão do aquífero, cujo gradiente é indicado pelo expoente negativo da equação exponencial de Maillet
(Castany 1971), empregada para o cálculo de “α”:
Qt = Qo .e–σt, em que:
Qt = vazão em um instante qualquer do esgotamento, em m3/s;
Qo = vazão do início do esgotamento, em m3/s;
α = coeficiente de esgotamento do aquífero, em dia-1;
t = período desde o início do esgotamento até o tempo t, em dias; e
e = 2,71828; base Neperiana.
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Desenvolvendo a equação, com a troca de base logarítmica neperiana para decimal, tem-se que log10 Qt = log Qo – (α
log e) t; como log10 (e) e é igual a 0,4343, a expressão do coeficiente de esgotamento fica reduzida à equação:
α = (log Qo – log Qt)/ 0,4343 t
A equação de Maillet apresenta algumas premissas para sua utilização, sendo considerada como a que melhor se aplica
para obtenção do coeficiente de esgotamento nos aquíferos instalados em rochas pouco permeáveis, ou seja, as
condições encontradas na bacia dos rios da região do Circuito das Águas.
Considerando-se como hipótese de base que as bacias, hidrográfica e hidrogeológica sejam coincidentes e bem
individualizadas, ou seja, que seus respectivos aquíferos sejam alimentados pelas precipitações, sem demais perdas ou
aportes subterrâneos para bacias contíguas, o coeficiente de esgotamento α é dado pela equação:

α = ( π2T) / 4 S L2, sendo:
T = transmissividade hidráulica do meio permeável, dada em m2/dia; igual a (K.b), em que
K é a condutividade hidráulica, em m/dia e “b” a espessura saturada, em m.
S = coeficiente de armazenamento ou porosidade eficaz;
L = distância ao rio, do eixo de simetria correspondente à área drenada pelo aquífero na bacia, em m.

Da resolução da equação, observa-se que o coeficiente de esgotamento (α) é fortemente influenciado pelas características
dimensionais e hidrodinâmicas (porosidade eficaz e transmissividade hidráulica de Darcy) do(s) aquífero(s) relacionado(s)
a cada unidade, ainda que o coeficiente de esgotamento seja inversamente proporcional às dimensões e as características
hidráulicas (porosidade eficaz e permeabilidade de Darcy), e diretamente proporcional à transmissividade, do conjunto
de aquíferos que compõem a bacia hidrogeológica.
Desse modo, é de se esperar que os aquíferos granulares, que apresentam transmissividade relativamente elevada em
bacias de conformação estrutural favorável à restituição de água aos rios, apresentem valores para o coeficiente de
esgotamento menor do que aqueles encontrados em regiões de rocha fraturada. Isso porque se pressupõe uma maior
homogeneidade para os aquíferos granulares.
Os valores encontrados para a Estação Baependi são apresentados na Tabela 7.6.2.
Tabela 7.6.2. Anos hidrológicos representativos da Estação Baependi.
Período

Característica

Coeficiente De Esgotamento

Analisado

Pluviométrica

(α)

01/10/82 – 30/09/83

Chuvoso

0.0062 dia-1

01/10/13 – 30/09/14

Seco

0,0038 dia-1

Ainda, na análise dos valores determinados para os coeficientes de esgotamento (α) é pertinente comentar:




Os coeficientes de esgotamento determinados para a bacia de contribuição do Parque das Águas de Contendas
variam entre 0,0038 a 0,0062 que podem ser comparados aos encontrados em bacias hidrográficas com grande
capacidade de infiltração e armazenamento, onde predominam terrenos sedimentares de bom condicionamento
hidrogeológico;
Os baixos valores são indicativos de que as áreas contribuintes consideradas no estudo têm capacidade de
armazenamento significativo, não obstante a ausência de coberturas sedimentares importantes, em que se pese
a contribuição do manto decomposto saturado. Esse fato está relacionado principalmente à influência dos
elevados índices pluviométricos da área, cuja média anual, mesmo em anos de baixa pluviometria supera os
1300 mm, e à presença de um manto decomposto bem desenvolvido e distribuído de forma praticamente
generalizada por toda a bacia. Vale acrescentar que, neste manto de alteração, é comum desenvolver-se
localmente um nível freático superficial, localmente descontinuo quando em contato com o substrato rochoso.

7.6.2.2. C A PACIDAD E DE ARMAZENAMENTO SUBTERRÂNEO
A capacidade de armazenamento subterrâneo (V0) de uma bacia é equivalente às suas reservas renováveis e corresponde
ao volume de água livre armazenado em uma seção do aquífero, limitada por dois níveis piezométricos extremos, mínimo
e máximo, ao longo de um período considerado Castany (1971), Esta conceituação considera que nos sistemas aluviais,
as principais áreas de descarga situam-se em cotas próximas ao nível de base.
Por outro lado, conforme anteriormente comentado, nos demais sistemas aquíferos as áreas de descarga natural estão
situadas em cotas superiores aos rios e o escoamento não é influenciado pela altura dos níveis d’água do rio na época
de águas altas no período chuvoso, e ocorre durante todo o ano hidrológico. Nesse caso, o quantitativo do escoamento
subterrâneo total, aqui denominado de deflúvio subterrâneo, aproxima-se das reservas renováveis.
Scudino P.C.B. & Carmo J.C.C.

350

SIGA – CIRCUITO DAS ÁGUAS
CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO LOCAL DE CONTENDAS – DISPONIBILIDADE HÍDRICA SUBTERRÂNEA

A determinação da capacidade de armazenamento foi calculada com base no estudo das curvas de esgotamento,
segundo a equação de Maillet (Castany, op. cit.), expressa da seguinte forma:
V0 = 86.400 (Q0/α), em que:
V0 = capacidade de armazenamento, em m3;
Q0 = Vazão do rio no início do esgotamento em m3/dia; e
α= coeficiente de esgotamento, em dia-1.

A capacidade de armazenamento (V0) estima o volume de água subterrânea armazenado no instante t0, acima do nível
de base, ou seja, a reserva renovável.
Na Tabela 7.6.3, a seguir, são discriminados os valores calculados para capacidade de armazenamento (V0), coeficiente
de esgotamento (α) e áreas de drenagem das unidades de análise consideradas nos hidrogramas analisados.
Tabela 7.6.3. Deflúvios, Coeficiente de Esgotamento e Capacidade de Armazenamento para a Estância hidromineral de Contendas do Rio
Verde.
Escoamento
Subterrâneo
Específico

Coeficiente de
Esgotamento

L/s/km2

dia-1

3,92 x 106

38,3

0,798 x 106

7,86

Área da
Bacia

Escoamento
Total

Escoamento
Superficial

Escoamento
Subterrâneo

km2

m3/ano

m3/ano

m3/ano

Contendas

3,22

5,58 106

1,65 106

Contendas

3,22

1,22 x 106

0,422 x 106

Estâncias
Hidrominerais

Capacidade de
Armazenamento
(V0)

Ano
Hidrológico

0,0062

2,93 x106

1982-1983

0,0038

0,682x 106

2013-2014

m3

Os escoamentos subterrâneos específicos referem-se ao volume anual de contribuição de água subterrânea ao fluxo de
base dos rios, relacionado com a respectiva área de drenagem da bacia considerada, expresso em L/s.km2. Nesse quadro
apresenta-se também o percentual da parcela de contribuição de água subterrânea (fluxo de base) em relação ao
escoamento total, medido nas respectivas estações fluviométricas.
Nas áreas de influência das Estâncias Hidrominerais, onde o sistema aquífero fraturado e respectivo manto decomposto
saturado representa quase 100% da área total, os valores de α variam entre 0,0038 e 0,0070 dia-1 e o escoamento
subterrâneo especifico fica entre 5 e 33 L/s/km2, o que demonstra que o aquífero subsuperficial associado ao manto de
alteração das rochas cristalinas apresenta um bom potencial hidrogeológico.
Em resumo, as estimativas demonstram uma alta produtividade e capacidade de armazenamento do conjunto dos
sistemas aquíferos que ocupam suas sub-bacias. Essas condições se revelam, sobretudo, nos baixos valores dos
coeficientes de esgotamento e nos altos percentuais de águas subterrâneas na composição do deflúvio total dos rios
estudados (Tabela 7.6.3 ). Tudo isso decorre dos altos índices pluviométricos da região e da existência de um manto de
alteração bem desenvolvido e de ocorrência generalizada em toda a área, representada pelo aquífero de comportamento
granular associado ao manto decomposto de significativa espessura saturada.

7.6.3. R ESE RVAS R ENOVÁVEIS

E

R ECURSOS E XPLOTÁVEIS

A determinação e estimativa das reservas e recursos explotáveis das águas subterrâneas é um dos conceitos mais
controvertidos entre os hidrogeólogos, principalmente quando se associa reservas explotáveis à potencialidade e
disponibilidade, devido à imprecisão das definições e à complexidade e dificuldade de identificar os diferentes aspectos
envolvidos com a situação real. Assim, é importante apresentar alguns conceitos específicos utilizados:






Reservas Renováveis – representam a quantidade de água livre armazenada no aquífero ao longo de um
período de recarga natural. Essas reservas são as que mantêm relação com o balanço das águas subterrâneas e
que são avaliadas a partir das variações piezométricas ou das curvas de esgotamento do escoamento superficial
mediante análise de hidrograma fluviométrico. Em geral, parte destas reservas renováveis é a que constitui os
recursos explotáveis;

Reservas Permanentes ou seculares – constituem as águas subterrâneas acumuladas que não variam em
função das precipitações, ou seja, não associada ao fluxo natural. Formam uma parcela que se situa abaixo dos
níveis de descarga locais ou regionais e permitem uma explotação mais importante, regularizadas em períodos
de vários anos;

Reserva Acumulada - é a totalidade da água acumulada e mobilizável em um sistema aquífero. O termo
mobilizável se refere à capacidade do sistema aquífero de permitir o movimento da água sob a ação de forças
gravitacionais, contrapondo-se à parcela de água retida ou à umidade do solo. Desse modo, a quantidade de
água acumulada é o produto do volume de rocha saturado pela porosidade efetiva, em sistemas aquíferos livres
ou pelo coeficiente de armazenamento, em sistemas sob pressão confinante;
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Reserva Explotável ou Recurso Explotável - constitui a quantidade máxima de água que poderia ser explotada
de um aquífero, sem impacto a ele. Essa reserva é constituída pelas reservas renovável e parte da reserva
permanente.

Diante da metodologia de trabalho adotada que enfoca um diagnóstico com base em dados secundários, visto que a
área de estudo não é dotada de sistema de monitoramento da vazão fluvial instalado na calha do ribeirão Contendas, as
reservas renováveis foram determinadas a partir da transferência de dados da estação fluviométrica Baependi (ANA
61473000), para a bacia hidrográfica do ribeirão Contendas Neste contexto, as reservas renováveis foram determinadas
a partir do escoamento subterrâneo (fluxo de base) e na capacidade de armazenamento (V0) considerando, no período,
os anos de taxas pluviométricas extremadas representativas de anos hidrológicos mais secos e mais chuvosos, ao longo
do período que 1934 a 2014, para os quais o banco de dados Hidroweb/Ana disponibiliza dados para a referida estação.
Como reserva explotável foi adotado o volume correspondente a 20% da reserva renovável, conforme proposta
preconizada pela ANA em documento publicado em 2005 que trata de disponibilidade e demanda de recursos hídricos
no Brasil.
Diante destas considerações a Tabela 7.6.4, apresentada a seguir, mostra as estimativas de reserva renovável calculada
para a bacia hidrográfica do ribeirão Contendas, relativa ao sistema hídrico subterrâneo da zona aquífera de circulação
rasa a intermediária, pouco profunda, da ordem de 50-200 metros, que pouco ou quase nada interfere na vazão das
fontes hidrominerais do Parque das Águas, cuja origem está associada a um sistema aquífero de fluxo regional de
circulação profunda, com base nos dados de datações por Carbono-14.
Tabela 7.6.4. Estimativa das reservas explotáveis.
Escoamento
Subterrâneo
m3/ano

Capacidade de
Armazenamento V0
(m3)

Reserva
Explotável
(m3/ano)

Reserva
Explotável
(L/s)

Ano Hidrológico

3,92 x 106

2,93 x 106

7,85 x 105

24,88

1982 – 1983 (chuvoso)

0,798 x 106

0,682 x 106

1,60 x 105

5,08

2013 – 2014 (seco)
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7.7. C ARACTERIZAÇÃO HIDROGEOQUÍMICA E ISOTÓPICA
Karin Voll
Vinicius Gonçalves Ferreira
Paulo Cyro Baptista Scudino
Veridiana Teixeira de Souza Martins
Adriana Jeber

7.7.1. H IDROQUÍMICA
A análise hidroquímica estabelece bases para o conhecimento do modelo hidrogeoquímico das águas minerais e águas
subterrâneas. Sua finalidade é identificar e definir as características físico-químicas das águas, que podem ser resultantes
tanto das características litológicas das unidades aquíferas, quanto de fenômenos meteorológicos modificadores ou
influenciadas por possíveis fontes de contaminação.
Em processos naturais, a água interage com sedimentos e com o substrato rochoso, incorporando substâncias orgânicas
e inorgânicas. Além disso, é necessário levar em consideração o ciclo hidrológico, ao se avaliar a hidroquímica da água,
e observar a influência da sazonalidade na evolução físico-química das águas minerais.
Neste trabalho, foram executadas duas campanhas de amostragem de águas em campo, no final do período chuvoso (11
a 16 de março de 2018) e no meio do período de estiagem (23 a 27 de julho de 2018) objetivando avaliar a variação dos
parâmetros analisados entre os períodos chuvoso e de estiagem. A campanha realizada no período chuvoso se restringiu
ao Parque das Águas de Contendas e a malha de amostragem foi ampliada na campanha do período de estiagem (julho).
Além disso, foram instalados dois amostradores passivos na região (um em Caxambu e outro em Cambuquira) para
coletar água de chuva mensalmente e analisar a variação de sua composição isotópica (oxigênio e hidrogênio) ao longo
dos dois períodos estudados.
Nestas campanhas foram feitas análises in loco e laboratoriais (Tabela 7.7.1). As análises hidroquímicas foram realizadas
pelos laboratórios da SGS/GEOSOL (Anexo XVII), as análises isotópicas foram realizadas pelos laboratórios CEPAS/USP e
CPGeo/USP (Anexo VII), Beta Analytic (Anexo VIII) e Geochronos (Anexo IX).
As análises isotópicas foram submetidas a diferentes tratamentos, especificados nos laudos de resultados (Anexos XVII,
VII, VII e IX). Após o tratamento, os dados foram apresentados no formato de gráficos, diagramas e tabelas para melhor
visualização e discussão. A classificação dos tipos de águas presentes foi discutida a partir dos diagramas de Piper e
Schoeller-Berkaloff, enquanto que para caracterizar o meio da água utilizou-se o diagrama de Pourbaix (Eh × pH).
Os parâmetros para seleção de análises dentro da faixa de erro aceitável foram definidos por Clesceri et al. (1998) e estão
resumidos na Tabela 7.7.2.
De acordo com os resultados hidroquímicos, serão apresentados comentários sobre os grupos de águas, a qualidade e
os resultados de índices hidroquímicos avaliados. Por fim, serão abordadas as análises isotópicas, a fim de completar a
investigação iniciada pela hidroquímica e parâmetros físico químicos. As análises isotópicas realizadas no presente
trabalho foram:






δD – Delta Deutério;
δ18O – Delta Oxigênio 18;
δ13C – Delta Carbono 13;
14C – Idade aparente por Carbono 14;
87Sr/86Sr – Razão Estrôncio 87/86.

7.7.1.1. C LASSIFICAÇÃO DOS TIPOS DE ÁGUAS
DIAGRAMA

DE

P I PE R

O diagrama de Piper, também chamado de diagrama trilinear, é frequentemente utilizado para classificação e comparação
de distintos grupos de águas quanto aos cátions e ânions dominantes. O diagrama consiste de dois triângulos onde são
plotadas as abundâncias relativas dos cátions principais (Na+ + K+, Mg2+ e Ca2+) e dos ânions principais (HCO3- + CO32-,
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Cl- e SO42-) com um losango entre eles, onde estes valores são projetados. O diagrama tem por finalidade revelar
semelhanças e diferenças entre as amostras de águas (Feitosa et al. 2008).
Tabela 7.7.1. Discriminação dos parâmetros analisados no projeto nos dois conjuntos de amostras coletados nas duas campanhas.
Parâmetro

Análises físico-químicas

Análises isotópicas

Março/2018

Julho/2018

Arsênio Total

x

x

Bário Total

x

x

Bicarbonato

x

x

Cádmio Total

x

x

Cálcio Dissolvido

x

x

Chumbo Total

x

x

Cloreto

x

x

Cobre Total

x

x

Condutividade Elétrica (In situ)

x

x

Cromo Total

x

x

Estrôncio Total

x

x

Ferro Dissolvido

x

x

Ferro Total

x

x

Fluoreto

x

x

Lítio Total

x

x

Magnésio Dissolvido

x

x

Manganês Dissolvido

x

x

Manganês Total

x

x

Níquel Total

x

x

Nitrato (N)

x

x

Nitrito (N)

x

x

Ortofosfato (P)

x

x

Oxigênio Dissolvido (In situ)

x

x

pH (In situ)

x

x

Potássio Dissolvido

x

x

Potencial Redox (In situ)

x

x

Sílica

x

x

Sódio Dissolvido

x

x

Sulfato

x

x

Temperatura da Amostra

x

x

Tempo

x

x

Turbidez

x

x

Última Chuva

x

x

Zinco Total

x

x

Sr87/Sr86 em água

x

x

Isótopos de Hidrogênio

x

x

Isótopos de Oxigênio

x

x

Sr87/Sr86 em amostras selecionadas de rocha

x

-

Isótopos estáveis de Carbono

-

x

-

x

Alumínio Total

x

C

14

x

Os parâmetros para seleção de análises dentro da faixa de erro aceitável foram definidos por Clesceri et al. (1998) e estão
resumidos na Tabela 7.7.2.
Tabela 7.7.2. Parâmetros de avaliação do erro analítico (Clesceri et al. 1998), com base no balanço iônico das análises hidroquímicas.
Σ(cátions) ou Σ(ânions)
(meq/L)

Erro aceitável
(meq/L ou %)

0 – 3,0

± 0,2 meq/L

3,0 – 10,0

± 2,0 %

10,0 – 800,0

± 5,0 %
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A Figura 7.7.1 apresenta o diagrama Piper para as águas da área de Águas de Contendas, dentro do Parque das Águas

nos meses de março, representando o período chuvoso (Figura 7.7.1a) e julho, representando o período de estiagem
(Figura 7.7.1b). A Figura 7.7.2 apresenta todos os pontos amostrados no mês de julho, incluindo aqueles fora do Parque
das Águas.

Figura 7.7.1. Diagramas de Piper para classificação das amostras de água coletadas no Parque das Águas de Contendas. a) Período
chuvoso, mês de março; b) Período de estiagem, mês de julho.
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Figura 7.7.2. Diagrama de Piper para classificação das amostras de água coletadas em Águas de Contendas no período de estiagem, mês
de julho (inclui as amostras de dentro e fora do Parque das Águas).

A fim de facilitar a interpretação dos dados quanto aos tipos de águas, os pontos de amostragem e sua classificação
hidroquímica foram apresentados de forma esquemática na Tabela 7.7.3.

Tabela 7.7.3. Classificação hidroquímica das amostras da área de Águas de Contendas nos meses de março e julho
Ponto
ACT01

Tipos das águas
março
julho
B.M

B.M

ACT02

B.C

B.C

ACT03

B.C

B.C

ACT04

B.M

B.M

ACT05

-

B.C

ACT09

-

B.M

ACT10

-

B.M

ACT11

-

B.M

ACT12

-

B.Na+K

ACT22

-

B.Na+K

Localização do ponto de coleta
Fonte magnesiana - Parque das Águas
Fonte ferruginosa - Parque das Águas
Fonte gasosa - Parque das Águas
Poço tubular - Parque das Águas
Poço tubular - Parque das Águas
Poço tubular – Externo ao Parque das Águas
Poço tubular - Externo ao Parque das Águas
Fonte gasosa - Externo ao Parque das Águas
Fonte gasosa - Externo ao Parque das Águas
Piezômetro - Parque das Águas

B.C – águas bicarbonatadas cálcicas; B.Na+K – águas bicarbonatadas sódicas potássicas; B.M – águas
bicarbonatadas mistas.

Em Águas de Contendas predominam as águas bicarbonatadas cálcicas, bicarbonatadas mistas e bicarbonatadas sódicaspotássicas. No geral as amostras têm como ânion predominante o bicarbonato. Quanto aos cátions, foram observadas
no período chuvoso (Figura 7.7.1a), águas classificadas como mistas (ACT01, ACT04) e cálcicas (ACT02 e ACT03). No

período de estiagem (Figura 7.7.1b) as águas foram classificadas como mistas (ACT01, ACT04, ACT09, ACT10 e ACT11),

cálcicas (ACT02, ACT03 e ACT05) e sódicas-potássicas (ACT12 e ACT22).

Quanto à sazonalidade não houve mudança nos tipos das águas, indicando que não há interferência de recarga recente
(período chuvoso) na composição hidroquímica das águas minerais. Ressalta-se que a fonte ACT05 e o piezômetro ACT22,

dentro do parque, só foram amostrados no período de estiagem. Fora do parque a maioria das águas são enquadradas
como bicarbonatadas mistas, apenas no ponto ACT12 configurou-se águas bicarbonatadas sódicas-potássicas.
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DIAGRAMA

DE

S C HO E L L E R -B E R KA L O F F

Neste tipo de diagrama, que tem por finalidade observar famílias de águas pelos respectivos padrões gráficos, são
traçadas sequências de linhas, unindo os pontos que representam as concentrações normais (meq/L) dos cátions e ânions.

Cada linha representa os valores obtidos para uma amostra de água. A Figura 7.7.3 apresenta os diagramas SchoellerBerkaloff para a área de Águas de Contendas no período chuvoso (Figura 7.7.3a) e de estiagem (Figura 7.7.3b).

Figura 7.7.3. Diagramas de Schoeller-Berkaloff para classificação das amostras de água coletadas no Parque das Águas em Águas de
Contendas. a) Período chuvoso, mês de março; b) Período de estiagem, mês de julho.

Observa-se que as águas do interior do parque apresentam padrão similar entre elas e, portanto, constituem um mesmo
grupo, independente do período estudado (Figura 7.7.3).
Quando analisadas as águas no período de estiagem, dentro e fora do parque, apenas o ponto ACT22 (que está dentro
do parque) destoa das demais águas (Figura 7.7.4), por apresentar maiores concentrações de cloreto e sulfato. Isso é
coerente com o comportamento esperado, dadas as observações durante a coleta de água, já que o ponto corresponde
a um piezômetro vulnerável a águas de chuva.
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Figura 7.7.4. Diagrama de Schoeller-Berkaloff para classificação das amostras de água coletadas em Águas de Contendas no período de
estiagem, mês de julho.

DIAGRAMA

DE

P O U RB A I X

O diagrama Eh-pH, também conhecido como diagrama de Pourbaix (Takeno 2005), é uma representação gráfica das
possíveis fases de equilíbrio ou estabilidade de espécies iônicas no ambiente que a caracteriza (ácido-básico, oxidanteredutor). A Figura 7.7.5 apresenta o diagrama Pourbaix com as amostras de Águas de Contendas.

Figura 7.7.5. Diagrama de Pourbaix para classificação das amostras de água coletadas em Águas de Contendas. Os pontos menores
representam as amostras do período chuvoso e os pontos maiores representam as amostras do período de estiagem (adaptado de
Scudino & Martins 1985).

As águas encontram-se em um meio denominado “de transição”, que significa estar entre meio “isolado da atmosfera” e
meio “em contato com atmosfera”. Comparando as águas amostradas dentro do parque em ambos os períodos (pontos
ACT01, ACT02, ACT03 e ACT04), observa-se que o pH tem um pequeno aumento no período de estiagem. A diminuição
de pH no período chuvoso pode estar relacionada à dinâmica de aquíferos rasos, ricos em ácidos húmicos que favorecem
a redução do pH e tem influencia direta da precipitação pluviométrica. Porém o Piper não indicou mudança significativa
de composição química entre os dois períodos.
Águas externas ao Parque possuem pH maiores que as águas internas e mais próximas da neutralidade (entre 6,0 e 7,5),
enquanto as internas ao parque apresentam pH na faixa ácida. A Tabela 7.7.4 é uma apresentação esquemática dos
resultados obtidos por diagrama Pourbaix.
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Tabela 7.7.4. Classificação das amostras de Águas de Contendas quanto ao potencial redox e quanto ao pH, definida através do
diagrama de Pourbaix.
Ponto
ACT01

Eh e pH do meio
março
julho
T.A.M

T.A.M

ACT02

T.A.M

T.A.M

ACT03

T.A.M

T.A.M

ACT04

T.A.M

T.A.M

ACT05

-

T.A.M

ACT09

-

T.N

ACT10

-

T.N

ACT11

-

T.N

ACT12

-

T.N

ACT22

-

T.N

Localização do ponto de coleta
Fonte magnesiana - Parque das Águas
Fonte ferruginosa - Parque das Águas
Fonte gasosa - Parque das Aguas
Poço tubular - Parque das Aguas
Poço tubular - Parque das Águas
Poço tubular - Externo ao Parque das Águas
Poço tubular - Externo ao Parque das Águas
Fonte gasosa - Externo ao Parque das Águas
Fonte gasosa - Externo ao Parque das Águas
Piezômetro - Parque das águas

T.A.M – meio de transição Eh-pH com acidez moderada; T.N – meio de transição Eh com pH na faixa neutra.

7.7.1.2. C ARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS DAS ÁGUAS
Os parâmetros físico químicos medidos in situ na AEL de Contendas (pH, condutividade elétrica, potencial de oxirredução

e oxigênio dissolvido) são apresentados através de uma análise estatística descritiva das amostras a fim de resumir as
informações sobre a população amostral (Figura 7.7.6). Os gráficos em caixa expressam o conjunto de valores englobado
pelas amostras, através da sua divisão em quartis. Os quartis são valores que dividem o conjunto de dados em quatro

partes iguais, a partir do conjunto de observação organizado em ordem crescente. O quartil 1 equivale ao número que

deixa 25% das observações abaixo dele e 75% acima, enquanto que o quartil 3 deixa 75% das observações abaixo e 25%

acima. A mediana equivale ao quartil 2, que deixa 50% das observações abaixo e 50% das observações acima. O mínimo

equivale ao menor valor analisado e o máximo retrata o maior valor. Foi feita uma separação entre os pontos para
comparação entre os períodos chuvoso e de estiagem. Ressalta-se que, no período de estiagem, foram analisadas
amostras coletadas fora do Parque das Águas, diferentemente da campanha no período chuvoso, quando apenas foram
coletadas águas de dentro do parque. As amostras no período de estiagem foram, portanto, subdivididas entre o conjunto

de águas dentro do parque (“Estiagem no parque”) e todo conjunto de águas analisadas dentro e fora do parque
(“Estiagem em todos”; Figura 7.7.6).

O potencial hidrogeniônico predominante das águas na área de Águas de Contendas oscila de moderadamente ácido à

faixa da neutralidade (pH entre 4,68 a 7,24). Quanto à mediana do pH (Figura 7.7.6a), o valor dentro do parque é
ligeiramente maior no período de estiagem quando comparado ao período chuvoso (5,29 e 4,90, respectivamente). Já o

pH analisado em todos os pontos dentro e fora do parque no período de estiagem registrou mediana de 5,86. Isto mostra
que águas fora do parque registram pH maiores e mais próximos da neutralidade.

A condutividade elétrica (CE) varia de 32 a 465 μS cm-1 (Figura 7.7.6b). Quando se observa a CE pela sazonalidade e dentro

do parque, não há variação do parâmetro no período chuvoso (março) quando comparada ao período de estiagem

(medianas de 123 e 122 μS cm-1, respectivamente). Já a mediana de CE, considerando todos os pontos, fora e dentro do

parque, no mês julho (estiagem) foi de 101 μS cm-1. Ou seja, águas fora do parque possuíram estatisticamente valores de

CE ligeiramente menores.

O potencial redox (Eh) variou de -44 a 243 mV (Figura 7.7.6c). Foi observado maior valor de Eh no período de estiagem

(julho) quando comparado ao período chuvoso (medianas de 136 e 104 mV, respectivamente), isto considerando apenas

águas dentro do parque. Quando se considera todos os pontos fora e dentro do parque, no período de estiagem, o valor

mediano de Eh é de 123 mV. Em relação ao oxigênio dissolvido nas águas, os valores oscilaram entre 1,00 a 3,84 mg/L

(Figura 7.7.6d), a mediana das análises deste parâmetro, quando observadas dentro do parque, foi maior no período

chuvoso que no período de estiagem, quando todos os pontos amostrados tiveram concentrações abaixo do limite de
detecção (2 mg/L) do aparelho utilizado para sua determinação. Isto significa que o maior valor do potencial redox (Eh)

registrado no período de estiagem não se correlaciona à concentração de oxigênio dissolvido (OD). Quando considerados

todos os pontos amostrados no período de estiagem, dentro e fora do Parque das Águas, apenas 2 pontos tiveram

concentração de OD detectável, os pontos ACT10 e ACT12, ambos poços tubulares rasos localizados em propriedades
privadas.
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Figura 7.7.6. Parâmetros físico-químicos medidos in situ nas águas de Águas de Contendas, dentro e fora do Parque das Águas. a)
Potencial hidrogeniônico (pH); b) Condutividade elétrica (CE); c) Potencial redox (Eh) e d) Oxigênio dissolvido (OD).

Os valores dos parâmetros hidroquímicos foram comparados aos padrões estabelecidos pela ANVISA (Agência Nacional
de Vigilância Sanitária) na resolução RDC nº 274/2005 (ANVISA 2005) para águas envasadas e estão na Tabela 7.7.5, que
se refere aos analitos que a ANVISA contempla como elementos e compostos padrões para fiscalização e estipula o valor
máximo permitido (VMP) para estes tipos de águas minerais.
Tabela 7.7.5. Valor Máximo Permitido (VMP) segundo RDC 274/2005.
Parâmetros
Arsênio
Bário
Cádmio
Chumbo
Cobre
Cromo
Manganês
Nitrato (como N)

Unidade
mg/L

VMP
0,01

mg/L

0,7

mg/L

0,003

mg/L

0,01

mg/L

1

mg/L

0,05

mg/L

0,5

mg/L

11,3

Nenhuma das amostras coletadas dentro do Parque das Águas de Contendas apresentou valores acima do estabelecido
na resolução RDC nº 274 (ANVISA 2005).

7.7.1.3 Í NDICES HIDROQUÍMICOS
Os índices hidroquímicos são relações matemáticas entre concentrações normais (em meq/L) de diferentes substâncias,
calculados para subsidiar a caracterização hidrogeoquímica e fenômenos modificadores. No presente trabalho foram
calculados os índices CO2 livre (com base nos bicarbonatos e no pH), Na+/Ca2+, Kr (índice proporcional à pressão parcial
de CO2), HCO3-/SiO2, SiO2/(Na++K++Cl-), Ca2+/Ca2++SO42- e Mg2+/Ca2++Mg2+ (Tabela 7.7.6).
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A relação Na+/Ca2+ é utilizada para comparar as interações entre água e a rocha do aquífero ou estudar o comportamento
de troca de bases (Scudino 2002). Para a área em estudo foram observados valores constantes, com leves oscilações da
razão Na+/Ca2+ entre os pontos e os períodos (chuvoso e de estiagem). Os maiores valores da razão Na+/Ca2+ ocorrem
nas amostras ACT04 (ambos os períodos climáticos), ACT10, ACT11 e ACT12 coletados apenas no período de estiagem.
Ressalta-se que esses pontos estão próximos no diagrama de Piper (Figura 7.7.2).
Tabela 7.7.6. Índices hidroquímicos das amostras de água na área de Águas de Contendas.
CO2 livre
(meq/L)
ACT01
0,6
ACT02
27,1
ACT03
61,1
ACT04
57,8
ACT01
2,0
ACT02
11,7
ACT03
18,5
ACT04
19,3
ACT05
4,7
ACT09
0,2
ACT10
0,3
ACT11
0,8
ACT12
0,7
ACT22
2,8
* 𝑲𝑲𝑲𝑲 = 𝟑𝟑�[𝑪𝑪𝑪𝑪𝟐𝟐+ × (𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯𝟑𝟑− )𝟐𝟐 ] (Scudino 2002).
Período de estiagem

Período
chuvoso

Ponto

Na+/Ca2+

Kr*

0,6
0,3
0,3
1,2
0,5
0,3
0,3
0,9
0,5
0,4
1,1
0,8
1,7
0,7

0,2
0,8
2,4
1,0
0,2
0,6
2,2
0,8
0,2
1,1
0,5
0,3
0,4
2,2

HCO3/
SiO2
0,48
1,09
3,91
1,55
0,51
0,26
1,34
0,78
1,78
0,90
0,67
2,09
0,63
7,14

SiO2/
(Na++K+-Cl-)
4,5
3,5
1,2
1,2
10,5
13,2
5,0
4,0
2,3
5,6
3,9
1,5
3,4
0,3

Ca2+/
Ca2++SO420,8
0,9
1,0
0,9
1,0
1,0
1,0
1,0
0,9
1,0
1,0
0,9
0,9
0,6

Mg2+/
Ca2++Mg2+
0,3
0,3
0,3
0,4
0,3
0,3
0,3
0,4
0,2
0,4
0,3
0,4
0,3
0,1

Quando há redução de sulfato o Kr aumenta (devido ao aumento na concentração de HCO3-). Como o ambiente é
oxidante e não redutor, o aumento de Kr pode estar relacionado à liberação de Ca2+ ou HCO3- para a solução. O ponto
ACT03 apresenta o maior valor de Kr, sendo o ponto com maiores concentrações dos íons bicarbonato e cálcio.
Segundo (Hounslow 1995) as razões entre bicarbonato e sílica servem para indicar a interação da água com rochas
silicáticas ou carbonáticas (>10 indica intemperismo de carbonato, <5 indica intemperismo de silicatos). No caso das
Águas de Contendas, todas as amostras apresentaram razões menores que 5, o que indica preferencialmente a interação
das águas com rochas silicáticas, com exceção da amostra ACT22, piezômetro no Parque das Águas, que apresentou
razão entre 5 e 10, o que pode ser consequência das condições anômalas de amostragem neste ponto.
A razão SiO2/(Na++K+-Cl-) avalia a disponibilidade de sílica em relação ao sódio não ligado ao cloreto (halita, relacionada
à água marinha) e ao potássio (Hounslow 1995). No geral, quase todas as amostras apresentam valores maiores do que
2, enquanto as amostras ACT03 (período chuvoso) e ACT04 (período chuvoso) esse valor está entre 1 e 2. A amostra
ACT22 apresentou valor menor do que 1 para essa razão. Quando há excesso de sílica em relação a esses cátions (razão
maior do que 2) há indicação de que esse sódio esteja relacionado à dissolução de rocha que contém minerais ferromagnesianos. Por outro lado, se essas razões são menores do que 2 sugere-se a presença de alteração de feldspato
(albita) ou troca de cátions. A maior parte das amostras de Águas de Contendas apresenta razões maiores do que 2,
indicando a possível influência da alteração de minerais ferro-magnesianos nessas águas. As demais amostras indicam a
possível alteração de feldspato ou troca de cátions e a amostra ACT22 pode ter seu valor explicado como consequência
da dissolução de sais minerais adquiridos durante o escoamento superficial de chuvas recentes.
A maior concentração de cálcio em relação ao sulfato (Ca2+/Ca2++SO42-) é um parâmetro utilizado para identificar se a
presença de cálcio ou sulfato está relacionada à dissolução de minerais que contenham essas espécies (Hounslow 1995).
Se a concentração dos dois for equivalente (valor em torno de 0,5), o mineral que está dissolvendo é o gipso, mas se a
concentração de sulfato é maior (valor menor que 0,5), pode estar ocorrendo a oxidação da pirita ou a precipitação de
calcita. Quando a concentração de cálcio é maior (valor maior que 0,5) há a presença de cálcio pela interação com minerais
carbonáticos ou silicáticos ricos em cálcio. No caso das amostras de Águas de Contendas, essas razões indicam que a
presença de cálcio em todas as amostras da área estudada está ligada a interação com minerais silicáticos ou carbonáticos
(valores maiores que 0,5). Da mesma forma, a comparação da concentração de magnésio com o cálcio, para intemperismo
de silicatos, indica se ocorre interação com minerais ferro-magnesianos. No caso de Águas de Contendas, como todos os
índices estão abaixo de 0,5, não há indicação da alteração com minerais ferromagnesianos. Este fato diverge do indicado
pela razão de sílica e os íons de sódio e potássio, para algumas amostras.

7.7.2. E STUDOS

ISOTÓPICOS DAS ÁGU AS

A utilização de técnicas isotópicas é de grande relevância para se investigar questões hidrogeológicas, tais como origem
de águas, definição de área de recarga e identificação das fontes de concentrações de íons, entre outros. A base para o
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estudo isotópico é a avaliação das variações de abundância das diferentes espécies. Os isótopos utilizados no presente
trabalho foram de hidrogênio, oxigênio, carbono (δ13C e 14C) e estrôncio (87Sr/86Sr).
Os isótopos apresentam-se como estáveis e instáveis (radioativos). Ambas as espécies podem ser empregadas como
traçadores em estudos hidrológicos (Taye et al. 2018). Entende-se como traçador qualquer produto que já esteja ou que
é incorporado na água, e que permita a investigação do seu comportamento físico e/ou químico.
A medida das espécies isotópicas estáveis (H, O e C) é obtida a partir da razão entre a espécie isotópica mais pesada e a
espécie isotópica mais leve e mais abundante, comparada relativamente à mesma razão de um padrão específico. A base
para um estudo isotópico de isótopo estável é a ocorrência do fenômeno de fracionamento isotópico, onde há uma
tendência de alguns pares isotópicos se separarem em frações leves e pesadas durante processos físicos como
evaporação e condensação (Fetter 1994, Drever 1997, Domenico & Schwartz 1997,Clark & Fritz 1997).
Assim, dado que as diferenças isotópicas entre o padrão e as amostras são muito pequenas, os resultados isotópicos são
expressos em notação delta (δ) relativamente a um padrão internacional. O valor δ é adimensional, expresso em partes
por mil (‰) e definido conforme apresenta a equação:
𝑅𝑅
𝛿𝛿 = � 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎�𝑅𝑅

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ã𝑜𝑜

− 1� × 1000‰

Onde: Ramostra - razões 2H/1H,13C/12C, e 18O/16O; Rpadrão - refere-se às mesmas razões determinadas
no padrão Internacional, disponibilizados pela Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA, Viena).
Obs: o parâmetro delta é expresso em relação ao isótopo mais pesado: δD, δ18O ou δ13C.

Os isótopos radioativos (87Rb e 14C), ou instáveis, são aqueles que sofrem decaimento radioativo e em algum tempo serão
decompostos, se transformando em outro radionuclídeo ou isótopo radiogênico (87Sr). Podem ser de dois tipos: artificiais,
produzidos em reatores nucleares ou em aceleradores de partículas, ou de ocorrência natural. Nesse caso eles estão
presentes em minerais, na água ou no ar ou são constantemente produzidos nas camadas superiores da atmosfera (ditos
cosmogênicos).
O carbono-14 é usado para a determinação do tempo de residência das águas em função de sua meia-vida de 5.730
anos, datando águas antigas até cerca de 43.500 anos. Os isótopos de H e O são usados para traçar a origem da água
(meteórica, superficial, subterrânea recarregadas em outro período climático), enquanto os isótopos de Sr (87Sr/86Sr) são
usados para investigar a proveniência, ou a interação com as rochas.

7.7.2.1. I SÓTOPOS DE HIDROGÊNIO E OXIGÊNIO
A molécula da água (H2O) pode apresentar combinações distintas e massas atômicas variando de 18u a 22u (HH16O,
HD16O, DD16O, HH17O, HD17O, DD17O, HH18O, HD18O, DD18O). A fórmula química isotópica da água mais abundante é
também a mais leve, 1H216O, e possui uma pressão de vapor maior que a molécula de água pesada, 2H218O. Durante a
evaporação, a molécula pesada tende a se concentrar na fase líquida. Por consequência, as massas de vapor d’água
formadas sobre os oceanos são empobrecidas em D e 18O, em relação à água do mar. Já na condensação as águas líquidas
se tornam enriquecidas em D e 18O em relação ao vapor d’água remanescente.
A partir do monitoramento isotópico global de águas de chuva, feito pela AIEA e a OMM (Organização Mundial
Meteorológica), foi observado uma relação linear entre os isótopos de H e O, que podem ser utilizados para se estudar a
relação das condições climáticas e as chuvas em escala global. Dessa forma foi determinada a equação que relaciona
esses dois parâmetros, como a Linha da Água Meteórica Global – LMG, expressa pela equação (Rozanski et al. 1993):
δD = 8,2δ18O + 11,27
Quando os valores de δD e δ18O obtidos das águas de chuva de um local de estudo são plotados no diagrama de δD
versus δ18O, a reta não segue a LMG concordantemente, mas sim um padrão linear aproximadamente paralelo a ela,
perfazendo uma reta denominada de Linha Meteórica Local - LML (Clark & Fritz 1997). A LML é controlada por fatores
climáticos locais, incluindo a origem da massa de vapor d’água, a evaporação secundária durante a precipitação e as
características sazonais das chuvas. Portanto, cada região terá uma linha da água meteórica característica que pode ser
distinta da global. A LML deve refletir a origem do vapor d’água e subsequentes modificações por processos secundários
de reevaporação e misturas (Clark & Fritz 1997).
A Figura 7.7.7 apresenta a linha meteórica local (LML), construída para a área de estudo, utilizando as médias mensais da
estação GNIP (Global Network of Isotopes in Precipitation) de Belo Horizonte. Essa estação foi escolhida devido à
proximidade com a região da área de estudo, similaridade do clima e disponibilidade de dados que englobam um período
de 8 anos. A LML foi confeccionada utilizando as médias mensais de precipitações de janeiro de 2009 a dezembro de
2016. Além disso, foram plotadas a média aritmética e a média ponderada dos pontos com precipitação acima de 100mm,
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considerando que esta pluviosidade seja suficiente para recarregar o aquífero. Os resultados isotópicos das chuvas
coletadas de março a julho na área de estudo foram plotados juntamente com a LML.

Figura 7.7.7. Diagrama de δ2H e δ18O das águas pluviais da área de estudo comparadas à Linha Meteórica Global (LMG) e à Linha
Meteórica Local (LML), construída com os pontos dos últimos 8 anos, coletados mensalmente, na estação de Belo Horizonte do GNIP
(Global Network of Isotopes in Precipitation). O ponto “Média de chuva – GNIP/BH” se refere à média aritmética dos pontos referentes a
meses com pluviosidade a partir de 100mm, enquanto o ponto “Média Ponderada de chuva – GNIP/BH” se refere à média ponderada dos
mesmos pontos.

Mook (2000) demonstra que amostras de água da precipitação continental em uma região tendem a se agrupar próximas
à linha meteórica e podem ser consideradas como originadas da atmosfera e não afetadas por processos de
fracionamento isotópico. Além disso, as águas coletadas em superfície ou no subsolo podem conter desvios a essas linhas,
o que indicará atuação de processos (Figura 7.7.8), como: a) evaporação extrema em corpos d’água abertos (rios,
reservatórios, lagos e lagoas), fator que eleva a concentração de isótopos pesados na fase líquida; b) processo de troca
isotópica com CO2 (origem vulcânica e dissolução do calcário) ou H2S, nesse último caso verifica-se um deslocamento na
linha referente ao deutério; c) hidratação de silicatos (SiO4 + nH2O ou OH-), processos de reevaporação da água ou
mesmo hidratação de silicatos que impactam no enriquecimento de deutério e empobrecimento de 18O, respectivamente;
d) interação da água com minerais das rochas em sistema geotérmico com troca de oxigênio entre as moléculas de água
e minerais silicatados, acarretando enriquecimento do 18O; e) misturas de diferentes águas como paleoáguas e águas
recentes, água subterrânea e superficial ou mesmo entre dois tipos de águas subterrâneas (Mook 2000).

Figura 7.7.8. Processos que interferem no fracionamento isotópico de águas (modificado de Mook 2000 in Ferreira 2018).
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As análises de isótopos de H e O foram plotadas em gráficos cartesianos com a LML, separando em período chuvoso
(março) e período de estiagem (julho). Nos gráficos da Figura 7.7.9 é possível perceber que as assinaturas isotópicas das
águas subterrâneas se aproximam da LML, o que mostra que são águas oriundas de chuvas que não passaram por
processos de fracionamento. Observa-se ainda, tanto no mês de março (Figura 7.7.9a) como julho (Figura 7.7.9b), que os
valores isotópicos de águas subterrâneas de Águas de Contendas são mais empobrecidos nos isótopos pesados que as
médias das águas de chuva da região, com a exceção dos pontos ACT05 e ACT22, amostrados no período de estiagem
(julho), que registraram, respectivamente, valor isotópico similar e superior às médias de águas de chuva.
Praticamente não há alteração da assinatura isotópica de H e O de um período climático para outro. As amostras do
ponto ACT01 são menos empobrecidas do que as amostras ACT02, ACT03, ACT04, ACT09 e ACT11, que tem assinaturas
semelhantes entre si. As amostras ACT10 e ACT12 são as mais empobrecidas da área e a amostra ACT22 a mais
enriquecida, com composição bem mais elevada do que a média das chuvas. Esses dados corroboram os dados
hidrogeoquímicos.

Figura 7.7.9. Gráfico dos valores de δ2H e δ18O das amostras de água de Contendas. a) Estação chuvosa, mês de março;
b) Estação de estiagem, mês de julho.

7.7.2.2. I SÓTOPOS DE CARBONO
Foram realizadas na área de estudo as análises de

14C

para determinar o tempo de residência das águas e δ13C, que

sugere fontes prováveis das águas de acordo com o cruzamento dos valores do parâmetro com a assinatura típica para
diferentes reservatórios terrestres de carbono orgânico e inorgânico. A partir da Figura 7.7.10 são organizadas as possíveis
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interpretações das possíveis origens do carbono, a partir do δ13C, seguida do percentual de carbono moderno (pMC) nas
águas e dos resultados de idades aparentes de águas através do resultado de 14C (Tabela 7.7.7).

Figura 7.7.10. Intervalo de δ13C para reservatórios terrestres de carbono orgânico e inorgânico (modificado de Clark & Fritz 1997).
Tabela 7.7.7. Resultados isotópicos de Carbono, possíveis origens do carbono e idade aparente das amostras da AEL de Contendas.
δ13C
(‰)

Pontos

Possíveis origens do carbono

pMC

Idade
aparente
(anos)

ACT03

-0,60

Carbono inorgânico dissolvido em águas subterrâneas

1,90

31.960

ACT04

-0,70

Carbono inorgânico dissolvido em águas subterrâneas

2,30

30.430

ACT10

-15,20

Carbono inorgânico dissolvido em águas subterrâneas, CO2 do
solo, plantas

94,80

430

As amostras ACT03 e ACT04 apresentaram pMC baixo, o que significa que possuem pouca quantidade de 14C na amostra.
A amostra ACT10, com menor idade aparente, apresenta maior pMC, mas ainda menor do que o pMC do CO2 atmosférico
atual, que é 110.

7.7.2.3. I SÓTOPOS DE ESTRÔNCIO
O elemento químico estrôncio (Sr) pertence ao grupo dos metais alcalinos terrosos, que substitui o cálcio (Ca), de forma
restrita, em minerais como plagioclásio, apatita e carbonato de cálcio. Este elemento está presente em águas naturais em
quantidades variáveis. A sua concentração média nos oceanos é de 7,7 mg/L.

O estrôncio tem quatro isótopos estáveis que ocorrem naturalmente, 84Sr, 86Sr,87Sr, 88Sr. O mais abundante é o 88Sr com
82,53%, e o menos abundante é o 84Sr, que perfaz com 0,56%. O 87Sr é radiogênico, proveniente do decaimento radioativo

do

do

87Rb.
87Rb

Por isso, a razão

é

4,97×1010

87Sr/86Sr

varia com o tempo e em função da razão Rb/Sr do material. No entanto a meia vida

anos, podendo ser considerado como estável no ciclo hidrológico atrelado ao longo tempo de

residência do Sr nos oceanos (5 x 106 anos).

O uso dos dados da razão 87Sr/86Sr para uma investigação hidrogeológica foi apresentado por Scholtis et al. (1996). Esta
razão isotópica é uma boa ferramenta para discriminar rochas drenadas, circulação de águas e o grau de interação com
as rochas. Os valores da razão 87Sr/86Sr na água do mar situam-se na faixa de 0,709 (Faure 1986), enquanto que nas águas

pluviais situam-se, aproximadamente entre 0,709 e 0.713 (Capo et al. 1998; Negrel & Roy 1998). A razão 87Sr/86Sr é uma

mistura da composição isotópica do Sr da água de recarga com a composição isotópica das rochas nas quais a água
percola, que poderá ser pronunciada em águas subterrâneas devido a fatores como tempo de percolação, volume de
água, alta razão entre superfície do mineral e o volume de água.

Para permitir a investigação da interação das águas com as rochas, foram realizadas análises nas principais rochas

presentes na área e na região de estudo, assim como nas amostras de água. Nas amostras de águas do local estudado
as razões de 87Sr/86Sr tiveram valor relativamente alto e variaram bastante, entre 0,7230 e 0,7322 (Figura 7.7.11), enquanto

que a relação entre Ca/Sr mostrou pouca variação. Comparando as razões de isótopos de Sr das águas com cada rocha
percebe-se que os pontos ACT02 e ACT03 relacionam ao aquífero fraturado xistoso, constituído principalmente por
Voll K., Ferreira V.G., Scudino P.C.B., Martins V.T.S., Jeber A.

365

SIGA – CIRCUITO DAS ÁGUAS
CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO LOCAL DE CONTENDAS – CARACTERIZAÇÃO HIDROGEOQUÍMICA E ISOTÓPICA

biotita-quartzo-feldspato xisto. A baixa razão

87Sr/86Sr

dessas águas em relação às demais podem ser justificada devido

a anfibolitos contidos na unidade geológica São Vicente. Os pontos ACT01 e ACT02 possuem razão 87Sr/86Sr elevada em

relação ao conjunto de amostras, o que pode indicar que tenham interação significativa com rochas quartzíticas que
também afloram na região. Tais rochas possuem razão dos isótopos de Sr com valor de 0,8805 e foram representadas

qualitativamente no gráfico da Figura 7.7.11, com o fim de ilustrar sua importância na composição das águas minerais
desta AEL.

Figura 7.7.11. Razões 87Sr/86Sr por Ca/Sr das amostras de água da AEL de Contendas, comparadas à razão 87Sr/86Sr das principais rochas
presentes no Circuito das Águas. O quartzito da Unidade São Vicente (FRQ) é representado qualitativamente, com o fim de ilustrar sua
importância na composição das águas minerais da AEL.

7.7.3. A NÁLISE

DE AGRUPAMENTOS

A análise de agrupamento pode ser desenvolvida em relação aos métodos hierárquicos ou por particionamento (métodos
não hierárquicos). Os métodos hierárquicos representam uma série de sucessivos agrupamentos (métodos aglomerativos)
ou sucessivas divisões de elementos (métodos divisivos). Já os métodos não-hierárquicos (particionamento) foram
desenvolvidos para agrupar elementos em K grupos, onde K é a quantidade de grupos previamente definida. Os grupos,
nos métodos hierárquicos, são geralmente representados por um diagrama bidimensional chamado de dendrograma ou
diagrama de árvore. Neste diagrama, cada ramo representa um elemento, enquanto a raiz representa o agrupamento de
todos os elementos de dados. Através do dendrograma e do conhecimento prévio sobre a estrutura dos dados, pode-se
determinar uma distância de corte para definir quais serão os grupos formados, em função do objetivo da análise e do
número de grupos desejados.
Deste modo, os grupos e subgrupos de pontos amostrais são identificados de modo a se obter uma homogeneidade
dentre si (domínios hidroquímicos similares de um conjunto de pontos amostrais) e uma heterogeneidade entre si
(domínios hidroquímicos diferenciados entre subconjuntos de pontos amostrais).
No método hierárquico os agrupamentos de pontos semelhantes são feitos por meio de ligações. Os tipos de ligações
mais comuns são: Ligações Simples (vizinho mais próximo), Ligações Completas (vizinho mais distante) e Método das
Médias das Distâncias. Destacam-se detalhadamente os dois primeiros tipos de ligações: simples e completa.
Nas ligações simples o agrupamento é feito unindo dois grupos com menor distância ou maior similaridade. Uma vez
formado o novo grupo, por exemplo, (AB), na ligação simples, a distância entre (AB) e algum outro grupo C é calculado:
d(AB)C = mín {dAC, dBC}, os resultados obtidos são dispostos graficamente em um diagrama em árvore ou dendrograma
que possui uma escala para se observar os níveis.
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No método de ligações completas (vizinho mais distante) o procedimento é muito semelhante ao da ligação simples,
com uma exceção. O algoritmo aglomerativo começa determinando a menor distância dik, constrói-se a matriz de
distâncias D = (dik) e os grupos vão se juntando. Se A e B são dois grupos de um único elemento, tem-se (A,B) como novo
grupo. A distância entre (A,B) e outro grupo C é dada por d[(A,B),C] = max {d(AC), d(BC)}.

7.7.3.1. Í ONS F UND AMENTAIS
Em uma observação preliminar da análise multivariada dos íons fundamentais (Figura 7.7.12), percebe-se que há um
grupo de variáveis com grau de similaridade próximo de 90% (bicarbonato, cálcio e magnésio), enquanto outro grupo
manteve grau de similaridade próxima de 82% (cloro, sulfato, potássio e sódio), sendo que neste grupo o sódio destoa
dos demais parâmetros, que tem similaridade acima de 95% entre si.

Figura 7.7.12. Dendrograma com o grau de similaridade entre os principais cátions e ânions estudados nas análises hidroquímicas.

As ilustrações apresentadas nas figuras 7.7.13 e 7.7.14 mostram os dendrogramas resultantes da análise de agrupamento
dos pontos amostrais considerando diferentes conjuntos de parâmetros, enquanto que os resultados estatísticos da
matriz de correlação obtida serão apresentados após os dendrogramas.

Figura 7.7.13. Dendrograma com o grau de similaridade entre as amostras de Águas de Contendas quanto a seus principais cátions e
ânions.
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Ao analisar as águas de todos os pontos e considerando os períodos chuvoso e de estiagem (março e julho,
respectivamente), em uma análise de agrupamento por cátions e ânions, percebe-se que há distinção de dois grupos
(I e II), sendo que o grupo I se subdivide em IA e IB (Figura 7.7.13). A Tabela 7.7.8 apresenta os pontos que compõem
cada um dos grupos.
Tabela 7.7.8. Agrupamentos obtidos para Águas de Contendas, considerando os grupos com maior grau de similaridade entre os pontos
amostrais das águas quanto a seus principais cátions e ânions.
Grupo

Subgrupos
Derivados

IA
I

IB

II

Pontos / Período

Observação

ACT01_Ch

Fonte Magnesiana

ACT01_Sc

Fonte Magnesiana

ACT05_Sc

Fonte Sulfurosa

ACT11_Sc

Poço tubular

ACT12_Sc

Poço tubular

ACT02_Ch

Fonte Ferruginosa

ACT02_Sc

Fonte Ferruginosa

ACT10_Sc

Poço tubular

ACT04_Ch

Poço tubular

ACT04_Sc

Poço tubular

ACT09_Sc

Poço tubular (COPASA 3)

ACT03_Ch

Fonte Gasosa

ACT03_Sc

Fonte Gasosa

ACT22_Sc

Piezômetro PM05

Ch – período chuvoso (março), Sc – período de estiagem (julho).

7.7.3.2. I SÓTOPOS DE HIDROGÊNIO E OXIGÊNIO
Ao analisar as águas de todos os pontos e considerando os períodos chuvoso e de estiagem (março e julho,

respectivamente), quanto aos isótopos de H e O, percebe-se que há também uma distinção de dois grupos (I e II), sendo
que o grupo I se subdivide em IA e IB, enquanto o grupo II não se subdivide e é representado por pontos cuja amostragem

foi feita no período de estiagem (julho), sendo eles, ACT05_Sc e ACT22_Sc (sendo Sc codificado como período de
estiagem). O subgrupo IB é composto pelos pontos ACT10_Sc e ACT12_Sc. Já o subgrupo IA é preenchido pelo restante
das amostras, tenham elas sido coletadas em período chuvoso, “Ch”, ou em período de estiagem,”Sc” (Figura 7.7.14,

Tabela 7.7.9).

Figura 7.7.14. Dendrograma com o grau de similaridade entre as amostras de Águas de Contendas quanto aos valores de δ2H e δ18O.
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Tabela 7.7.9. Agrupamentos obtidos para Águas de Contendas considerando isótopos estáveis de ²H e 18O.
Grupo

Subgrupos
Derivados

IA
I

IB
II

Pontos / Período

Observação

ACT 01_Ch

Fonte Magnesiana

ACT 01_Sc

Fonte Magnesiana

ACT 02_Ch

Fonte Ferruginosa

ACT 03_Ch

Fonte Gasosa

ACT 02_Sc

Fonte Ferruginosa

ACT 04_Ch

Poço tubular

ACT 03_Sc

Fonte Gasosa

ACT 04_Sc

Poço tubular

ACT 09_Sc

Fonte Sulfurosa

ACT 11_Sc

Poço tubular

ACT 10_Sc

Poço tubular

ACT 12_Sc

Poço tubular

ACT 05_Sc

Fonte Sulfurosa

ACT 22_Sc

Piezômetro PM05

Ch – período chuvoso (março), Sc – período de estiagem (julho).
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7.8. G ÊNESE DAS ÁGUAS MINERAIS
Raíssa Santiago
Karin Voll
Vinicius Gonçalves Ferreira
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Veridiana Teixeira de Souza Martins
Adriana Jeber
Antônio Carlos Pedrosa-Soares

Este item se baseia nos dados hidroquímicos e isotópicos de amostras de águas coletadas nas fontes do Parque das
Águas de Contendas, em março de 2018 (período chuvoso) e julho de 2018 (período de estiagem), e em outros pontos
amostrados externos ao parque na campanha de julho de 2018. A área estudada está situada na bacia hidrográfica do
Ribeirão Contendas (item 7.7).

As amostras das fontes do Parque das Águas de Contendas apresentam baixo grau de mineralização, com valores de
condutividade elétrica (CE) variando de 32 a 285 μS cm-1 dentro do Parque das Águas. A análises mostraram que o pH

tem caráter moderadamente ácido à faixa da neutralidade (4,68 e 5,57). São águas frias com temperaturas que oscilam
entre 19,5 e 21,9ºC e valores de Eh positivo variando de 76 a 243 mV.

A interação entre as águas e as rochas que compõem os sistemas hidrogelógicos da área é refletida diretamente nos

processos e caracterização geoquímica dessas águas. Neste sentido, o grau de mineralização reflete a composição
mineralógica silicatada do aquífero fraturado xistoso, que é constituído por quartzo-mica xistos, granada-biotita xistos e

intercalações de quartzitos e paragnaisses. Dessa forma, a classificação das águas minerais como bicarbonatadas cálcicas
e mistas (Tabela 7.8.1 e Figura 7.8.1) é determinada pelos elementos químicos oriundos dos principais minerais dissolvidos

pela interação água-rocha nos aquíferos fraturados. Os feldspatos (plagioclásio e feldspato potássico), minerais comuns
em xistos e gnaisses, são as mais prováveis fontes do cálcio, sódio e potássio dissolvidos nas águas. A sílica contida nas
águas é originária da dissolução de quartzo do quartzito, e de minerais silicatados de xisto e gnaisse. Ferro, magnésio,
manganês, alumínio e cloro podem estar relacionados à dissolução intempérica de biotita e granada, minerais abundantes

nas rochas dos sistemas aquíferos, assim como nos óxidos de ferro e manganês encontrados como minerais acessórios
em todas as rochas da área. O bário, detectado em todas as águas analisadas, teria como principal fonte a alteração dos
feldspatos ou micas que são minerais abundantes nos gnaisses.

Tabela 7.8.1. Classificação hidroquímica das amostras do Parque de Águas de Contendas nos meses de março e julho.
Ponto
ACT01

Tipos das águas
março
julho

Localização do ponto de coleta

B.M

B.M

Fonte magnesiana - Parque das águas

ACT02

B.C

B.C

Fonte ferruginosa - Parque das águas

ACT03

B.C

B.C

Fonte gasosa - Parque das águas

ACT04

B.M

B.M

Poço tubular - Parque das águas

B.C – águas bicarbonatadas cálcicas; B.M – águas bicarbonatadas mistas.

O pH moderadamente ácido das Águas de Contendas pode estar relacionado ao fato de estas águas serem antigas (mais
de 1.000 anos – Tabela 7.8.3) e enquadradas como originárias de fluxo regional profundo, contendo quantidades

significativas de CO2 dissolvido em razão da alta pressão. A razão HCO3-/SiO2 (Tabela 7.8.2) indicou que as águas na área
possuem interação preferencialmente com rochas silicáticas.

A razão SiO2/(Na++K+-Cl-) revelou dois aspectos importantes:
1.

grande parte das águas apresentou excesso de sílica em relação aos demais cátions, indicando que o sódio pode

2.

os pontos ACT03 e ACT04 (período chuvoso) apresentam razão de SiO2/(Na++K+-Cl-) menor que 2, o que sugere

se relacionar com a dissolução de minerais ferromagnesianos das rochas;

que a presença de sódio se deva a alteração de feldspato (albita) ou por troca iônica.
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Figura 7.8.1. Diagramas de Piper para classificação das amostras de água coletadas no Parque das Águas de Contendas. a) Período
chuvoso, mês de março; b) Período de estiagem, mês de julho.
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Tabela 7.8.2. Índices hidroquímicos das amostras do Parque de Águas de Contendas.

Período de
estiagem

Período
Chuvoso

Ponto
ACT01

CO2 livre (meq/L)

Na+/Ca2+

Kr

HCO3-/ SiO2

0,6

0,6

0,2

0,48

61,1

0,3

2,4

3,91

ACT02

27,1

ACT04

57,8

ACT03
ACT01

2,0

ACT02

11,7

ACT04

19,3

ACT03

18,5

0,3
1,2
0,5
0,3
0,3
0,9

0,8
1,0
0,2
0,6
2,2
0,8

1,09
1,55

SiO2/
(Na++K+-Cl-)

Ca2+/
Ca2++SO42-

Mg2+/
Ca2++Mg2+

3,5

0,9

0,3

4,5
1,2
1,2

0,51

10,5

1,34

5,0

0,26
0,78

13,2
4,0

0,8
1,0
0,9
1,0
1,0
1,0
1,0

0,3
0,3
0,4
0,3
0,3
0,3
0,4

Os dados de isótopos de hidrogênio (H) e oxigênio (O), (Figura 7.8.2), combinadas com os isótopos de carbono (C14),
mostra que as águas minerais coletadas em Águas de Contendas são meteóricas antigas e de circulação profunda
(Figura 7.8.2, Tabela 7.8.3).

Figura 7.8.2. Gráfico dos valores de δ2H e δ18O das amostras de água de Contendas. a) Estação chuvosa, mês de março;
b) Estação de estiagem, mês de julho.

Estas paleoáguas circularam por longo tempo através dos aquíferos fraturados regionais, de tal modo que seus atributos
hidrogeoquímicos e isotópicos as caracterizam como águas antigas e profundas (centenas de metros a quilômetros de
profundidade), com alto tempo de residência no subsolo e inexpressiva interação com as águas superficiais (Tabela 7.8.3).
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Tabela 7.8.3. Resultados isotópicos de Carbono, possíveis origens do carbono e idade aparente das amostras da área.
Pontos

δ13C
(‰)

Possíveis origens do carbono

pMC

Idade
aparente
(anos)

ACT03

-0,60

Carbono inorgânico dissolvido em águas subterrâneas

1,90

31.960

ACT04

-0,70

Carbono inorgânico dissolvido em águas subterrâneas

2,30

30.430

-15,20

Carbono inorgânico dissolvido em águas subterrâneas, CO2 do
solo, plantas

94,80

430

ACT10

A razão de isótopos de estrôncio (Sr87/Sr86) é uma consistente indicadora da relação água-rocha (Figura 7.8.3). A
comparação entre as razões de isótopos de Sr das águas com a das rochas/aquíferos fraturados da área indica
similaridade isotópica com xistos e quartzitos da Unidade Na1+2 (ACT 01, ACT02, ACT03 e ACT04; Figura 7.8.3). Esta
similaridade observada se deve a interação água-rocha ocasionada pelos fluxos regionais profundos nas
descontinuidades e no contato dessas duas rochas. Assim, a variação das razões de 87Sr/86Sr entre as águas minerais está
condizente com a classificação e a interação das águas com as rochas, uma vez que fontes bicarbonatadas cálcicas (ACT02
e ACT03) apresentaram valores mais próximos do xisto, enquanto que as águas bicarbonatadas mistas (ACT01 e ACT04)
mostraram valores semelhantes ao quartzito (Figura 7.8.3). As águas das fontes ACT03 e ACT04 possuem os tempos de
residência muito próximos, portanto a variação das razões de 87Sr/86Sr provavelmente é condicionada pela particular
interação água-rocha que ocorreu nessas duas fontes.
São observadas peculiaridades nas águas coletadas externamente ao Parque das Águas, o poço tubular profundo (ACT12)
tem suas águas classificadas como águas bicarbonatadas sódica potássicas, pelos minerais dissolvidos, feldspatos
(plagioclásio e feldspato potássico), que são oriundos principalmente das rochas gnáissicas e secundariamente dos xistos,
sendo a possível fonte de cálcio, sódio, e potássio das águas (Figura 7.8.1). As análises de isótopos de hidrogênio e
oxigênio, e isótopos de carbono do ponto ACT10, mostram que são águas de origem meteóricas mais recentes, com
valores semelhantes às médias das chuvas atuais na reta meteórica.
A evolução hidrogeoquímica indica que o CO2 dissolvido tende a aumentar sua concentração à medida que as águas
circulam nas fraturas em níveis mais profundos, com maior tempo de residência e contato água-rocha.

Figura 7.8.3. Razões 87Sr/86Sr por Ca2+/Sr das amostras de água da área de Águas de Contendas, comparadas à razão 87Sr/86Sr das
principais rochas presentes no Circuito das Águas. O quartzito da Unidade São Vicente (FRQ) é representado qualitativamente, com o fim
de ilustrar sua importância na composição das águas minerais da AEL.
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O mapeamento geológico detalhado da área de Contendas revelou que o substrato rochoso é composto por ortognaisse
do embasamento tectonicamente intercalado com unidades rochosas da Megassequência Andrelândia, as quais são
compostas de xisto, quartzito e paragnaisse (item 7.2). As rochas e suas estruturas estão espacialmente organizadas
conforme uma arquitetura verticalizada, orientada segundo a direção nordeste. Esta arquitetura litotectônica controla
marcantemente as feições do relevo, a drenagem superficial e os aquíferos subterrâneos. O Parque das Águas de
Contendas está situado sobre uma camada de quartzito intensamente fraturado, com intercalações de xisto.
O acervo de estruturas rúpteis da área inclui um sistema principal de falhas e fraturas de direção norte-sul. São também
identificadas fraturas de direção nordeste-sudoeste, leste-oeste e noroeste-sudeste, com mergulhos predominantemente
subverticais a verticais. As fraturas são muito mais desenvolvidas e densas no quartzito, mas também ocorrem
sistematicamente no xisto e paragnaisse, e nas rochas do embasamento.
O relevo na área de Contendas mostra sequencias de morros subparalelos aos traços das zonas de cisalhamento e falhas
transcorrentes regionais, de direção nordeste-sudoeste. Os topos dos morros têm altitudes de 950 a 1000 metros, com
cota máxima de 1120 m na Serra de Contendas, constituindo divisores de águas superficiais e de águas subterrâneas da
zona aquífera de circulação rasa, particularmente associada aos aquíferos do manto decomposto e depósitos da cobertura
cenozoica.
As fontes hidrominerais do Parque das Águas de Contendas situam-se no sistema de fraturas de direção norte-sul que,
também, corresponde à direção do Ribeirão Contendas.
O modelo conceitual de fluxo e surgência das águas minerais do Parque das Águas de Contendas, descrito a seguir e
ilustrado na Figura 7.9.1, fundamenta-se na geometria e natureza das rochas-reservatório mapeadas, assim como nos
resultados revelados pelas análises hidroquímicas e isotópicas, incluindo datações pelo método Carbono-14, de amostras
das fontes hidrominerais que foram estudadas pelo projeto.
Os resultados hidroquímicos obtidos das amostras das fontes hidrominerais captadas do sistema aquífero fraturado do
Parque de Águas de Contendas revelam significativa homogeneidade em sua composição. As mesmas amostras têm
assinaturas isotópicas de hidrogênio (δD), oxigênio (δO18), carbono (δC13) e datações por Carbono-14 que evidenciam se
tratarem de águas de circulação profunda, muito antigas (paleoáguas) e de origem meteórica (águas de chuvas pretéritas),
remontando a milhares de anos. Essas paleoáguas de circulação profunda não apresentam mistura significativa com as
águas da zona aquífera de circulação rasa e da drenagem natural (ver itens 7.7 e 7.8). Portanto, as águas minerais de
Contendas, como muitas outras do Circuito das Águas, diante de seu tempo de trânsito muito grande no sistema aquífero,
se caracterizam como paleoáguas de fluxo regional profundo e de circulação supra-bacinal, cuja origem se encontra além
dos limites da sub-bacia do Ribeirão Contendas (Figura 7.9.1). Estas características das águas minerais impõe a
necessidade de aquíferos que permitam circulação profunda a nível regional, como se pode justificar pelo arcabouço
litotectônico mapeado pelo presente projeto.
Com efeito, a heterogeneidade dos tipos rochosos mapeados na área de Contendas implica em heterogeneidades de
interconexões hidráulicas no sistema aquífero, as quais são condicionadas pelo desenvolvimento da porosidade e
permeabilidade secundárias, dadas por fraturas e foliações especialmente desenvolvidas nas camadas e intercalações de
quartzito, mas também encontradas nos xistos. Por isto as rochas-reservatório do sistema aquífero apresentam-se
intensamente fraturadas, sobretudo onde o quartzito é mais abundante, conforme o esperado, dada a sua natureza
quebradiça. Esta condição geológico-estrutural originou o desenvolvimento de descontinuidades de interconexão
hidráulica interfraturas que promovem facilidades de percolação preferencial do fluxo subterrâneo sob maiores
profundidades e a nível caráter regional. Admite-se, também, que os sistemas aquíferos são segmentados em diversos
subsistemas de fluxos regionais, cujos limites relacionam-se às grandes bacias hidrográficas que apresentam condições
hidrogeológicas favoráveis à percolação profunda.
Santiago R., Alkmim F.F., Scudino P.C.B., Martins V.T.S., Jeber A., Voll K., Ferreira V.G., Carmo J.C.C., Pedrosa-Soares A.C.

374

SIGA – CIRCUITO DAS ÁGUAS
CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO LOCAL DE CONTENDAS – MODELO HIDROGEOLÓGICO CONCEITUAL

Figura 7.9.1. Modelo esquemático de fluxo das águas minerais de Contendas.

Neste contexto, a descarga da água subterrânea profunda se direciona para o Parque de Águas de Contendas, seguindo
um fluxo regional preferencialmente ao longo dos planos de descontinuidades dados por fraturas e foliações abertas. Tal
concepção é também justificada pelas características hidroquímicas bem diferenciadas das águas hidrominerais em
relação às demais ocorrências de águas subterrâneas situadas fora do parque (item 7.7).
Em síntese, as paleoáguas de Contendas são, portanto, de circulação profunda e de fluxo regional, frias à superfície e sem
mistura com as águas da zona aquífera de circulação rasa e águas da drenagem natural (ver tópico de Hidroquímica e
Gênese). Dado o seu tempo de trânsito muito grande no sistema aquífero, essas águas subterrâneas antigas provêm de
áreas de recarga que se encontram para além dos limites da bacia hidrográfica do Ribeirão Contendas. Os fluxos
profundos ocorrem, sobretudo, em camadas e intercalações de quartzito, através das interconexões de fraturas com alto
ângulo de mergulho, responsáveis pelo aumento das condições de permeabilidade secundária. O contraste de
transmissividade hidráulica representado pelo contato litológico entre as camadas quartzíticas, que possuem grande
densidade de fraturamento, e as camadas de xisto e paragnaisse menos fraturados, controla indiretamente o fluxo
preferencial das águas subterrâneas de circulação profunda. Esse fluxo, ao encontrar uma barreira hidráulica natural em
profundidade, ascende até a superfície e origina a surgência das fontes hidrominerais do Parque de Águas de Contendas.
A camada de xisto, intercalada com o quartzito, que aflora nas proximidades do Parque das Águas de Contendas,
configura o obstáculo físico que funciona como barreira hidráulica semipermeável, responsável pelas surgências dessas
águas subterrâneas profundas.
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8.1. U SOS DA TERRA E DAS ÁGUAS
André Luiz Profeta
Adriana Jeber

O levantamento e classificação da cobertura e uso da terra se constitui em uma pesquisa temática que tem como objetivo
agrupar padrões homogêneos da cobertura terrestre, associado aos seus respectivos usos (IBGE 2013).
Essencialmente, as imagens de satélite oferecem a informação de cobertura, e os tipos de usos são aferidos por meio de
levantamentos de dados de campo. Como resultado, é obtido o mapa com a distribuição das classes, considerando a
capacidade de identificação permitida pela resolução espacial e radiométrica utilizadas no processo de aquisição das
imagens.
Faz-se necessário aqui, um esclarecimento acerca do termo adotado neste estudo. Embora não exista uma distinção
rigorosa dos termos ‘Cobertura e Uso da Terra’ e ‘Uso e Ocupação do Solo’ na maioria dos trabalhos que os utilizam,
adota-se aqui a primeira terminologia, definida pelo IBGE, de acordo com o Manual Técnico de Uso da Terra (IBGE 2013).
Essa definição se alinha à abordagem apresentada em Beato et al. (1999), bem como a do presente trabalho. Evita-se,
assim, possível confusão com a ‘Lei de Uso e Ocupação do Solo’, que possui outras atribuições e finalidades.
O levantamento e classificação da cobertura e uso da terra para as Áreas de Estudo Local, do Projeto Circuito das Águas,
foi realizado por meio de imagens de satélite, observações de campo, literatura existente, documentos (projetos
anteriores) e dados estatísticos (Figura 8.1.1). Como se observa nessa figura, após a obtenção dos mapas e do
levantamento de dados e informações existentes, fez-se as análises e interpretações, obtendo-se para cada área mapeada,
o panorama atual (2017) e uma comparação, com menor grau de detalhamento, entre a situação atual e a verificada em
1999.
Para o processo de classificação da cobertura e uso da terra, realizou-se a interpretação visual das imagens de satélite.
Esse método se baseia, fundamentalmente, na identificação de cores, padrões, texturas, formas e contexto (Novo 2010).
As imagens de satélite utilizadas, juntamente com os demais dados, são apresentadas na Tabela 8.1.1. Para o
mapeamento de 2017, utilizou-se imagens do satélite Sentinel 2A, em diferentes datas. Adotou-se a imagem
correspondente a 30 de agosto de 2017 como imagem base para o mapeamento, de forma a se ter datas próximas nas
imagens do satélite Landsat, utilizado para a comparação 2017-1999. A escolha das datas se deve, basicamente, à
ausência de nuvens sobre as áreas de interesse. As demais imagens Sentinel foram usadas como apoio para identificar
áreas de culturas temporárias, já que, pela sua própria sazonalidade, essas áreas podem ser facilmente confundidas com
outras classes, como pastagens, por exemplo. Assim, o mapa resultante dessa classificação possui uma representatividade
temporal que abrange 2017 e início de 2018.

Figura 8.1.1. Fluxograma com o encadeamento dos processos para o levantamento e classificação da cobertura e uso da terra. Fonte:
Modificado a partir de IBGE (2013).

A imagem do satélite Landsat 8 foi utilizada como referência para simplificação do mapeamento de 2017, que foi realizado
em escala de maior detalhe, devido à melhor resolução espacial das imagens do satélite Sentinel, como se verifica na
Tabela 8.1.1. Essa simplificação foi necessária para permitir a comparação com o mapeamento realizado em 1999, a partir
de imagens do satélite Landsat 7. Devido às características desse satélite, com resolução espacial de 30 metros e resolução
radiométrica de 8 bits, não é possível separar com mínima precisão, sem apoio de campo, áreas de culturas permanentes
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e temporárias de áreas de pastagens ou vegetação campestre. Justifica-se aqui a impossibilidade de comparação como
os mapas apresentados em Beato et al. (1999), pois houve correção das áreas das sub-bacias hidrográficas e os métodos
e detalhamento do mapeamento atual se diferenciam daqueles utilizados no citado trabalho, o que poderia produzir uma
informação com limitações. Assim, optou-se, embora de forma mais simplificada, realizar também o mapeamento de
1999 com os mesmos parâmetros de interpretação do mapeamento atual.
Para facilitar a interpretação, o mapeamento da cobertura e uso da terra das áreas de interesse foi realizado de forma
reversa, partindo-se do atual para o passado. Assim, fez-se primeiramente o mapeamento de detalhe a partir das imagens
Sentinel para cada área. Esse mapeamento teve como apoio os dados de observação de campo das diferentes campanhas
executadas no projeto, bem como a utilização do Google Earth Pro®. As classes adotadas no mapeamento da cobertura
e uso da terra tem como base o Manual Técnico de Uso da Terra do IBGE, que oferece um sistema básico de classificação
em diferentes níveis de detalhamento (IBGE 2013). A Tabela 8.1.2 apresenta as classes identificadas nas áreas em estudo,
com adequações autorais.
Tabela 8.1.1. Apresentação dos dados utilizados no levantamento da cobertura e uso da terra nas AEL do Projeto Circuito das Águas.
Tipo

Dado

Imagens de
satélite

Características¹

Fonte

Sentinel 2A:
- Cena T23KMR
- Bandas multiespectrais: 4, 3 e 2

- Resolução espacial: 10 m
- Resolução temporal: ~10 dias
- Resolução radiométrica: 12 bits

USGS 2018

Landsat 8:
- Cena órbita/ponto 218-75
- Bandas multiespectrais: 4, 3 e 2

05/09/2017

- Resolução espacial: 30 m
- Resolução temporal: ~16 dias
- Resolução radiométrica: 16 bits

USGS 2018

Landsat 7:
- Cena órbita/ponto 218-75
- Bandas multiespectrais: 3, 2 e 1

27/08/1999

- Resolução espacial: 30 m
- Resolução temporal: ~16 dias
- Resolução radiométrica: 8 bits

USGS 2018

Produção Agrícola Municipal
Pesquisa da Pecuária Municipal
Dados
estatísticos

Data
21/07/2017
30/08/20172
09/10/2017
13/11/2017
01/02/2018
16/02/2018
28/03/2018

Produto Interno Bruto dos Municípios

Censo Demográfico

1999 a 2016*
(resultados anuais)

- Área plantada ou destinada à colheita em hectares

IBGE
(2017h)

- Efetivo dos rebanhos (cabeças), por tipo de rebanho

IBGE
(2017g)

- Produto interno bruto a preços correntes, impostos,
2002 a 2015*
líquidos de subsídios, sobre produtos a preços correntes e
(resultados anuais) valor adicionado bruto a preços correntes total e por
atividade econômica, e respectivas participações
2010

- Características da população e dos domicílios –
Resultados do universo

IBGE
(2017i)
IBGE
(2010a)

¹Características relativas aos dados utilizados; 2imagem base para o mapeamento; *Dados preliminares.

Deve-se considerar que a imagem fornece a cobertura da Terra, a identificação do uso depende de agregar o
conhecimento do usuário ao processo de classificação. O Nível I (Tabela 8.1.2), representa o que se entende por cobertura,
que não necessariamente necessita de apoio de campo para sua identificação. À medida que se avança para os Níveis II
e III, já é necessário o apoio de campo, pois passa a se considerar, também, os usos associados. De acordo com o IBGE
(2013), pode-se também ter uma quarta classificação, com outros detalhamentos. No banco de dados dos arquivos de
cada área, foi adicionada uma coluna denominada ‘Complemento’ que apresenta a especificação do tipo de cultura
encontrada no local – quando da confirmação nos dados de campo. A legenda dos mapas de detalhe para 2017 considera
o Nível II – Subclasse, porém, na análise dos mapas, refere-se ao termo ‘classe’, de forma indistinta, ficando essa divisão
a nível de banco de dados. Essas classes, que compõem a legenda do mapa (Anexo XVIII), são discriminadas da seguinte
forma, com base em IBGE (2013):









Corpo d'Água: rios e lagos, representáveis na escala de mapeamento;
Área Florestal: áreas de remanescentes da Mata Atlântica, sem discriminação quanto ao porte;
Área Vegetada: áreas com vegetação natural contendo espécies frutíferas, entre outras, adicionadas pelo
homem; geralmente, encontradas nos fundos das casas, próximas aos rios e córregos, e em áreas urbanas;
Silvicultura: florestas plantadas;
Pastagem / Área Campestre: áreas destinadas à pecuária, formadas mediante plantio de forragens perenes ou
aproveitamento e melhoria de pastagens naturais; áreas de campos, com pequenos arbustos, que podem ou
não serem usadas como pastagens;
Cultura Permanente: cultivos de plantas perenes, ou seja, de ciclo vegetativo de longa duração; produzem por
vários anos sucessivos sem a necessidade de novos plantios após colheita;
Cultura Temporária: cultivos de plantas de curta ou média duração, geralmente, com ciclo vegetativo inferior a
um ano;
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Área Urbanizada: área correspondente à cidade (sede municipal), estruturadas por edificações e sistema viário,
onde predominam as superfícies artificiais não agrícolas;
Aglomerados rurais: áreas com aglomerados de edificações, classificados como rurais, de acordo com o IBGE;
Outros: usos não discriminados.

Nos casos em que não foi possível distinguir com precisão as classes, seja pela dificuldade de identificação das fronteiras
ou mesmo do seu tipo de cobertura (se cultura permanente ou temporária, por exemplo), ou ainda por limitações da
escala de mapeamento, ela recebe o nome correspondente às classes que a compõem.
A partir dos mapas de detalhe de 2017, foi feita uma simplificação considerando, com algumas exceções, as classes de
mapeamento (Nível I – Classe, Tabela 8.1.2) e, a partir desse mapa simplificado, fez-se a comparação com a imagem de
1999, identificando-se possíveis mudanças. Para essa fase, também se utilizou o Google Earth Pro® como suporte,
consultando-se as imagens históricas de alta resolução disponíveis, geralmente de 2006, 2007 ou 2008, de acordo com a
área específica. Para a comparação 2017-1999, adotou-se apenas a área da sub-bacia hidrográfica de cada AEL.
Tabela 8.1.2. Classes definidas para o mapeamento de cobertura e uso da terra nas AELs do Projeto Circuito das Águas.
Nível I – Classe

Nível II – Subclasse

Águas

Corpo d'Água

Áreas de Vegetação

Área Vegetada

Áreas de Vegetação Natural
Áreas Antrópicas Agrícolas /
Áreas de Vegetação Natural

Áreas Antrópicas Agrícolas

Área Florestal

Pastagem / Área Campestre
Silvicultura
Cultura Temporária

Outros

Fonte: Modificado de IBGE 2013.

Reflorestamento / Cultivo agroflorestal
Graníferas e cerealíferas
Cultivos diversificados

Cultura Permanente
Áreas Antrópicas não Agrícolas

Nível III – Unidades

Área Urbanizada

Aglomerados rurais

Frutos secos permanentes
Cidades

Outros

Para contribuir com as análises dos mapas, foram considerados dados estatísticos do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE (Tabela 8.1.1). Embora esses dados não estejam atualizados para 2017, ano de levantamento e
classificação da cobertura e uso do solo, as análises das séries históricas permitem observar tendências e construir
associações com o cenário exposto nos mapas. Sobre as séries consideradas, ressalta-se (* dados preliminares):







Para os dados da Produção Agrícola Municipal, foi considerada a série de 1999 a 2016*, de ‘área plantada ou
destinada à colheita em hectares’: esse dado oferece indicações do uso agrícola no município e da área ocupada;
Para os dados da Pesquisa da Pecuária Municipal, foi considerada a série de 1999 a 2016*, de ‘efetivo dos
rebanhos (cabeças), por tipo de rebanho’: esse dado permite a identificação do tipo e dimensão da prática
pecuária no município;
O Censo Demográfico de 2010 e séries anteriores permitem a identificação da evolução da população para cada
município e, para 2010, tem-se a densidade demográfica por setor censitário, dado este que, apesar de não ser
atualizado, oferece um indicativo de áreas que estão, possivelmente, sofrendo maiores impactos;
O Produto Interno Bruto é um indicador da riqueza do município e, quando apresentado por setores da
economia, permite identificar quais setores apresentam maior contribuição ao PIB. Apesar do IBGE apresentar
dados anteriores, foi considerada a série histórica de 2002 a 2015*, que utiliza metodologia diferente da anterior.

Nas séries históricas do IBGE, os dados do último ano apresentado são, geralmente, considerados preliminares, podendo
sofrer ajustes em publicações futuras.
Deve-se atentar ainda que os dados do IBGE são municipais, enquanto os levantamentos e classificação da cobertura e
uso da terra correspondem às Áreas de Estudo Locais – AELs, que são as áreas de maior interesse para este estudo e, de
forma mais específica, as sub-bacias hidrográficas. Entretanto, os resultados obtidos nos mapas da cobertura e uso da
terra correspondem a uma amostragem do município e, dessa forma, a sua associação com os dados municipais mostrouse condizente.
Para o levantamento dos usos das águas, foi considerado as informações de campo e dados secundários, disponibilizados
pela Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (MCid 2016), entre outras fontes.
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8.1.1. C OBERTURA

E USO DA TERRA

O mapeamento da cobertura e uso da terra para a AEL de Lambari se apoiou em cerca de 371 estações de campo

(Figura 8.1.2), que correspondem aos pontos com levantamentos de dados primários. Essas estações foram utilizadas

para definição das classes e validação do mapeamento. Ressalta-se que nem sempre um ponto amostrado é útil, o que
ocorre devido a fatores como: limitações de escala, precisão cartográfica, heterogeneidade ou zonas fronteiriças de usos

etc.

Figura 8.1.2. Estações de campo com informações da cobertura e uso da terra para a Área de Estudo Local de Lambari; no centro do
mapa, encontra-se a sub-bacia hidrográfica do Ribeirão Mumbuca, segundo a delimitação no mapa.

8.1.1,1. C OBERTURA E U SO DA T ERRA EM 2017
O resultado do mapeamento da cobertura e uso da terra para a AEL de Lambari, em 2017, é apresentado no Anexo XVIII.

A distribuição percentual ocupada por cada classe (Tabela 8.1.3), é estimada considerando a área total mapeada e a área
correspondente à sub-bacia hidrográfica do Ribeirão Mumbuca, a montante do Parque das Águas de Lambari, incluindo
o parque.

Para a área total mapeada (126,10 km²), a classe predominante é a de Pastagem/Área Campestre (42,18%), seguida pelas
classes de Cultura Permanente e Cultura Temporária que, juntas, ocupam aproximadamente 27% da área; em terceiro
lugar, tem-se a classe de Área Florestal (21,61%). Milho, banana e café foram as culturas registradas em campo, sendo

esta última, a de maior expressão, de acordo com os dados coletados, bem como pela análise da imagem de satélite.
Percebe-se também a prática da silvicultura de forma mais intensa, comparando-se às demais AELs, representando cerca

de 4% da cobertura mapeada. A Área Urbanizada corresponde a aproximadamente 4%; registra-se também a classe de
Aglomerado Rural, com alguns aglomerados de construções, principalmente ao longo da rodovia MG-456, direção WSW-

ENE. Embora alguns desses aglomerados estejam próximos à área urbana de Lambari, até o último censo, são
considerados rurais pelo IBGE.
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Tabela 8.1.3. Distribuição percentual da área ocupada por cada classe na AEL e na sub-bacia hidrográfica do Ribeirão Mumbuca.
Subclasse

AEL

Corpo d'Água

0,55

Área Florestal

21,61

Silvicultura

4,09

Área Vegetada

0,30

Área (%)
Sub-bacia
0,00

24,54
0,21
3,02

Pastagem / Área Campestre

42,18

41,30

Cultura Temporária

2,47

0,73

Cultura Permanente

24,22

Área Urbanizada

3,83

Aglomerado rural

0,67

Outros

0,09

Área km²

126,10

24,05
5,55
0,60
45,79

Em relação à área da sub-bacia do Ribeirão Mumbuca (45,79 km²), predomina a classe de Pastagem/Área Campestre
(41,29%), seguida pelas classes de Cultura Permanente e Cultura Temporária com aproximadamente 25%, se somadas; e
pela classe Área Florestal (24,54%). Quanto às práticas agrícolas, as culturas permanentes se destacam na sub-bacia,
sobretudo o café (Figura 8.1.3). Contudo, ressalta-se também o desenho sustentado pela Serra das Águas, com
predomínio de Área Florestal, que se estende ao longo da borda superior da sub-bacia, onde nascem os tributários da
margem esquerda do Ribeirão Mumbuca. Por outro lado, na margem direita, as nascentes se encontram mais
desvegetadas (mapa do Anexo XVIII).

Figura 8.1.3. Exemplos da cultura do café em Lambari: a) Recortes com diferentes estágios do café – visada para NW (460.909E,
7.566.650N; UTM23S WGS84); b) Com visada para sul, no primeiro plano, uma cultura de café que faz divisa a oeste com área florestal;
ao fundo, vê-se a MG-456, seguida pelos Mares de Morros com diversas plantações de café, principalmente (453.751E, 7.568.650N;
UTM23S WGS84).

8.1.1.2. D ADOS ESTATÍSTICOS MUNICIPAIS
Na Figura 8.1.4, apresenta-se a série histórica, de 1999 a 2016, da área plantada ou destinada à colheita, em hectares,
para o município de Lambari. No ano de 1999, essa área contou 7.109 hectares (~71 km²), que representa
aproximadamente 33% da área total do município, que é de 213,11 km², segundo o IBGE. Após a queda registrada no
ano de 2000, verifica-se um constante aumento até 2006, atingindo 8.405 hectares (~84 km²), maior valor registrado na
série histórica apresentada. Nos anos seguintes, observa-se variações da área plantada ou destinada à colheita,
resultando, em 2016, em 7.099 hectares (~70 km²).
Considerando a área plantada ou destinada à colheita por tipo de cultura, observa-se que o café é a principal cultura no
município; em 1999, correspondia a quase 65% da área plantada ou destinada à colheita; em 2015 e 2016, a quase 90%
da área. As culturas de feijão e milho, que ocupam a segunda e a terceira posição, respectivamente, tiveram a área
reduzida, principalmente em relação aos primeiros anos da série.
Em relação ao efetivo de rebanhos (Figura 8.1.5), observa-se que a população de bovinos tende a se manter equilibrada,
com a média de 8.952 cabeças no período considerado; o maior registro ocorreu em 2006 (10.194 cabeças) e, em 2016,
registra-se 9.500 cabeças. Os equinos somavam, em 1999, 600 cabeças e, após a queda em 2014, de mais de 50% em
relação ao ano anterior, registra, em 2016, 350 cabeças. Para os animais de pequeno porte, os galináceos apresentam
queda a partir de 2013, chegando a 2016 com 10.000 cabeças, o que corresponde a 40% da população existente em 2012.
Processo semelhante ocorre com os suínos, que apresentam queda a partir de 2012, chegando a 2016 com 600 cabeças,
se aproximando daquela população verificada nos dois primeiros anos da série.
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2016*
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
0

1000
2000
3000
Alho
Arroz (em casca)
Cana-de-açúcar
Feijão (em grão)
Tangerina
Tomate

4000
5000
Banana (cacho)
Laranja
Uva

6000
7000
8000
Batata-inglesa
Café (em grão)
Mandioca
Milho (em grão)

ha
9000

Figura 8.1.4. Série histórica, de 1999 a 2016, da área plantada ou destinada à colheita em hectares no município de Lambari.
*Resultados preliminares. Fonte: IBGE 2017h – Produção Agrícola Municipal (período de 1999 a 2016).
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3250
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Suíno

Caprino
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Figura 8.1.5. Série histórica, de 1999 a 2016, do efetivo dos rebanhos (cabeças), por tipo de rebanho no município de Lambari.
*Resultados preliminares. Fonte: IBGE 2017g – Pesquisa da Pecuária Municipal (período de 1999 a 2016).

Na Figura 8.1.6, apresenta-se a evolução do PIB de Lambari, de 2002 a 2015, e sua distribuição pelos setores da economia.
Nota-se que o setor de Serviços possui a maior contribuição com o PIB municipal, ao longo de toda série histórica
considerada; em seguida, tem-se a Administração Pública, com exceção do ano de 2011, no qual o setor da Agropecuária
se sobressai a este. Em terceiro lugar, aparece ora Agropecuária, ora Indústria. Em 2014 e 2015, respectivamente, o setor
de Agropecuária apresentou uma participação de 11 e 6% do PIB total, a Indústria, 10%; o setor de Serviços, 48 e 50%; a
Administração Pública, 23 e 25%; e Impostos sobre produtos, líquidos de subsídios, 8%.
Quanto à população, como apresentado no ‘Quadro Socioeconômico’ (item 4.1.2, Figura 4.1.2d), destaca-se a tendência
de permanência das pessoas vivendo na zona rural. A densidade populacional para a AEL de Lambari, de acordo com o
Censo Demográfico de 2010, é apresentada por setor censitário (Figura 8.1.7). Logo, em uma primeira análise, chama a
atenção a divisão longitudinal observada na sub-bacia; essa divisão corresponde, em quase toda sua extensão – no
interior da sub-bacia – ao trecho da MG-456. A concentração demográfica ocorre principalmente ao longo da Rodovia e,
de forma mais intensa, na sua margem esquerda, considerando a direção e sentido WSW-ENE.
Em relação à área urbana e do ponto de vista do Parque da Águas, os setores mais densamente ocupados são encontrados
a sudoeste, noroeste e nordeste; nesta última direção, estão os 3 setores de maior densidade demográfica dentro do
limite da sub-bacia, com aproximadamente 9.220 hab/km².
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Figura 8.1.6. Evolução do PIB e sua distribuição entre os setores da economia no município de Lambari. *Resultados preliminares. Fonte:
IBGE 2017i – Produto Interno Bruto dos Municípios (período de 2002 a 2015).

Figura 8.1.7. Densidade demográfica por setor censitário do Censo Demográfico de 2010, para a sub-bacia hidrográfica do Ribeirão
Mumbuca, segundo a delimitação no mapa; e entorno.

8.1.1.3. C OMPARAÇ ÃO DA C OBERTURA E U SO DA T ERRA ENTRE 1999 E
2017
A comparação da cobertura e uso da terra entre 1999 e 2017, para a sub-bacia hidrográfica do Ribeirão Mumbuca, é
apresentada na Figura 8.1.8. Na Tabela 8.1.4, são apresentados de forma quantitativa as mudanças ocorridas. Verifica-se
o aumento da classe de Área Florestal, passando de 22,26% em 1999 para 24,36% em 2017. Esse aumento ocorre,
principalmente, nas bordas de fragmentos existentes e, em alguns casos, em áreas de nascentes. Registra-se também, em
2017, o aparecimento da classe de Silvicultura, que não existia no mapeamento anterior. Em relação às Áreas Urbanas, há
o incremento de quase 20% sobre a área de 1999. Nesse caso, essa alteração ocorre a sudoeste, noroeste e nordeste do
Parque das Águas, considerando a parte da cidade que se encontra dentro do limite da sub-bacia. A julgar pela imagem
de satélite, na parte sudoeste, a montante do Parque das Águas, ter-se-ia iniciado o processo de urbanização mais intensa
por volta do ano 2000.
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Tabela 8.1.4. Distribuição percentual da área ocupada por classe para a sub-bacia hidrográfica do Ribeirão Mumbuca, em 1999 e 2017.
Subclasse

Área (%)
1999
2017

Área Florestal

22,26

24,36

Área Vegetada

0,09

0,21

Silvicultura

-

3,01

Pastagem / Área Campestre

72,59

66,28

Área Urbanizada

4,71

5,55

Aglomerado rural

0,35

0,60

Figura 8.1.8. Comparação da cobertura e uso da terra, de 1999 e de 2017, para a sub-bacia hidrográfica do Ribeirão Mumbuca.
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No caso específico de Lambari, para facilitar a localização dessas mudanças, apresenta-se a dinâmica de alterações

(Figura 8.1.9). Como se percebe nessa figura, a maioria das mudanças consiste na conversão de uso da classe
Pastagem/Área Campestre. Devido a limitações das imagens de satélites, que envolvem tanto questões de resolução
espacial como resolução radiométrica, não foi possível verificar o processo de desflorestamento na comparação realizada.
Na imagem de 1999, a floresta se confunde, em alguns casos, com a cultura de café. Com o apoio de imagens históricas

do Google Earth Pro®, que apresenta imagens de alta resolução a partir de 2006/2007 nesta área, foi possível fazer uma
associação com a imagem Landsat de 1999 para se verificar possíveis alterações, porém, se alguma floresta foi convertida

em cultura nos anos anteriores a 2006, não é possível a identificação por esse método. Entretanto, a se considerar o

resultado observado nas demais AEL, os antecedentes históricos e os dados do IBGE analisados, se houve esse tipo de
alteração, foi de pouca expressão.

Figura 8.1.9. Mudanças verificadas na cobertura e uso da terra na sub-bacia do Ribeirão Mumbuca, entre 1999 e 2017.

8.1.2. U SOS

DAS Á GUAS

No município de Lambari, a maior parte das águas superficiais, incluindo aquelas da sub-bacia do Ribeirão Mumbuca
drenam para o Rio Lambari que é tributário, pela margem esquerda, do Rio Verde. O uso principal das águas corresponde
ao abastecimento para consumo humano com a captação das águas superficiais (Tabela 8.1.5). Em relação às águas
subterrâneas, o município é reconhecido pelas suas fontes hidrominerais, localizadas no Parque das Águas de Lambari
(Tabela 8.1.5).
Destacam-se alguns aspectos ambientais e socioeconômicos relacionados aos usos das águas nessas áreas (Tabela 8.1.5),
os quais foram observados durante os trabalhos de campo, bem como foram obtidos a partir de informações e dados
secundários. Tais aspectos podem subsidiar a proposição de ações voltadas à gestão das águas para o benefício das
comunidades e das atividades socioeconômicas como, por exemplo, o turismo direcionado às estâncias hidrominerais.
Os usos e tipos de captação das águas superficiais baseiam-se nas definições da Resolução CONAMA nº 357 (CONAMA
2005, alterada pelas Resoluções nº 370/2006, nº 397/2008, nº 410/2009, e nº 430/2011 e complementada pela Resolução
nº 393/2009); Resolução CONAMA nº 396 (CONAMA 2008), que trata sobre águas subterrâneas; e Portaria DNPM nº 533
(DNPM 2012), que dispõe sobre especificações técnicas para usos industriais, crenoterápicos, entre outras definições.
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Tabela 8.1.5. Principais usos das águas superficiais e subterrâneas em Lambari.
Tipos de
águas

Águas
Superficiais

Síntese dos principais usos e tipos de
captações

Usos:
 Abastecimento para consumo
humano
 Recreação
 Irrigação
 Dessedentação de animais
 Harmonia paisagística
 Aquicultura
 Pesca
 Preservação do equilíbrio natural
das comunidades aquáticas
Tipos de captação:
 Cursos de água
 Barragem/reservatório

Síntese dos aspectos ambientais e socioeconômicos
De acordo com dados da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, em 2016,
toda a população urbana do município era atendida pelo serviço de
abastecimento de água prestado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE
(MCid 2016);

O serviço foi regulamentado, pela Prefeitura, a partir do ano 2000 (Lambari 2000);
Segundo relatório do ‘Plano de efetivação do enquadramento das águas do Rio
Verde’ (Junior et al. 2009), as captações ocorrem em 3 cursos d’água: Córrego
Werneck, no Ribeirão Mumbuca e em um de seus afluentes;
O serviço de esgotamento sanitário também é prestado pela SAAE e atendia cerca
de 93% da população urbana, em 2016. Nesse ano, 80% do esgoto era coletado,
sem posterior tratamento (MCid 2016);

De acordo com dados de 2016, o resíduo sólido domiciliar e público é descartado
em aterro controlado no próprio município, sem licença ambiental e sem
tratamento de chorume (MCid 2018). E o resíduo sólido da saúde é destinado para
o município de Itajubá/MG (MCid 2016);
O município ainda não possui o Plano Municipal de Saneamento Básico;

Na sub-bacia do Ribeirão Mumbuca, foram observados aspectos de devastação
da mata ripária e ocupação irregular nas margens do ribeirão, próximo a área
urbana. Não foram vistos pontos significativos de degradação do solo e das águas
por resíduo sólido (lixo);

Considerando o levantamento da cobertura e uso da terra e os trabalhos de
campo, registra-se a presença mais significativa de floresta nativa nas cristas e
encostas da Serra das Águas;

Águas
Subterrâneas

Usos:
 Abastecimento para consumo
humano
 Recreação
 Crenoterápico
Tipos de captação:
 Poço tubular
 Nascente
 Fonte hidromineral

A região possui muitas plantações de café e eucalipto, sendo importante o
cuidado com usos de fertilizantes, agrotóxicos e inseticidas, que podem
contaminar o solo e as águas superficiais;

Em relação às águas subterrâneas, destaca-se o Parque das Águas de Lambari,
com suas famosas fontes hidrominerais que se apresenta como o atrativo turístico
mais importante do município;
A CODEMGE é detentora da concessão de direito de lavra da área onde se
encontram as fontes desse Parque;

Os usos das águas das fontes hidrominerais destinam-se ao consumo humano e
usos crenoterápicos. Atualmente, o envase comercial não é realizado em nenhuma
fonte do Parque;

Foram observados durante as campanhas de campo, prováveis usos inapropriados
nas vizinhanças/dependências do Parque (locais com odores de urina) colocando
em risco a qualidade das águas para o uso próprio da população local e dos
turistas.
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8.2. G EOLOGIA
Raíssa Santiago
Angelo Geovani Santos-Junior

8.2.1. I NTRODUÇÃO
A área da sub-bacia hidrográfica do Ribeirão Mumbuca, compreendida entre o Parque das Águas de Lambari e sua

cabeceira, foi cartografada na escala de 1:25.000 com o objetivo de gerar uma base de dados geológicos (lito-estruturais)
para o projeto Circuito das Águas. Compreendida em um polígono de 126 km2, cujos vértices são 453.000E, 7.573.500N;

466.000E, 7.573.500N; 453.000E, 7.564.000N e 466.000E, 7.564.000N, essa área cobre parcialmente os municípios de

Lambari, Campanha e São Gonçalo do Sapucaí. Ela pode ser acessada, a partir de Belo Horizonte e São Paulo, através da
BR 381 (rodovia Fernão Dias) e a seguir pelas rodovias MG 456, BR 267 e MG 460 (Figura 8.2.1, Anexo XIX).

Figura 8.2.1. Mapa de localização da Área de Estudo Local de Lambari (em cor laranja) no projeto Circuito das Águas.

A cartografia de detalhe na região em apreço foi realizada em duas campanhas de campo entre 24/1 e 06/2/2018 e entre

26/2 e 12/3/2018. Cinco dias da primeira fase foram destinados ao levantamento de transecções regionais, que teve como
objetivos principais o contato com as unidades e estruturas geológicas da região. Posteriormente, passou-se ao trabalho
de cartografia propriamente dita, que foi levado a efeito através de caminhamentos e levantamento de seções detalhe.

8.2.2. A SPECTOS

FISIOGRÁFICOS

Inserida na área serrana da Mantiqueira e em grande parte na depressão do Rio Verde (Beato et al. 1999), a área em foco
tem o seu relevo marcado por vales encaixados e vertentes abruptas, apresentando cotas de 1.500 m na Serra das Águas,

localizada na sua porção norte. Na parte central, drenada pelo Ribeirão Mumbuca, o relevo é caracterizado por morros
abaulados e suaves, com vales abertos, apresentando cotas em torno de 1.000 m. Já na borda ocidental, há vales

encaixados e fechados e as cotas máximas de ficam em torno de 1.260 m em cristas salientes. Em toda a sub-bacia do
Mumbuca, a rede de drenagem é estruturalmente controlada (Figura 8.2.2).

A Serra da Mantiqueira caracteriza-se pelo conjunto de alinhamentos de cristas de direção SW-NE, marcado por vertentes

íngremes e vales encaixados. Estas áreas enquadram-se na classe de relevos de dissecação moderada, constituindo cristas
assimétricas, “mares de morros” e colinas convexas. Processos morfogenéticos, presentes na área, desde a desagregação

mecânica até processos superficiais de escoamento difuso e concentrado, originam sulcos, ravinas e voçorocas, além de
movimento de massa. A Depressão do Rio Verde resulta da drenagem encaixada, constituída pelo rio Verde e seus
tributários, em especial, os rios Lambari e Baependi. O relevo caracteriza-se por uma sequência de colinas com vertentes
suaves e vales rasos de fundo amplo, sendo as principais formas resultantes de processos de denudação.
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Figura 8.2.2. Bloco diagrama do modelo digital de elevação da região de Lambari, com os principais elementos do relevo local.

8.2.3. E STUDOS

GE OLÓGICOS PRÉVIOS

A região cartografada, coberta pelos mapas geológicos das folhas Varginha e Itajubá (escala 1:100.000) (Nunes et al. 2008,
Trouw et al. 2007b), está inserida na zona de interferência entre as Faixas Brasília e Ribeira (Trouw et al. 1994).
Os grupos São João del Rey e Andrelândia, assim como o embasamento gnáissico, foram definidos por Ebert (1955a, b)
em um projeto de mapeamento 1:500.000 da metade do século passado, englobando partes do estado de Minas Gerais
e Rio de Janeiro. Uma nova geração de mapas geológicos em escala de 1:250.000 foi produzida nos Projeto MantiqueiraFurnas e Sapucaí, da CPRM (Seixas & Silva 1976 e Cavalcante 1977), enquanto que os litotipos associados à
Megassequência Andrelândia e ao embasamento gnáissico foram analisados e cartografados por Bittar (1990) e Penha
(1992).
A evolução tectônica da área está vinculada a processos orogenéticos neoproterozoicos decorrentes de duas colisões
consecutivas, a mais antiga entre o Paleocontinente Paranapanema, representado pela Nappe Socorro-Guaxupé, e a
margem passiva ocidental do Paleocontinente São Francisco, gerando a Faixa Brasília. Posteriormente, ocorreu a colisão
do Paleocontinente do Congo contra a margem passiva oriental do Paleocontinante São Francisco, resultando na Faixa
Ribeira (Orógeno Ribeira) (Almeida et al. 2000, Alkmim et al. 2001).
A Faixa Brasília Meridional tem como elementos principais do seu arcabouço estrutural diversas nappes (Trouw et al.
2003a, b), dentre as quais encontram-se expostas, especificamente na região de Lambari, as nappes São Tomé das Letras,
Carmo da Cachoeira e Lambari (Figura 8.2.3).

Figura 8.2.3. Mapa geológico regional simplificado da região dos Circuito das Águas que mostra a localização geológica da região de
Lambari na zona externa da Faixa Brasília Meridional e, mais especificamente, no interior das nappes Luminárias, São Tomé das Letras e
Carmo da Cachoeira e Lambari. ZTC - Zona de cisalhamento de Três Corações; ZCJ - Zona de cisalhmento de Jesuânia; ZCF - Zona de
cisalhamento de Freitas; ZCCX - Zona de cisalhamento de Caxambu (Confeccionado com base em Trouw et al. 2007b, Nunes et al. 2008,
Trouw et al. 2003a, b).
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As Nappes São Tomé das Letras e Carmo da Cachoeira são constituídas na área por unidades metassedimentares da

Megassequência Andrelândia, de idade neoproterozoica (Paciullo et al. 1997, Trouw et al. 1994). Por outro lado, a nappe

superior, Lambari, se faz representada por rochas do complexo do embasamento arqueano/paleoproterozoico.

Superposto ao evento de colisão, de sentido E-W, relacionado à Faixa Brasília, ocorrem empurrões para NNW e zonas de

cisalhamento transpressivas NE-SW, atribuídas à evolução da Faixa Ribeira. A Zona de Cisalhamento Jesuânia (ZCJ),
contida na Área de Lambari, é definida como uma zona de cisalhamento dextral de direção NE-SW (Trouw et al. 2007a).

8.2.4. E STRATIGRAFIA
No mapa de detalhe confeccionado para a região de Lambari, discriminaram-se as seguintes unidades litoestratigráficas:

i) o embasamento arqueano/paleoproterozoico, representado por rochas gnássicas; ii) a Megassequência Andrelândia,

constituída por rochas metassedimentares das suas porções basal e superior; e iii) coberturas fanerozoicas, incluindo

aluviões (Anexo XIX).

8.2.4.1. E MBASAME NTO P ALEOPROTEROZOICO /A RQUEANO (APP I )
BIOTITA

O RT O G N A I S S E

As rochas do embasamento encontram-se na porção noroeste da área como parte da nappe Lambari e, localmente,

ocorrem como lascas tectônicas, ocupando cerca de 14,1% da área cartografada, com uma potência máxima estimada
em 950 m (Anexo XIX). Constituem-se essencialmente de ortognaisses, que localmente se apresentam milonitizados.

Os ortognaisses afloram principalmente como lajedos, quando no sistema de nappe, e formando paredões rochosos ao

longo da Serra das Águas, de revelo bem acidentado (borda oriental da sub-bacia hidrográfica de direção SW-NE).

Correspondem a biotita gnaisses de coloração cinza a cinza-escuro, de dois tipos:



Bandados de espessura centimétrica, caracterizado pela alternância de bandas félsicas compostas
principalmente por quartzo e feldspatos e bandas máficas ricas em biotita;
Migmatíticos, apresentando estrutura oftálmica, determinada por abundantes cristais de feldspatos com até 4
cm de comprimento em matriz de granulação fina composta por quartzo, feldspato e biotita (Figura 8.2.4) ou
estromática, marcada por bandas félsicas descontínuas compostas por quartzo e feldspatos e máficas ricas em
biotita (Figura 8.2.4). Ocasionalmente são intrudidos por veios de pegmatitos.

Em geral, os gnaisses têm textura granolepidoblástica inequigranular média a grossa. A composição predominante é
monzodiorítica, sendo os cristais de microclina bastante comuns na rocha, constituindo a matriz ou a estrutura oftálmica.
A matriz é composta por quartzo, plagioclásio, microclina e biotita (Figura 8.2.4g, h). A orientação preferencial da biotita

e a recristalização do quartzo, com presença de grãos neoformados e contato interlobado entre eles, são registros
deformacionais nos ortognaisses.

ROCHAS

M Á F I C A S E U L T RA M Á F I C A S

Esta associação ocorre na porção sudoeste da área, como lascas tectônicas em meio às rochas metassedimentares

neoproterozoicas da Megassequência Andrelândia, e exibem uma potência máxima estimada em 200 m. Rochas desta
associação, foram estudadas na região por Bittar (1989) e Almeida (1992) nas folhas Caxambu e Luminárias e interpretadas
como característica de uma sequência greenstone-belt.

As rochas desta assembleia correspondem a tremolita-actinolita xistos (Figura 8.2.5), clorita xistos e rochas calcissilicáticas.

Apresentam-se em geral bastante intemperizadas, com coloração avermelhada e granulação fina, e fazem contato com
um metagranito de granulação fina a média, constituído por quartzo, microclina, plagioclásio, moscovita, biotita e por
minerais acessórios como clorita, epidoto e zircão (Figura 8.2.5).

Os xistos ultramáficos são compostos predominantemente por minerais de tremolita-actinolita, apresentando textura
nematoblástica inequigranular fina a média, em meio a uma matriz fibrosa constituída por talco. Em algumas amostras
há ocorrência significativa de magnetita.
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Figura 8.2.4. Ortognaisse aflorando como (a) lajedos e (b) paredões rochosos, com até dezenas de metros de altura. c) Ortognaisse
migmatítico com textura estromática, marcada por bandas félsicas descontínuas de composição quartzo-feldspática e bandas máficas
ricas em biotita; d) e e) ortognaisses com estrutura oftálmica, definida por cristais de feldspatos com até 4 cm de comprimento em matriz
composta por quartzo, feldspato e biotita. f) Step de veios de pegmatito nas fraturas (055/90), aproveitando a foliação/bandamento do
gnaisse (170/85). g) e h) Fotomicrografias de seções delgadas sob luz paralela (ppl) e polarizada cruzada (cpl), mostrando textura
granolepidoblástica com porfiroblastos de microclina e minerais de quartzo, plagioclásio e biotita. Pontos: (a), (c) e (f) LAM159 (452.632E,
7.572.000N; UTM23S WGS84); (b), (d) e (e) LAM307 (459.333E, 7.570.610N; UTM23S WGS84); (g) E (h) LAM172 (456.652E, 7.572.840N;
UTM23S WGS84).
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Figura 8.2.5. a) e b) Rocha ultramáfica constituída por tremolita-actinolita xistos, clorita xistos e rochas calcissilicáticas. Fotomicrografias
de seções delgadas sob luz paralela (ppl) e polarizada cruzada (cpl): c) e d) mostrando uma matriz constituída por minerais de talco
fibrosos, além dos minerais essenciais, tremolita-actinolita; e) e f) Fotomicrografias de seções delgadas sob luz paralela (ppl) e polarizada
cruzada (cpl) do metagranito que ocorre intercalado com as rochas ultramáfica, constituído por quartzo, microclina, plagioclásio,
moscovita, biotita e por minerais acessórios como clorita, epidoto e zircão. Pontos: (a) e (b) LAM302 (460.401E, 7.565.040N; UTM23S
WGS84); (c) e (d) LAM108 (460.355E, 7.564.950N; UTM23S WGS84); (e) e (f) LAM361 (461.067E, 7.565.720N; UTM23S WGS84).

8.2.4.2. M EGASSEQUÊNCIA A NDRELÂNDIA
A Megassequência Andrelândia é, na região investigada, representada pelas unidades Na1+2 (São Vicente), Na3 (São
Tomé das Letras), Na5 (Santo Antônio) e Na6 (Arantina), que ocupa a maior parte da área. A potência máxima deste
conjunto é de aproximadamente 3.850 m. Em geral, os afloramentos estão bastante intemperizados, mas é possível
encontrar locais com significativa representatividade que permitiram as descrições apresentadas a seguir.

U N I D A D E N A 1+2 (S Ã O V I C E N T E )
Unidade basal da Megassequência Andrelândia, posicionada tectonicamente sobre rochas do embasamento e outras
unidades da mesma megassequência. Esta unidade cobre cerca de 56,4% da área cartografada, e apresenta-se bastante
intemperizada, constituindo principalmente saprólitos. Os melhores afloramentos são encontrados em leitos de rios e
encostas íngremes. As rochas predominantes são biotita-gnaisses que se intercalam com biotita moscovita-quartzo xisto
e anfibolitos. Localmente, são intrudidos por pegmatitos a moscovita, feldspatos, biotita e turmalina.
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B I O T I T A G N A I SSE
Trata-se de um paragnaisse caracterizado por bandamento milimétrico, definido pela alternância de camadas quartzofeldspáticas e biotíticas. Apresenta textura granolepidoblástica inequigranular fina a média e é composto por plagioclásio,
quartzo (comumente em grãos recristalizados com contato interlobado), e biotita. Dentre os minerais acessórios tem-se
titanita, apatita, zircão e mais raramente moscovita e granada (Figura 8.2.6).

B I O T I T A - MO SC O V I T A - Q U A RT Z O X I ST O S E MO SC O V I T A - Q U A RT Z O X I ST O S
São rochas homogêneas, de coloração cinza escura e granulação média, compostos por biotita, moscovita e quartzo,
além de granada e feldspato. A variedade rica em moscovita ocorre junto ao contato com a Unidade Na3 (São Tomé das
Letras). São xistos com maiores quantidade de quartzo, diferenciando-se também pela ausência de biotita, e presença de
porfiroblastos de moscovita e, por vezes, granada.

Figura 8.2.6. a) Biotita-paragnaisse em leito de drenagem exibindo foliação (345/50) e b) rocha alterada, constituindo saprólito. c) e d)
Fotomicrografias de seções delgadas sob luz paralela (ppl) e polarizada cruzada (cpl) exibindo a composição mineralógica do gnaisse
(plagioclásio, quartzo, biotita, além de acessórios como titanita, apatita, zircão e, mais raramente, moscovita e granadas) e a textura
granolepidoblástica inequigranular fina a média. Pontos: (a) LAM084 (456926E, 7567970N; UTM23S WGS84); (b) LAM334 (465058E,
7568870N; UTM23S WGS84); (c) e (d) CA024 (465259E, 7567890N; UTM23S WGS84).

ANFIB OLITOS
Encontrados como lentes e boudins intercalados no biotita gnaisse, são constituídos essencialmente por hornblenda e
plagioclásio, apresentam textura nematoblástica inequigranular, com granulação fina a média. Os cristais de hornblenda
estão orientados, marcando a foliação e caracterizando a textura nematoblástica (Figura 8.2.7).

U N I D A D E N A 3 (S Ã O T O M É

DAS

LETRAS)

Esta unidade destaca-se na paisagem da região de Lambari, onde se apresenta na forma de cristas bem definidas e
alinhadas, que definem o segundo mais proeminente elemento de relevo da região. Esta ocorrência corresponde ao topo
da Nappe São Tomé da Letras, que exibe uma potência máxima estimada em 300 m e perfaz cerca de 7,3% da área
cartografada. Parte desta sequência quartzítica ocorre no perímetro urbano de Lambari e, em particular, constitui o
substrato rochoso da área do Parque das Águas da cidade. É caracterizada por sucessões quartzíticas e intercalações
subordinadas de moscovita-quartzo xistos, comumente expostas em forma de lajedo e em cortes de estrada.
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Figura 8.2.7. a) Anfibolito encontrado como lente no biotita paragnaisse, constituído essencialmente por (b) hornblenda e plagioclásio,
como visto na fotomicrografias de seções delgadas sob luz paralela (ppl) e polarizada cruzada (cpl). Ponto: LAM104 (461.240E,
7.566.240N; UTM23S WGS84).

Os quartzitos possuem granulação fina a média, notável fissilidade, principalmente quando micáceo, e apresentam-se em
geral muito fraturados. Na sua composição mineralógica, além do franco predomínio do quartzo, inclui moscovita e
zircão. A textura granolepidoblástica, equigranular a inequigranular (Figura 8.2.8).
O moscovita-quartzo xisto ocorre intercalado com o quartzito, tem granulação fina, cor avermelhada e é constituído por
moscovita, quartzo e, por vezes, granada (Figura 8.2.8).

U N I D A D E N A 5 (S A N T O A N T Ô N I O )
A unidade Na5 ocorre no domínio da nappe Lambari, posicionando-se diretamente sobre o embasamento e sobre a
unidade basal Na1+2, além de estar sotoposta tectonicamente pelas mesmas unidades (embasamento e Na1+2). É
composta por pacotes de granada-moscovita-biotita xistos, que possuem uma potência máxima estimada em 750 m e
totalizam 11,5% da área mapeada.
Os granada-moscovita-biotita xistos desta unidade são rochas inequigranulares porfiroblásticas, médias a grossas,
marcadas por pórfiros de granada. A xistosidade, quase sempre crenulada, é marcada pela orientação preferencial de
biotita e moscovita. Além dos minerais mencionados, contêm ainda plagioclásio, quartzo e acessórios como cianita,
turmalina e zircão. Os porfiroblastos de granada são poiquiloblásticos e mostram inclusões principalmene de quartzo.
(Figura 8.2.9).
Comumente, os xistos Na5 exibem múltiplas injeções centimétricas a decimétricas de leucogranitos compostos por
pórfiros de moscovita, além de feldspato e quartzo.

U N I D A D E N A 6 (A RA N T I N A )
Ocorre em uma pequena porção do noroeste da área, no domínio da Nappe Lambari, se posicionando diretamente sobre
o embasamento. A sua potência máxima estimada é de 800 m, cobrindo 9,2% da área cartografada. Trata-se de uma
sucessão de biotita-moscovita xistos de granulometria grossa, que contêm intercalações de quartzitos, quartzo xistos e
anfibolitos. Os biotita-moscovita xistos são ricos em granada cianita e/ou sillimanita.

8.2.4.3. C OBERTURAS FANEROZOICAS
ALUVIÕES
As planícies aluvionares mapeadas ocupam cerca de 1,4% da área mapeada, concentrando-se na porção centro-leste do
mapa, nas imediações da área urbana de Lambari. São caracterizadas por sedimentos argilo-arenosos, inconsolidados,
depositados juntamente com matéria orgânica em algumas drenagens. O vale do Ribeirão Mumbuca é encaixado até o
seu limite pré-urbano, quando o ribeirão tem seu curso redirecionado para SE, formando depósito aluvionar mais amplo.
Neste depósito, Beato et al. (1999) registram espessuras de argilas e subordinadamente areias na áreas das fontes do
parque hidromineral de 6,0 m. Por outro lado, perfis geoelétricos e estimativas de Carmo et al. (2001) para o parque
indicam espessuras entre 10 e 8 m, respectivamente.
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Figura 8.2.8. a) e b) Quartzito bastante fraturado, exibindo pares conjugados de fraturas e (c) moscovita-quartzo xisto, que ocorre
intercalado com o quartzito. d) e e) Fotomicrografias de seções delgadas sob luz paralela (ppl) e polarizada cruzada (cpl) do quartzito,
mostrando a predominância de minerais de quartzo e a textura granoblástica equigranular a inequigranular. Pontos: (a) LAM118
(465.044E, 7.566.090N; UTM23S WGS84); (b) LAM051 (456.243E, 7.566.080N; UTM23S WGS84); (c) LAM355 (464.189E, 7.569.780N;
UTM23S WGS84); (d) e (e) CA023 (464874E, 7570460N; UTM23S WGS84).

SOLOS
Devido à acidentada topografia, não há espessura significativa de solo in situ nas escarpas da Serra das Águas, ao passo
que, na base destas escarpas, registra-se ocorrência de depósito de tálus. Nas porções mais baixas, com morros
arredondados nos quais predomina a Unidade Na1+2 (São Vicente), o manto de intemperismo de coloração avermelhada
a alaranjada possui espessuras da ordem de 10 a 25 m, podendo atingir 50 m em alguns locais. Em muitos cortes de
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estrada, observa-se ainda uma cobertura com até 3 m de latossolo vermelho, desenvolvido sobre o regolito. Nas faixas
de quartzito, o solo é praticamente ausente.

Figura 8.2.9. a) Granada-moscovita-biotita xisto com pórfiros de granada e indicador cinemático dextral. b) Leucogranitos compostos
por pórfiros de moscovita, feldspato e quartzo, que intercalam o granada-moscovita-biotita xisto. Fotomicrografias de seções delgadas sob
luz paralela (ppl) e polarizada cruzada (cpl) do granada moscovita biotita xisto, (c) destaca a textura mica fish e a foliação e crenulação
determinadas pelos minerais de biotita e moscovita; (d) pórfiro de granada com inclusões de quartzo e a foliação contornado o grão,
evidenciando que este grão é pré-tectônico ao evento transcorrente dextral. Pontos: (a) e (d) LAM058 (463.587E, 7.572.360N; UTM23S
WGS84); (b) LAM071 (460.169E, 7.573.320N; UTM23S WGS84) e (c) LAM061 (464.159E, 7.573.280N; UTM23S WGS84).

8.2.5. G EOLOGIA

E STRUTURAL

Duas fases de deformação regionais foram identificadas nas rochas do embasamento e da Megassequência Andrelândia
na região de Lambari. A fase mais antiga registrada é relacionada à evolução tectônica da Faixa Brasília (DB), e a mais
nova (DR) é vinculada à evolução tectônica da Faixa Ribeira (Trouw et al. 2007b).

8.2.5.1. F ASE DE DEFORMAÇÃO DB
Esta fase é responsável pelo desenvolvimento do sistema de nappes presentes na área, cujo sentido geral de transporte
é dirigido para ENE. Três nappes foram identificadas na região mapeada, sendo elas a Nappe São Tomé das Letras, Nappe
Carmo da Cachoeira e Nappe Lambari. Seus limites são marcados por inversão estratigráfica, descontinuidades
metamórficas, e zonas miloníticas que acompanham os planos de ruptura.

F O L I A Ç Ã O (SB)
A foliação principal observada (SB) se apresenta de forma penetrativa, anastomosada, ou como bandamento gnáissico
(Figura 8.2.10a, b, c), definida pela orientação preferencial de filossilicatos, além de anfibólio, fitas de quartzo e cianita. A
foliação (SB) se dispõe paralelamente ao bandamento composicional das rochas do embasamento e da Megassequência
Andrelândia. Na Área de Lambari, mostra mergulhos com ângulos moderados para SE e, principalmente, em alto ângulo
para NW (Figura 8.2.11), o que é resultado das fases de deformação posteriores (Figura 8.2.10f).
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LINEAÇÃO

D E E S T I R A M E N T O E / O U M I N E RA L

(LB)

A lineação (LB) é observada nas rochas gnáissicas e xistosas, através do alinhamento de micas, de fibras e agregados de
quartzo, em quartzitos, e vênulas de quartzo estiradas no granada-biotita xisto e mostra caimento suave para SE
(figuras 8.2.10 e, 8.2.11).

D O B R A S (FB)
As dobras (FB), relacionadas à tectônica da Faixa Brasília, em geral se apresentam como fechadas a isoclinais
(Figura 8.2.10d) em escala microscópica à escala de afloramento. Na sua posição plano de axial fica a foliação regional
(SB).

Figura 8.2.10. a) Foliação milonítica desenvolvida em gnaisse no contanto entre o embasamento e a Megassequência Andrelândia,
LAM245 (463.565E ,7.570.820N; UTM23S WGS84); b) Foliação tipicamente anastomosada desenvolvida no granada-moscovita- quartzo
xisto, no qual pórfiros de granada indicam cinemática dextral, LAM058 (463.587E, 7.572.360N; UTM23S WGS84); c) Bandamento
gnáissico anastomosado apresentando dobras assimétricas LAM159 (452.632E, 7.572.000N; UTM23S WGS84); d) Dobra fechada
desenvolvida em quartzitos da associação ultramáfica, representando a fase de deformação DR, LAM302 (460.401E, 7.565.040N; UTM23S
WGS84); e) Lineação de estiramento de quartzo desenvolvida no plano de foliação, no biotita gnaisse, (461.477E, 7.567.490N; UTM23S
WGS84); f) Projeções esterográficas mostrando a orientação dos polos do total de foliações distintas medidas em campo (n=130, e
isolinhas no valor de 1, 2, 4, 8, e 16%).

8.2.5.2. F ASE DE DE FORMAÇÃO DR
As fases de deformação DR1 e DR2 são relacionadas a reflexos tectônica da Faixa Ribeira na Faixa Brasília. Os elementos

da fase DR1 se formaram em resposta a uma compressão orientada na direção SE-NW e aqueles relativos à fase DR2 a
um encurtamento geral EW (Trouw et al. 2003c, d, 2008). A estrutura geral da região de Lambari é, em essência, o produto

destas fases de deformação. Como resultado destas deformações tem-se as grandes dobras de eixos orientados em ENE

e caimento suave para WSW, bem como a zona de cisalhamento de Jesuânia (ZCJ), transcorrente dextral com direção
geral WSW-ENE.

FOLIAÇÃO SR
A foliação (Sr) é definida pela reorientação de minerais planares e desenvolveu-se principalmente ao longo da Zona de

Cisalhamento de Jesuânia (ZCJ), com mergulhos íngremes a sub-verticais, predominantes para SE, podendo também
apresentar mergulhos para NW e NNW. O reflexo da ZCJ pode ser visto em escala de afloramento, ao longo de toda a
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porção central da área mapeada, em pequenas zonas de cisalhamento de atitude semelhante a regional (figuras 8.2.10f,
8.2.12).

Figura 8.2.11. Projeções esterográficas mostrando a orientação dos polos da (a) foliação (SB) e (b) lineação (LB). Projeção equiárea,
hemisfério inferior.

LINEAÇÃO

DE

E S T I RA M E N T O (L R )

Estas lineações ocorrem nos planos de foliação Sr2 nas zonas de cisalhamento e apresentam caimento suave a subhorizontal para NE e SW (Figura 8.2.12).

D O B R A S (D R )
As Dobras (Dr) ocorrem associadas às zonas de cisalhamento, ocorrendo como dobras simétricas e assimétricas, fechadas
a isoclinais, com plano axial subvertical paralelo aos planos Sr e eixo sub-horizontal paralelo às lineações Lr.

Figura 8.2.12. Projeções esterográficas mostrando a orientação dos polos da (a) foliação (Sr) e (b) lineação (Lr). Projeção equiárea,
hemisfério inferior.

JUNTAS

E F A L H A S T A R D IA S

As juntas e falhas tardias ocorrem na região de Lambari de maneira sistemática segundo direções gerais i) NW, cujo
componente mais proeminente tem direção N20W; ii) N10E; e iii) N80E (Figura 8.2.13) com mergulhos
predominantemente subverticais.
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As juntas se apresentam sistematicamente em todas as unidades. Na sequência São Tomé das Letras (Na3), ocorrem em
maior frequência e com menor espaçamento. Por vezes, as fraturas se mostram preenchidas por filmes de óxidos e
hidróxidos de manganês, indicando a percolação de fluídos.

Figura 8.2.13. a, c, d, e, f) Traços em superfície das principais famílias de juntas verificadas em campo, em diversos litotipos e por vezes
formando pares conjugados. b) Diagrama de roseta mostrando as direções das fraturas medidas em afloramento, destacando-se as três
famílias mais importantes N30W, N10E e N80E. (a) Quartzito, LAM145: 455.896E, 7.566.094N; UTM23S WGS84; (c) Quartzito, LAM132:
453.317E, 7.565.580N; UTM23S WGS84; d) Biotita-gnaisse, LAM104: 461.240E, 7.566.240N); (e) Quartzito, LAM051 (456.243E, 7.566.080N;
UTM23S WGS84); (f) Ortognaisse, LAM307 (459.333E, 7.570.610N; UTM23S WGS84).

8.2.6. M ETAMORFISMO
Os registros metamórficos das rochas que compõem a área têm influência de eventos relacionados a evolução dos
orógenos Brasília e Ribeira, podendo ser melhor reconhecido nos metassedimentos da Megasseqüência Andrelândia.

As associações minerais encontradas no biotita ortognaisse do embasamento indicam que o metamorfismo destas rochas
é de fácies anfibolito, evidenciado pela paragênese quartzo + biotita + moscovita + plagioclásio + microclina. Relações
microtexturais presentes em minerais do ortognaisse, auxiliam na determinação da ocorrência de metamorfismo nestas

rochas, como extinção ondulante, recristalização dinâmica observada nos minerais de quartzo, assim como presença de
subgrãos e contatos interlobados entre estes cristais.

Os metassedimentos da Megassequência Andrelândia possuem paragêneses que os caracterizam como rochas
pertencentes à fácies anfibolito, caracterizada por:




Quartzo + plagioclásio + moscovita + biotita + titanita + granada + hornblenda, nas rochas da Unidade Na1+2
(São Vicente);

Quartzo + moscovita + granada, nas rochas da Unidade Na3 (São Tomé das Letras);

Quartzo + plagioclásio + moscovita + biotita + cianita + granada, nas rochas da Unidade Na5 (São Antônio).

As condições metamórficas de fácies anfibolito foram atingidas concomitantemente ao desenvolvimento da foliação
regional principal (SB), tendo em vista a orientação preferencial dos minerais metamórficos presentes nas Unidades. Os
minerais de granada, pré-tectônicos, evidenciam a influência tectono-metamórfica do evento transcorrente dextral da
Faixa Ribeira ocorrido posteriormente à sua formação.

Retrogressão na fácies xisto-verde é constatada pela saussuritização quase completa de alguns cristais de plagioclásio.
Santiago R. & Santos-Junior A.G.
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8.2.7. C ONCLUSÕES
A região é caracterizada pela presença de rochas gnáissicas do embasamento e por xistos verdes, ambos de idade
arqueana/paleoproterozoica, e pela sucessão de rochas metassedimentares (xistos, gnaisses e quartzitos) da
Megassequência Andrelândia, de idade neoproterozoica. Ocorrem intrusões de leucogranitos nessas unidades.
A área mapeada acomoda duas fases de deformação regionais, as quais puderam ser identificadas tanto nas rochas do
embasamento, quanto nas rochas da Megassequência Andrelândia, sendo a fase mais antiga relacionada à evolução
tectônica da Faixa Brasília, caracterizada pelo sistema de nappes, e a fase posterior vinculada à evolução tectônica da Faixa
Ribeira, marcada por zonas de cisalhamentos dextrais.
Todas as rochas encontram-se fraturadas em variados graus de intensidade, no entanto, dentre os litotipos presentes, os
quartzitos são aqueles que apresentam a maior densidade de fraturas, seguidos pelos gnaisses e xistos. As fraturas, de
idade indeterminada, formam conjuntos cujas orientações preferenciais são N-S e NW-SE.
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8.3. H IDROGRAFIA E HIDROLOGIA
Joana Cruz de Souza

O entendimento das características fisiográficas de bacias hidrográficas é essencial ao permitir a análise da dinâmica de
escoamento e garantir o planejamento integrado nas áreas mapeadas.
A título metodológico, a presente caracterização foi realizada levando em consideração a sub-bacia hidrográfica em sua
totalidade, abrangendo a extensão das nascentes até a foz em outro curso d’água de maior porte. O critério de adoção
da unidade da bacia hidrográfica foi utilizado porque constitui um sistema natural bem delimitado no espaço, composto
por um conjunto de terras topograficamente drenadas por um curso de água e seus afluentes, onde as interações, pelo
menos físicas, são integradas e, assim, mais facilmente interpretadas.
Os parâmetros aqui avaliados foram expressos de forma numérica, por meio de fórmulas descritivas. Especificamente
para as análises lineares, conforme Christofoletti (1980), foram analisados alguns índices e relações a propósito da rede
de drenagem, cujas medições respeitaram as linhas de escoamento. Para a análise areal, foram considerados índices que
envolvem medições planialtimétricas e lineares.
Assim sendo, para o Parque das Águas de Lambari, a unidade hidrográfica caracterizada do ponto de vista da fisiografia
é a sub-bacia do Ribeirão da Mumbuca.
O Parque das Águas de Lambari, localizado no Município de Lambari, integra a bacia do Rio Lambari.
A sub-bacia de interesse, apresentada na Figura 8.3.1, tem como curso d’água principal o Ribeirão da Mumbuca.
O Ribeirão da Mumbuca tem suas nascentes no Município de Lambari, em altitude aproximada de 1.140 m em relação
ao nível do mar, a montante da sede municipal. A partir de sua cabeceira, assume a direção geral oeste-leste até desaguar
no Rio Lambari, na altitude aproximada de 866 m, na divisa dos municípios de Lambari e Jesuânia.

Figura 8.3.1. Sub-bacia do Ribeirão da Mumbuca.

As principais características da sub-bacia de interesse estão apresentadas na Tabela 8.3.1.
No presente caso, tem-se que a sub-bacia do Ribeirão da Mumbuca não tem forma circular, com Kf<1 e Kc>1. Desta
forma, pode-se afirmar que, baseado apenas nas avaliações empíricas, no que tange exclusivamente aos seus aspectos
geométricos, na sub-bacia hidrográfica em análise não há efetivas possibilidades de ocorrência de chuvas intensas
cobrindo simultaneamente toda a sua extensão. No entanto, vale ressaltar que os aspectos geométricos não são os únicos
determinantes da ocorrência de cheias em uma unidade hidrográfica, devendo ser avaliados os aspectos de ocupação,
impermeabilização e drenagem, que extrapolam a análise aqui apresentada.
Souza J.C.
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Ademais, avaliando o índice de circularidade (Ic) da sub-bacia em tela, equivalente a 0,30, permanece a interpretação de
que a sub-bacia do Ribeirão da Mumbuca não apresenta forma circular, corroborando com a avaliação anterior.
Por fim, avaliando-se o índice entre o comprimento e a área da bacia (ICo), equivalente a 2,36, constata-se que a subbacia do Ribeirão da Mumbuca apresenta forma alongada.
Tabela 8.3.1. Dados físicos da sub-bacia do Ribeirão da Mumbuca.
Bacia hidrográfica do ribeirão da Mumbuca
Área de drenagem (Ad)

117,17 km²

Comprimento do leito principal (L)

25,54 km

Comprimento total de todos os canais (Lt)

268,63 km

Declividade média do rio principal (d)

0,01 m/m

Densidade de drenagem (Dd)

2,29 km/km²

Perímetro (P)

69,99 km

Fator forma (Kf)

0,18

Índice de circularidade (Ic)

0,30

Índice de compacidade (Kc)

1,81

Índice entre o comprimento e área (Ico)

2,36

Tempo de concentração (Kirpich)

Souza J.C.
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8.4. D OMÍNIOS HIDROGEOLÓGICOS
Raíssa Santiago
Angelo Geovani Santos-Junior
Paulo Cyro B. Scudino
João Cesar Cardoso do Carmo

8.4.1. C ARACTERIZAÇÃO

DOS SISTEMA S AQUÍFEROS

O sistema hidrológico subterrâneo da sub-bacia hidrográfica, no qual se insere o Parque das Águas de Lambari,

caracteriza-se pela ocorrência de dois domínios hidrogeológicos de tipologias granular e fraturado, definidas segundo
um agrupamento de unidades hidrolitológicas, caracterizadas pelo seu caráter lito-estrutural, porosidade e
permeabilidade, e comportamento hidrodinâmico.

Esses domínios hidrogeológicos são correlatos a sistemas aquíferos associados a seus respectivos litotipos predominantes

mapeados em escala de 1:25.000, apresentados no mapa de Domínios Hidrogeológicos na região do Parque das Águas
de Lambari (Anexo XX), e abaixo discriminados:


Domínio Aquífero Granular ou Poroso, constituído por rochas inconsolidadas, saturadas de água:




Sistema Aquífero de Depósitos Aluviais e Manto Decomposto.

Domínio Aquífero Fraturado, constituído por rochas consolidadas, com água interfraturas na zona de saturação:




Sistema Aquífero Quartzítico – desenvolvido em litotipos quartzíticos, associados à Unidade Na3 (São
Tomé das Letras), podendo conter intercalações subordinadas de lentes de rochas xistosas;
Sistema Aquífero Xistoso – litotipos xistosos, com intercalações menores de quartzitos, relacionados à
Unidade Na1+2 (São Vicente), Unidade Na5 (Santo Antônio) e Unidade Na6 (Arantina);

Sistema Aquífero Cristalino – rochas granito-gnáissicas com intercalações de xistos, quartzitos,
anfibolitos e rochas calciossilicáticas, representadas por ortognaisses - APPi (Embasamento) e por
biotita gnaisse - Unidade Na1+2.

As relações entre os domínios hidrogeológicos e os sistemas aquíferos a eles associados e respectivas unidades

litoestratigráficas com seus litotipos predominantes, constam no Quadro 8.4.1. A distribuição geográfica e os lineamentos
estruturais das unidades aquíferas mapeadas são representados no Mapa de Domínios Hidrogeológicos (Anexo XX), em

escala de 1:25.000, onde também são representados os pontos d’água inventariados – incluindo as fontes captadas no

Parque das Águas – localizados em sua respectiva bacia hidrográfica.

Quadro 8.4.1. Sistemas aquíferos da área mapeada em Lambari.
Domínio
Hidrogeológico

Granular (Gr)

Fraturado (Fr)

(1)

Sistema
Aquífero

Sigla Unidade Hidrolitológica

Depósitos
Aluviais

Grda

Manto
Decomposto
Quartzítico

Unidade Litoestratigráfica

Rochas

Depósito Aluvial

Sedimentos clásticos inconsolidados (Qa)

Sedimentos arenosos, arenosiltosos, silto-arenosos e cascalhos

- (1)

Manto de Intemperismo
da rocha matriz

Regolitos - resultantes da meteorização
de quartzitos, xistos e granito gnaisses

Solos argilosos oriundos de xistos,
arenosos de quartzitos e argiloareno-siltosos de granito gnaisses

Frq

Unidades quartzíticas
indiferenciadas

Megassequência Andrelândia – Unidade
Na3 (São Tomé das Letras). Litotipos de
fácies predominantemente quartzíticos

Rochas quartzíticas associadas à
quartzo- moscovita xisto (1)

Xistoso

Frx

Unidades xistosas
indiferenciadas

Cristalino

Frc

Gnaisses, granito gnaisses

Megassequência Andrelândia – Unidade
Quartzo-mica xistos, granada-biotita
Na1+2 (São Vicente), Unidade Na3 (São
xistos; com litotipos quartzíticos
Tomé das Letras); Unidade Na5 (Santo
intercalados
Antônio) e Unidade Na6 (Arantina)
Embasamento (APPi) e Megassequência
Andrelândia – Unidade Na1+2 (São
Vicente)

Rochas granito-gnáissicas
representadas por biotita
ortognaisse e biotita paragnaisse

unidade hidrogeológica não representada em mapa.
Santiago R., Santos-Junior A.G., Scudino P.C.B., Carmo J.C.C.
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8.4.2. O CORRÊNCIA ,

DIST RIBUIÇÃO E CARACTERÍSTICAS LITOESTRUTURAIS

8.4.2.1. A QUÍFEROS G RANULARES
O sistema aquífero granular ou poroso corresponde aos depósitos aluviais, saturados de água, que ocorrem ao longo das
planícies de inundação dos principais cursos d’água. O manto decomposto saturado de água, originário das rochas précambrianas, não representado em mapa, apresenta comportamento hidrogeológico similar ao aquífero granular e,
portanto, incluído nessa tipologia aquífera.
Os tipos de rocha e as dimensões dessa unidade, em termos regionais, são extremamente variáveis, em função da origem
de suas áreas-fonte, das condições climáticas dominantes (pretéritas e atuais), da morfologia fluvial e da velocidade e
direção das correntes fluviais. Mesmo localmente, as variações litológicas e dimensionais dos aluviões são notáveis.
Normalmente, os termos mais grosseiros distribuem-se na base dos depósitos de fundo de canal, enquanto que os
sedimentos mais finos ocorrem comumente nas planícies de inundação.
Esses sedimentos funcionam como um aquífero livre e heterogêneo quanto ao seu comportamento hidrogeológico,
tendo em vista a variação composicional dos sedimentos aluviais. Em fácies onde predominam depósitos arenosos, o
aquífero aluvial se caracteriza pela sua alta porosidade e permeabilidade (condutividade hidráulica), porém, sua pequena
espessura que na região não ultrapassa alguns poucos metros, em geral, não lhe confere elevado potencial
hidrogeológico. Entretanto, em captações sob explotação intensiva, na condição hidrodinâmica de “rio-aquífero”
influente, originada artificialmente por fluxo induzido sob bombeamento, pode funcionar como um meio transmissor de
águas dos mananciais de superfície, em geral perenes na região de estudo. Por outro lado, depósitos de areias finas e/ou
com frações siltosas e argilosas, podem apresentar-se como aquíferos pobres, com condutividades hidráulicas da ordem
de 10-4 cm/s. Depósitos predominantemente argilosos e siltosos apresentam-se semipermeáveis e frequentemente com
características similares a um aquitardo.
Do ponto de vista de sua vulnerabilidade natural à contaminação, caso presentes cargas contaminantes à superfície do
terreno, diante de sua condição natural de aquífero livre – nível d´água à pressão atmosférica – aqueles aquíferos aluviais
que possuem maiores magnitudes de porosidade efetiva não funcionam como uma barreira hidráulica contra substâncias
nocivas ao meio ambiente, principalmente nos casos em que a zona vadosa (zona de aeração) seja delgada, da ordem de
poucos metros (<5 m), sendo, pois, vulneráveis à contaminação.
Em geral, a sua vulnerabilidade será tanto maior quanto menos espessa a zona vadosa e maior for a homogeneidade das
areias e cascalhos da zona vadosa. Maiores frações de sedimentos argilosos presentes nesta zona de aeração, lhe
conferem maior capacidade natural de depuração, dada sua baixa porosidade efetiva e permeabilidade, condições
hidrogeoquímicas mais favoráveis à ocorrência de processos de troca catiônica, adsorção e complexação da matéria
orgânica, dentre outros processos físicos e bioquímicos de biodegradação natural.
O manto decomposto, desenvolvido in situ, de ocorrência generalizada na área, reflete a natureza da rocha matriz, como
produto do seu intemperismo. Pode apresentar características similares aos termos pelíticos (argilosos), de baixa
porosidade efetiva e baixa permeabilidade, bem como características similares aos termos mais quartzosos, que lhe
conferem, relativamente, maior porosidade efetiva.
A ocorrência, distribuição e características dos tipos de aquíferos granulares, são a seguir descritas:

A Q U Í F E RO S

EM

D E PÓ S I T O S A L U V I A I S

Na sub-bacia do Ribeirão Mumbuca, esses aquíferos, livres, correspondem a sedimentos aluviais recentes, saturados, de
composição mineralógica e espessura variáveis, sob íntima relação com suas rochas de origem, representados por
depósitos inconsolidados constituídos de areia, silte, argila e, eventualmente, cascalhos. Em conformidade com suas
características gerais anteriormente referidas, apresentam grande heterogeneidade composicional e granulométrica.
Na área de estudo, o vale do Ribeirão Mumbuca é bastante encaixado, no entanto, em seu baixo curso, já em área urbana
onde, em seu vale, se localiza o Parque das Águas, o seu trecho de drenagem sob lineamento estrutural ENE-WSW é
redirecionado na direção SE-NW, cuja superfície aluvial tem maior expressão.


Na área do Parque das Águas de Lambari, informações obtidas com a perfuração do terreno aluvial para a
construção das captações das fontes de água mineral (Miléo 1968 in Delgado 2001) descrevem os aluviões
constituídos por uma delgada camada de cascalho basal, recoberta por argila e silte intercalados com lentes
arenosas, cuja porção superior é constituída por uma camada de argila rica em matéria orgânica com espessura
em torno de 3 metros.

Santiago R., Santos-Junior A.G., Scudino P.C.B., Carmo J.C.C.
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Na área de estudo, foram realizados 5 ensaios de infiltração à carga variável (ABGE 1996), com a finalidade de
avaliar a condutividade hidráulica nas diferentes rochas dos depósitos aluviais e do manto decomposto, adiante
descritas. As medições das taxas de infiltração de água no solo foram realizadas com carga hidráulica de 30 cm,
em furos abertos com trado de 11 cm de diâmetro, com o registro de medidas cronometradas das variações do
rebaixamento da água infiltrada na coluna do furo. Os valores obtidos foram calculados a partir da equação
(Rodio S/A, in ABGE 1996):
K = (Δh/Δt) x 1/i[(2h/r) + 1], onde:
K = condutividade hidráulica;
Δh = nível d´água inicial - nível d´água final;
r = raio interno do furo.
i= 5; termo representativo da forma cilíndrica do furo.

Ensaios de infiltração realizados neste domínio aquífero aluvial, segundo metodologia definida pela ABGE (1996),
mostram valores da ordem de 4,19x10-4 a 5,74x10-4 cm/s (vide Tabela 8.4.1), o que caracteriza um aquífero de baixa
condutividade hidráulica, tipicamente associado a granulometrias de areia-fina a silte.
Tabela 8.4.1. Resultados dos ensaios de infiltração, na área de Lambari.
Coordenadas
(UTM23S WGS84)
E
N

ENSAIO

K (cm/s)

SLMB01

4,31 x10-4

464.755

7.570.349

Solo marrom compactado rico em quartzo, de granulometria areia fina a argila.
Manto de alteração do quartzito.

SLMB02

1,94 x10-4

463.089

7.570.582

Solo avermelhado silto-argiloso, com pequena quantidade de quartzo de
granulometria areia fina. Manto de alteração do embasamento gnáissico.

SLMB03

3,62 x10-4

463.450

7.569.455

Solo argiloso compactado marrom claro, com matéria orgânica com fragmentos de
xisto. Manto de alteração de xisto.

SLMB04

5,71 x10-4

463.818

7.570.043

Solo arenoso rico em matéria orgânica, granulometria de argila a areia média.
Aluvião no interior do Parque das Águas.

SLMB05

4,19 x10-4

463.833

7.570.023

Solo marrom quartzoso, com granulometria silte a areia fina, e fragmentos de xisto.
Aterro cobrindo a aluvião de rochas quartzíticas no interior do Parque das Águas.

A Q U Í F E RO S

EM

CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS

MANTO DECOMPOSTO

O manto decomposto saturado de água subterrânea, não representado na escala do mapeamento geológico 1:25.000,
tem ocorrência diretamente associada aos litotipos metamórficos mapeados e corresponde ao seu capeamento natural,
de composição e espessura variáveis, e guardam íntima relação com a composição de origem de sua respectiva rocha
matriz, bem como com as condições paleoclimáticas reinantes.
O manto de alteração das rochas metamórficas apresenta uma distribuição que contorna quase toda a superfície do
relevo regional, especialmente nas faixas de menores altitudes e relevo de morfologia mais aplainada, sendo pouco
representativo nas faixas de relevo acidentado, associadas a litotipos quartzíticos.
Tem comportamento de aquífero livre, de baixas porosidade efetiva e condutividade hidráulica, bem como de baixo
potencial hidrogeológico, refletido nas nascentes de pequena vazão que ocorrem generalizadamente, na quebra do
relevo e vales encaixados.
O uso das águas subterrâneas do manto decomposto é insignificante; todavia, captações singelas locais, por gravidade,
podem vir a atender o suprimento de pequenas demandas domésticas da população rural e de áreas periurbanas. A sua
ocorrência mais comum situa-se na faixa margem na quebra do relevo do manto decomposto e depósito de tálus das
encostas de talvegues, mediante caixas coletoras de alvenaria e tubo adutor, por ação da gravidade. Essas nascentes
ocorrem de modo generalizado, ao longo da escarpa da Serra das Águas, e quase sempre são de pequena vazão, da
ordem de 0,01 – 0,5 L/s. Em menor escala, ocorrem também poços manuais rasos (profundidade menor que 10 metros)
escavados, às vezes equipados com bombas centrífugas de 0,5 – 1 CV.
Dados obtidos em teste de infiltração mostram, na referida Tabela 8.4.1, valores de permeabilidade entre 1,94 x 10-4 e
5,71 x 10-4 cm/s, coincidente com a ordem de grandeza para granulometrias finas de areias e silte, associadas ao manto
decomposto da rocha matriz.
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8.4.2.2. A QUÍFEROS F RATURADOS
O sistema aquífero fissural ou fraturado, em geral do tipo livre a localmente semiconfinado, ocupa quase a totalidade da
área mapeada (97,3%), conforme mostrado no Mapa de Domínios Hidrogeológicos.
Na área de estudo, esse sistema aquífero está associado às rochas metamórficas da Megassequência Andrelândia, de
litotipos quartzíticos da Unidade Na3 (São Tomé das Letras), litotipos xistosos associados às Unidades Na1+2 (São
Vicente), Na3 (São Tomé das Letras), Na5 (Santo Antônio) e Na6 (Arantina); bem como às rochas cristalinas fraturadas
associadas ao ortognaisse do embasamento (APPi) e ao biotita paragnaisse, da Unidade Na1+2 (São Vicente). O seu
comportamento hidrogeológico se diferencia entre si, pelas características de ductibilidade ou ruptibilidade de seus
litotipos e das condições geológico-estruturais responsáveis pela geração dos sistemas de porosidade e permeabilidade
secundárias.

A Q U Í F E RO F RA T U RA D O

EM

R O C H A S Q U A RT ZÍ T I C A S

O sistema aquífero fissural em rochas quartzíticas ocupa uma área aflorate de 5,1 km², o que representa 11,1% da área
da sub-bacia do Ribeirão Mumbuca, a montante do Parque das Águas de Lambari.
O quartzito destaca-se na paisagem na forma de cristas bem definidas (e.g. Morro do Cerrado), sustentando a topografia.
Ocorre na porção setentrional da sub-bacia, segundo uma lente contínua de direção geral NE. Caracteriza-se por
sucessões quartzíticas e intercalações de moscovita-quartzo xistos, de mineralogia constituída predominantemente por
quartzo, seguida por moscovita de granulação variando de fina a média e textura sacaroidal.
A análise das juntas e falhas no domínio dos quartzitos, indica a ocorrência de descontinuidades de ruptura com direção
preferencial N20W~N30W (50%) e N10E (15%), notadamente de maior densidade e penetratividade (Figura 8.4.2a, b, c,
d). Mesmo considerando que rochas quartzíticas produzem aquíferos de mesma natureza física que as rochas gnáissicas,
os quartzitos mostram um comportamento reológico distinto, mais quebradiço, diante dos esforços tectônicos, razão
pela qual espera-se um maior potencial hidrogeológico para esse sistema, se comparado ao sistema aquífero
desenvolvido em rochas cristalinas.
No Parque das Águas de Lambari são captadas seis fontes do aquífero fissural (Figura 8.4.1), das quais, em quatro (Fontes
1 a 4), verificam-se vazões que variam de 0,30 m3/h, na fonte levemente alcalina, LMB02, a 5,59 m3/h, na fonte gasosa,
LMB01 (Figura 8.4.1a). A Fonte 5 (ferruginosa) não apresenta vazão (Figura 8.4.1b), enquanto a Fonte 6 (picante) apresenta
vazão próxima a 0,01 m³/h (Figura 8.4.1c). A Tabela 8.4.2 mostra um histórico dos registros de vazões das fontes.

A Q U Í F E RO F RA T U RA D O

EM

ROCHAS XISTOSAS

O sistema aquífero fraturado desenvolvido em rochas xistosas ocupa uma área de 28,7 km² (22,8%) da área mapeada e
5,5 km2 (12%) da sub-bacia do Ribeirão Mumbuca, a montante do Parque das Águas de Lambari. Geologicamente estão
distribuídos em corpos de formato lenticular alongado segundo direção ENE-WSW, na porção norte da sub-bacia do
Ribeirão Mumbuca (Unidade Na1+2), bem como em corpos menores de ocorrência generalizada, correspondendo às
Unidades geológicas Na1+2, Na3, Na5 e Na6 do mapeamento geológico realizado no âmbito deste estudo, cujas
unidades estão agrupadas nesse sistema aquífero, dada à similaridade de seu comportamento hidrogeológico. Essas
unidades são caracterizadas por sucessões de biotita/moscovita-quartzo xistos, de granulação variando de fina a grossa,
podendo também conter granada associada.
Onde associado a rochas de composição predominantemente pelítica, esse sistema aquífero caracteriza-se por um baixo
potencial hidrogeológico, em que o fluxo de água subterrânea se restringe, basicamente, às descontinuidades de rupturas
e de foliação dos quartzitos fraturados que ocorrem intercalados no xisto. Esses litotipos xistosos constituem barreiras
hidráulicas para as águas subterrâneas, já que têm um comportamento similar ao de um aquitardo ou aquiclude.

A Q U Í F E RO F RA T U RA D O

EM

ROCHAS CRISTALINAS

O sistema aquífero desenvolvido em rochas cristalinas fraturadas apresenta a maior expressão em área na sub-bacia,
ocupando 34 km2, o que equivale a 74% da área de estudos. Desenvolvido sobre orto e paragnaisses, são compostos por
rochas de idade paleo e neoproterozoicas, respectivamente, constituídas por biotita, feldspato e quartzo. São litotipos
maciços, sem porosidade primária de Darcy, em que a circulação e o armazenamento de água subterrânea estão
associados à porosidade secundária, traduzida por descontinuidades de ruptura desenvolvidas nos processos tectônicos
e de intemperismo físico.
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Figura 8.4.1. Fontes hidrominerais do Parque das Águas de Lambari. a) Fonte 1 (gasosa, com número de identificação LMB01), Fonte 2
(LMB02, alcalina), ao centro do fontanário, Fonte 3 (LMB03, Magnesiana) e Fonte 4 (LMB04, ligeiramente gasosa); b) Fonte 5 (LMB05,
ferruginosa), no momento sem vazão; c) Fonte 6 (LMB06, picante).
Tabela 8.4.2. Registro histórico da vazão das fontes de águas minerais do Parque das Águas de Lambari.
DATA
12/02/1954
13/03/1996
—
01/07/1997
01/12/2000
13/03/2007
22/08/2007
25/03/2009
20/05/2010
22/03/2013
26/11/2014
13/12/2016
10/01/2017
15/03/2017
23/05/2017
21/09/2017
22/01/2018
02/03/2018
07/05/2018

REFERÊNCIA

Gasosa
LMB01

Alcalina
LMB02

LPM
CPRM-LAMIN
CODEMGE
CPRM-LAMIN
COMIG
DNPM
DNPM
DNPM
DNPM
DNPM
DNPM
DNPM
CODEAGUAS
CODEAGUAS
CODEAGUAS/GEMIN
ECOSYSTEM/GEMIN
ECOSYSTEM/GEMIN
GEMIN
ECOSYSTEM/GEMIN

3.856,0
4.950,0
4.667,0
5.586,0
3.600,0
4.919,4
4.360,0
5.168,1
4.725,1
4.941,9
3.924,5
4.423,5
502,4
3.199,0
—
3.458,5
3.431,2
4.294,6
4.085,8

455,0
—
750,0
1.343,0
720,0
1.321,7
943,7
1.413,0
1.158,2
1.181,5
767,6
798,0
245,3
773,0
769,7
594,4
714,0
817,9
799,7

VAZÃO (L/h)
Ligeiramente
Gasosa
LMB04
293,0
155,0
—
—
479,0
263,0
655,0
321,0
586,0
222,0
549,4
288,8
409,8
228,5
572,7
282,7
508,4
260,3
636,9
279,6
480,6
234,6
457,2
230,3
630,0
405,0
442,6
375,0
522,5
260,0
357,4
165,7
460,8
201,5
503,0
249,7
433,4
218,8

Magnesiana
LMB03
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Ferruginosa
LMB05

Picante
LMB06

—
—
—
50,0
0,0
46,0
23,7
39,4
23,9
37,9
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
133,0
0,0
117,0
117,0
133,4
73,8
16,8
9,1
10,9
—
14,0
18,7
2,2
—
30,4
10,6

408

SIGA – CIRCUITO DAS ÁGUAS
CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO LOCAL DE LAMBARI – DOMÍNIO HIDROGEOLÓGICOS

8.4.3. G EOLOGIA

ESTRUTURAL CORRELACIONADA À HIDROGEOLOGIA LOCAL

A região de Lambari está inserida no contexto tectônico de interferência da sequência de nappes da Faixa Brasília
Meridional, gerada durante a fase compressional regional, e sua tectônica deformacional está associada à Faixa Ribeira
(Peternel et.al. 2005).
A fase relacionada à Faixa Brasília é responsável pelo desenvolvimento do sistema de nappes presentes na área,
estruturadas em sinformes com eixo mergulhando para WSW, e com sentido geral de transporte para ENE. Três nappes
foram identificadas na região mapeada, tais sejam, a Nappe Luminárias, a Nappe São Tomé das Letras e a Nappe Carmo
da Cachoeira. O limite superficial dessas nappes é marcado pela inversão estratigráfica causada pelos empurrões
associados, descontinuidade metamórfica, e milonitos subordinados.
A tectônica da Faixa Ribeira formou-se em resposta a uma compressão orientada na direção SE-NW e tardiamente a um
encurtamento geral EW (Trouw et al. 2003c, d, 2008). Na região de Lambari, as estruturas da primeira fase são pouco
desenvolvidas ou foram transpostas pela fase posterior de encurtamento EW. Nesta fase foi gerada, em escala regional,
a zona de cisalhamento de Jesuânia (ZCJ), transcorrente dextral com direção aproximada WSW-ENE.
Tanto nas rochas supracrustais quanto no embasamento essas direções se distribuem de forma sistemática. A frequência
das fraturas aumenta consideravelmente no domínio dos quartzitos da Unidade Na3 (São Tomé das Letras) e nos níveis
subordinados de quartzito associados à Unidade Na1+2 (São Vicente). É comum a presença de filmes de óxidos metálicos
sobre as juntas, e a indicação de percolação de fluidos subsuperficiais nos fraturamentos.
A reativação destas estruturas pode ter sido controlada por manifestações tectônicas associadas aos extensos
soerguimentos ocorridos em território mineiro, denominados Alto Paranaíba, Mogi-Guaçu e Mantiqueira, que por sua
vez, estão relacionadas a intrusões de rochas alcalinas situadas no sudoeste e sul de Minas Gerais. Tais eventos tectônicos
de última geração, de fase rúptil, compreendem especial interesse quanto às descontinuidades de fratura produtoras de
água, em meio fissural.
Os diagramas com as estatísticas das descontinuidades, elaborados para a região de Lambari, mostram o padrão tectônico
ali observado (Figura 8.4.2).

Figura 8.4.2. a) a d) Traços em superfície das principais famílias de juntas verificadas em campo, formando pares conjugados (a)
LAM145: 455.897E, 7.566.090N; UTM23S WGS84; (b) LAM051: 456.243E, 7.566.080N; UTM23S WGS84; (c) LAM132: 453.317E, 7.565.580N;
UTM23S WGS84; d) LAM104: 461.240E, 7.566.240N; UTM23S WGS84). e) Diagrama de roseta mostrando as direções das fraturas medidas
em afloramento em que se destacam as três famílias mais importantes N30W, N10E e N80E. f) Diagrama de roseta mostrando as
direções dos lineamentos morfo-estruturais, ponderados pelo comprimento projetado, destacando as três famílias mais importantes
N30W, N50E e N80E.
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A análise de lineamentos morfo-estruturais permite identificar extensos lineamentos regionais subparalelos de direção
aproximada NE, afetando o embasamento arqueano e as unidades supracrustais. Estes lineamentos maiores são bem
representados pelas principais feições fisiográficas da região (e.g. Serra das Águas, Vale do Ribeirão Mumbuca, Morro do
Cerrado) e correspondem aos traços de falhas transcorrentes e de empurrão regionais, ativadas pela tectônica brasiliana.
Esta direção é pouco destacada neste diagrama, pois a sua frequência é bem menor, apesar de corresponderem a
lineamentos mais extensos.
As grandes estruturas regionais ENE são associadas às superfícies das nappes e aos contatos geológicos. As fraturas em
afloramento ocorrem em três famílias principais segundo as direções: NW, N10E, N80E (Figura 8.4.2e), com mergulhos
variados, predominando os subverticais a verticais.
As principais estruturas nos sistemas aquíferos fraturados são juntas e falhas abertas e têm direção principal NW e,
subordinadamente, N10E e N80E (Figura 8.4.2f). Ademais, observa-se que essas direções, em especial a de trend NW,
também são as de maior frequência dos lineamentos negativos, nos quais ocorrem a maioria das nascentes de meia
encosta,em zona de circulação rasa bem identificadas na Serra das Águas, por seu caráter perene. A análise das
descontinuidades demonstra que as fraturas de direção NW são mais abertas e se apresentam de modo sistemático em
todas as unidades hidroestratigráficas.
Conforme se observa na Figura 8.4.3, os lineamentos morfo-estruturais apresentam-se como traços contínuos e retilíneos,
tipicamente associados à rede de drenagem, cujas direções apresentam correlação com as famílias de juntas de
direção NW.

Figura 8.4.3. Principais lineamentos morfo-estruturais negativos (linhas vermelhas) na região de Lambari-MG, sobre mapa de relevo
sombreado.

As principais nascentes cadastradas na área da sub-bacia do Ribeirão Mumbuca ocorrem na quebra de relevo, em vales

encaixados no sistema de fratura NW-SE, de ocorrências pontuais e difusas, em conformidade com a frequência mostrada
na Figura 8.4.2f.

O Parque das Águas de Lambari situa-se na margem direita do Ribeirão Mumbuca, em área de domínio do aquífero
fraturado quartzítico e sob o referido trend de ruptura de direção NW, em seu baixo curso. Boa parte de sua linha de
drenagem principal, no alto curso – referido a montante do Parque – tem seu traço controlado pelo lineamento de direção
NE. Neste domínio geológico-estrutural de trend NE, identifica-se, pois, o referido sistema de falhamento transcorrente,

de alto ângulo, dextral, com componente de empurrão, denominado regionalmente de Zona de Cisalhamento de

Jesuânia. Nas proximidades dessa zona de cisalhamento, são identificadas faixas com predominância de foliação
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milonítica de direção preferencial N70E, com mergulhos verticais a subverticais. Associados a esses grandes sistemas de

falhamentos de direção ENE, ocorrem sistemas de juntas e fraturas transversais (NW e NS), muito bem caracterizados em
imagens aéreas. A conjunção destes dois sistemas de descontinuidades representa grande interesse de enfoque
hidrogeológico, por sua influência inequívoca sobre a circulação das águas subterrâneas na sub-bacia.

Este arranjo estrutural, com forte tectonismo e desenvolvimento de sistema de fraturamento, sob direções preferenciais,

promovem condições de armazenamento e circulação da água subterrânea, cuja composição química reflete a sua
mineralização pelo contato água-rocha durante o seu percurso.

A maioria das nascentes perenes que ocorre nos contrafortes das serras, tanto na margem esquerda como na margem
direita do Ribeirão Mumbuca, é significativamente controlada pelas fraturas transversais de direção NW.

As fontes hidrominerais do Parque das Águas de Lambari situam-se na zona de intersecção dos lineamentos de direções
NE e NW, anteriormente descritos como zonas preferenciais de fluxo subterrâneo. Conforme referido, o lineamento de
direção NE está associado à zona de cisalhamento marcada pelo contato tectônico dos biotita gnaisses com o quartzito,

enquanto que o lineamento NW está associado à ocorrência de fraturas abertas do substrato, sobrepondo localmente a
direção do leito do Ribeirão Mumbuca, nível de base local.

8.4.4. P ONTOS D ’ Á GUA

INVENTARIADOS

O uso da água subterrânea é pouco difundido na região, diante da disponibilidade hídrica superficial. A população urbana

é abastecida mediante captação e tratamento da água bruta do Ribeirão Mumbuca, pelo Serviço Autônomo de Água e
Esgoto de Lambari (SAAE-Lambari) e parte do pequeno parque industrial existente na cidade é abastecido por captações

de nascentes perenes, inúmeras, existentes na Serra das Águas. Nas áreas de propriedades rurais, a maioria das captações
correspondem a nascentes perenes que ocorrem nas encostas da supracitada Serra das Águas e Morro do Cerrado, ou
mesmo poços manuais rasos escavados, de uso doméstico, captando água do aquífero granular, nas margens do Ribeirão
Mumbuca.

Na área de Lambari, objeto de estudo, foi cadastrado apenas um poço tubular existente, de propriedade do JS Hotel,

localizado em sua área de lazer, na saída para a localidade de Jesuânia. Os dados hidrogeológicos disponíveis de
perfuração de poços tubulares profundos em Lambari são escassos e não permitem uma análise mais detalhada da
frequência e profundidade das fraturas produtoras de água.

O inventário de pontos d´água teve por intuito identificar eventuais similaridades de ocorrência de fontes naturais com
as fontes hidrominerais de Lambari. No entanto, dada a grande extensão da sub-bacia hidrográfica do Ribeirão Mumbuca,
optou-se por limitar os levantamentos hidrogeológicos, sob similar arcabouço geológico-estrutural, a oeste do Parque
das Águas, no ‘meridiano’ de 459.000E (UTM23S WGS84).

Ao final dos trabalhos, foram cadastrados 21 pontos d´água, localizados por suas respectivas coordenadas UTM (Datum
WGS84), conforme discriminados na Tabela 8.4.3.

Dentre os vinte e um pontos inventariados, dez são de nascentes, seis são captações tubuladas de fontes hidrominerais

situadas no Parque das Águas de Lambari, três são cursos d’água de interesse hidrométrico e hidroquímico; um ponto
corresponde a um corpo d´água de barragem e um corresponde ao citado poço tubular profundo.

Na área do Parque, as captações de água mineral das fontes 1, 2, 3 e 4, gasosa, alcalina, magnesiana e levemente gasosa,
respectivamente, têm características construtivas pouco conhecidas. Tratam-se de captações através de escavações rasas
(até 8 m), com a água captada em manilhas revestidas de material cerâmico vitrificado. Recentemente, introduziu-se uma

tubulação de aço inox no interior das manilhas cerâmicas para evitar a degradação do material. As quatro fontes estão
sob um mesmo fontanário e próximas de cerca de 3 m uma da outra.

As fontes 5 e 6 (Figura 8.4.1b e c) foram recaptadas em 1992, tendo sido atravessado o sedimento argiloso até 6,0 m,
com diâmetro de 1,5 m, mediante cravação de uma tubulação de 4” (~100 mm), concêntrica ao furo, para adução da

água hidromineral até o seu respectivo fontanário. Segundo informações verbais, durante a perfuração, houve um grande
desprendimento de gás carbônico.
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Tabela 8.4.3. Pontos d’água inventariados na sub-bacia do Ribeirão Mumbuca em Lambari e adjacências.
Ponto

Local

Fonte 1
LMB01
Fonte 2
LMB02
Fonte 3
LMB03
Fonte 4
LMB04
Fonte 5
LMB05
Fonte 6
LMB06

Parque das Águas de
Lambari
Parque das Águas de
Lambari
Parque das Águas de
Lambari
Parque das Águas de
Lambari
Parque das Águas de
Lambari
Parque das Águas de
Lambari

LMB07

Proprietário

Coordenadas
(UTM23S WGS84
E
N

Tipo

Aquífero

Profundidade
(m)

Vazão
(L/h)

CODEMGE

463.830

7.570.065

CT (2)

Fraturado

6

4104

CODEMGE

463.830

7.570.067

CT

Fraturado

6

720

CODEMGE

463.830

7.570.062

CT

Fraturado

6

432

CODEMGE

463.826

7.570.065

CT

Fraturado

6

2.160

CODEMGE

463.893

7.570.046

CT

Fraturado

6

sd

CODEMGE

463.893

7.570.046

CT

Fraturado

6

10,8

JS Hotel (parque) - adj

Sra. Cláudia Simes

466.056

7.567.883

(3)

PT

Fraturado

100 a 150

sd

LMB08

sd

Sra. Dulce

460.595

7.569.395

(4)

NC

Granular

sd

36

LMB09

sd

Sr. José M. de Paiva

462.167

7.569.379

NC

Granular

sd

1.800

LMB10

Rua Professora Maria adj

sd

462.527

7.569.451

NC

Granular

sd

1.080

LMB11

sd

sd

464.377

7.571.806

NC

Granular

sd

180

LMB12

Sítio Floresta

Sr. Eder

461.030

7.570.729

Curso d'água

Granular

sd

1.800

LMB13

sd

sd

460.467

7.569.708

Barragem

Granular

sd

720

LMB14

sd

Sr. Vitorino

459.771

7.570.934

NC

Granular

sd

sd

LMB15

Pousada Lambari
Montanha Hotel

Sr. Roberto

460.832

7.571.623

NC

Granular

sd

sd

LMB16

Templo Budista

sd

463.433

7.572.645

NC

Granular

sd

sd

LMB17

sd

sd

462.952

7.572.573

NC

Granular

sd

sd

LMB18

sd

Sr. Alexandre

461.604

7.569.172

NC

Granular

sd

sd

LMB19

sd

Sra. Paula

460.634

7.568.732

NC

Granular

sd

sd

LMB20

sd

sd

464.487

7.569.805

Curso d'água

Granular

sd

sd

LMB21

sd

sd

463.302

7.570.825

Curso d'água

Granular

sd

sd

(1)

(1)

(1)

sd: sem dados, ou informação local; (2) CT: captação vertical tubulada; (3) PT: poço tubular profundo; (4) NC: nascente.
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8.5. C ARACTERIZAÇÃO HIDRODINÂMICA
Paulo Cyro Baptista Scudino
João César Cardoso do Carmo
Angelo Giovani Santos-Junior
Carolina Deluca

A caracterização hidrodinâmica do sistema aquífero que produz as águas minerais cujas nascentes se encontram o Parque
das Águas de Lambari será abordada com base em informações secundárias, não tendo sido possível a execução de
ensaios hidráulicos sob regime transitório, com os atuais equipamentos instalados. Ademais, não há dados de testes de
bombeamento com registros regulares de rebaixamentos e/ou recuperação dos níveis de água e das vazões que
permitam determinar os parâmetros hidráulicos desses aquíferos.
No interior do parque, as fontes de água mineral apresentam, em geral, pequenas vazões espontâneas, com intermitência
provocada pelas emanações gasosas da própria água mineral. A profundidade das captações fica em torno de 8 metros
e o nível da superficie potenciométrica está situado entre 1 e 2 metros abaixo da superfície do terreno.
Das seis fontes captadas, verificou-se durante o ano de 2018 que as vazões variam de 0,05 a 5,7 m3/h. As medidas de
vazões foram fornecidas pela CODEMGE, que mantém um programa de monitoramento de vazão com periodicidade
trimestral desde 2016. A Tabela 8.5.1 apresenta os dados do monitoramento de vazão.
Tabela 8.5.1. Vazões das fontes de águas minerais do Parque das Águas de Lambari (L/h) - ano 2018.
Fonte

Fonte 1 - Gasosa

Fonte 2 - Alcalina

Fonte 3 - Magnesiana

Fonte 4 - Ligeiramente Gasosa
Fonte 5 - Ferruginosa
Fonte 6 - Picante
Total

sv = sem vazão

01/01/2018 02/03/2018 07/05/2018 06/06/2018 25/06/2018 13/07/2018 22/08/2018 25/09/2018
3.431,21

4.294,55

4.085,78

4.068,31

4.052,34

4.027,82

4.135,34

3.903,87

460,83

502,95

433,42

415,25

414,8

401,44

464,89

412,84

714,01
201,51
sv

4.807,56

817,87
249,72
sv

30,38

5.895,47

799,71
218,75
sv

10,63

5.548,29

816,58

802,74

219,59

219,16

9,39

11,7

sv

5.529,12

sv

5.500,74

746,39
215,77
sv

9,6

5.401,02

767,67
224,8
sv

6,63

5.596,33

687,13
216,29
sv

11,16

5.231,29

No que se refere aos parâmetros hidráulicos do sistema aquífero fraturado, é possível estima-los com base em dados da
bibliografia e em poços tubulares da região, cadastrados no Sistema de Informações de Águas Subterrâneas – SIAGAS,
mantido pela CPRM.
A bibliografia consultada abrange a região de Lindóia no estado de São Paulo, onde Mente & Cruz (1998) desenvolveram
estudos sobre os aquíferos profundos de água mineral naquela região, sob características litoestruturais semelhantes à
região de Lambari, onde os sistemas aquíferos fraturados se desenvolvem em gnaisses e quartzitos. As condições
hidroclimáticas também guardam boa similaridade, pois ambas as regiões estão situadas na Serra da Mantiqueira.
Do exposto foram apropriados dados de 37 poços tubulares cadastrados na região de Lindóia e outros 10 localizados na
região de Lambari. Os citados autores verificaram que a sua maioria, apresenta vazões específicas compreendidas entre
0,0046 e 0,382 m3/h/m, com média de 0,377 m3/h/m. Dentre os poços utilizados especificamente para a produção de
água mineral na região de Lindóia, verifica-se que a vazão específica média em 12 poços é igual a 0,576 m3/h/m.
Quanto às características hidráulicas dos aquíferos do manto de alteração e depósitos aluviais, embora não haja dados
de ensaios de bombeamento em poços captando este sistema, observam-se grandes variações de litotipos e de espessura
saturada. Assim, algumas estimativas podem ser apresentadas com base nas suas características granulométricas e nos
resultados de testes de infiltração realizados no âmbito deste Projeto, cujos valores de condutividade hidráulica são da
ordem de 10-4 cm/s. e caracterizam aquíferos de baixo potencial hidrogeológico, tipicamente associados a sedimentos
de granulometria de areia-fina a silte, com frações argilosas.
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8.6. D ISPONIBILIDADE HÍDRICA SUBTERRÂNEA
Paulo Cyro Baptista Scudino
João César Cardoso do Carmo

O potencial e a disponibilidade hídrica subterrânea no âmbito deste trabalho são computados com base na capacidade
de armazenamento, calculada por meio da decomposição de hidrogramas elaborados, mediante estudo de
regionalização e vazão com base nos dados fluviométricos obtidos com dados da Estação Cristina Montante (61484000),
localizada no rio Lambari e operada pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas, IGAM, que dispõe de uma série de dados
consistentes no período de 22 anos de monitoramento, outubro de 1992 e setembro de 2014.
A elaboração dos hidrogramas teve como base prévia de cálculos, uma análise de consistência de toda a série de dados
disponíveis e escolha de dois anos hidrológicos mais extremados (seco e chuvoso) da série de monitoramento para a
estação Fluviométrica Cristina Montante. Na série analisada observou-se que o ano hidrológico 2008-2009 apresentou a
maior vazão média diária, com descarga cerca de 70% acima da vazão média de longo termo (QMLT) enquanto o ano
2013-2014 foi o mais seco da série histórica, com vazão média equivalente a cerca de 37% da vazão média de longo
termo.(QMLT).
Do exposto, apresenta-se a seguir, estimativas da reserva anual renovável de água subterrânea no âmbito do território
de sua bacia hidrográfica; este volume de água se reporta ao montante do fluxo de base originário da descarga natural
de nascentes e escoamentos subterrâneos que alimentam o córrego do Mumbuca e seus afluentes, ao longo de 1 (um)
ano hidrológico. Nesta estimativa, abstrai-se, portanto, da ocorrência de fluxos regionais de circulação profunda,
associados as grandes descontinuidades tectônicas regionais que extrapolam os limites da sua bacia hidrográfica.
A Tabela 8.6.1 a seguir resume as características da Estação fluviométrica considerada:
Tabela 8.6.1. Dados Característicos da Estação Fluviométrica.
Nome da Estação

Cristina Montante

Código

61484000

Rio

Lambari

Localização

Latitude: 22°12’37,08”S
Longitude 45°15’56,88”W

Área de Drenagem

73 km2

A determinação da capacidade de armazenamento em hidrogeologia pode ser computada mediante interpretação de
hidrograma fluviométrico, considerando as curvas de recessão ou de esgotamento de onde se determina o escoamento
de base e a capacidade de armazenamento, considerando-se como geometricamente coincidentes as suas respectivas
bacias hidrográficas e hidrogeológicas, como no caso da área de estudo em pauta.
Com base nestes parâmetros são estimadas as reservas renováveis de água subterrânea no âmbito da bacia, cuja parcela
em geral considerada de 20% (critério adotado pela ANA – Agência Nacional de Águas), a no máximo da ordem de 50%,
que se constitui os recursos hídricos subterrâneos explotáveis, considerado de modo sustentável.
O conceito de reserva renovável, calculada mediante análise de hidrograma fluvimétrico, se refere ao volume anual de
água subterrânea restituída do aquífero para o rio, sob a condição hidrodinâmica “rio-aquífero” efluente, e se refere a um
volume sob fluxo natural, que se constituí no escoamento de base (base flow) ao longo de todo um ano hidrológico.
Representa a quantificação de um recurso hídrico renovável, que está intimamente associado aos volumes anuais de
recarga natural de longo prazo associado à pluviometria, que ora reflete um regime anual de chuva baixo (anos secos),
ora um regime anual maior (anos chuvosos).
Neste contexto, é importante definir “potencialidade” como o volume total de água acumulada na zona de saturação do
sistema aquífero que está sujeito a explotação. Na prática, potencialidade equivale às reservas totais, e corresponde à
soma da reserva renovável com a reserva permanente, a qual não se associa à coexistência de fluxo natural.
A “disponibilidade”, por sua vez, refere-se ao volume que pode ser extraído, sem risco de exaurir ou causar dano ao
sistema aquífero, que sob condições naturais restitui água subterrânea para formar o fluxo de base dos rios. A sobreexplotação de um aquífero, pode, pois, impactar significativamente a vazão dos rios, com a diminuição do fluxo natural
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ou mesmo a sua exaustão, em que um rio antes perene, possa vir a secar. Assim, em um estudo de planejamento e gestão
do uso presente e futuro das águas subterrâneas é importante associar os conceitos de reservas (potencialidade) e
disponibilidade de um sistema aquífero.

8.6.1. R ELAÇÃO

ENTRE

Á GUAS S UPERFICIAIS

E

S UBTERRÂ NEAS

Na bacia hidrográfica do ribeirão Mumbuca o manto decomposto saturado e os aquíferos fraturados subjacentes, de
maior expressão territorial, também são responsáveis pelo maior volume de água que flui durante todo o período seco
do ano hidrológico, o que explica a coexistência do “fluxo de base” ou, do escoamento subterrâneo, expressões de igual
significado.
A manutenção do fluxo de base deste rio, perene, de comportamento efluente (recebe água dos aquíferos), mesmo sem
a ocorrência de chuvas, vem, pois explicar a restituição das águas infiltradas (subterrâneas) com a sua descarga natural
para o rio, já que é maior a sua carga hidráulica. Isto pode acontecer, em seu alto a baixo cursos, ao longo de toda a sua
calha, nas áreas de planície aluvial associadas ao nível de base, ou seja, o nível altimétrico local mais baixo, onde se
encontra o espelho d´água. Desse modo, observa-se, via de regra, o aumento de sua vazão de montante para jusante
cujas águas de restituição provêm das áreas de recarga da bacia.
Ocorrem também pontos de descarga subterrânea (surgências pontuais ou difusas) situados em cotas mais elevadas em
relação ao leito natural das drenagens, na quebra do relevo onde o freático aflora e, praticamente não ocorrem situações
de comunicação direta entre o rio e o aquífero; no entanto, as descargas do aquífero para o rio são efetivas durante todo
o ano em pontos de ocorrência de nascentes perenes.
Do exposto, os aquíferos granulares constituídos pelas aluviões, coberturas detrítico lateríticas e manto de alteração das
rochas metamórficas têm seus pontos de descarga cuja reposta pode ser muito mais rápida, com significativo aporte de
água desses sistemas para os rios através de nascentes localizadas na posiçãode meia encosta, que deságuam
diretamente na rede de drenagem, bem como em subsuperfície, através do manto decomposto saturado, sob carga
hidráulica mais elevada.
Os aquíferos aluviais, que ocorrem em áreas restritas da bacia, ocupando aproximadamente 1,2 km², equivalente cerca
de 2,6 % da área total, representam a exceção nesse quadro, pois, mantêm uma interação direta com os cursos d’água,
que os alimentam no período de águas altas e sob a condição hidrodinâmica de rio influente, doam água para os
aquíferos, na época seca do ano hidrológico.

8.6.2. S EPARAÇÃO

DO

E SCOAMENTO S UPERFICIAL

E

S UBTERRÂNEO

Os hidrogramas representam o deflúvio total medido numa determinada estação fluviométrica. Na análise de hidrograma,
procede-se a decomposição do deflúvio total com a separação das componentes superficial (runoff) e subterrânea (fluxo
de base) que compõem o escoamento total.
A separação das componentes, superficial e subterrânea, do escoamento, nem sempre é fácil de estabelecer. Existem
alguns métodos empíricos e, mais recentemente, alguns softwares de simulação que fornecem valores aproximados e
que podem ser aplicados numa primeira estimativa. Neste trabalho, a decomposição do escoamento total foi realizada
pelo método de Barnes, descrito por Custódio & Llamas (1976).
Nesta abordagem também se considerou que o escoamento subterrâneo se processa durante todo o ano, mesmo no
período de cheias. Esta consideração pode ser aplicada, pois com exceção das aluviões, os demais domínios aquíferos
estão situados em cotas superiores aos rios, o que permite uma contribuição das ombreiras e das fontes perenes durante
todo o ano. Esta situação, conforme anteriormente referida, só não ocorre no aquífero aluvionar, onde o fluxo subterrâneo
no sentido aquífero/rio é interrompido no período de cheias, devido à inversão do gradiente hidráulico.
Do exposto, para a análise da disponibilidade hídrica do Parque das Águas de Lambari, contou-se com hidrogramas
elaborados com dados regionalizados a partir das vazões superficiais médias diárias obtidos na Estação Cristina Montante
(61484000), disponíveis no “site” da Agência Nacional de Águas, diretamente do Sistema de Informações Hidrológicas –
Hidroweb (ANA 2018). A plotagem dos hidrogramas em gráficos cartesianos de vazão fluviométrica versus tempo, em
escala semi-logarítmica foi efetuada no ambiente do software “Excell” da Microsoft. Seus gráficos ilustrativos, utilizados
neste trabalho, estão apresentados nas figuras 8.6.1 e 8.6.2.
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Figura 8.6.1. Hidrograma Estação Cristina Montante em período chuvoso (2006 - 2007).

Figura 8.6.2. Hidrograma Estação Cristina Montante em período seco (2000 - 2001).

8.6.2.1. C OEFICIENTE DE E SGOTAMENTO
A forma gráfica dos hidrogramas permite visualizar nesta região os períodos de recessão e de recarga, ano hidrológico.
Na bacia hidrográfica em estudo a recarga ocorre de setembro de um ano a abril do ano seguinte, enquanto que de abril
a setembro de um mesmo ano ocorre o período de águas baixas, onde toda a água que circula pela rede de drenagem
é produto da contribuição dos sistemas aquíferos a elas direta ou indiretamente associados. A porção da curva referente
ao período seco representa o esgotamento ou depleção do aquífero. Com base nesta porção da curva, a qual se conforma
retilinearizada, foi calculado o coeficiente de esgotamento ou de recessão “α” com uso da equação de Maillet
(Castany 1971).
A porção da curva referente ao período seco, retilinearizada em semi-log, representa a reta de esgotamento ou de
recessão do aquífero, cujo gradiente é indicado pelo expoente negativo da equação exponencial de Maillet (Castany
1971), empregada para o cálculo de “α”:
Qt = Qo .e–αt, em que:
Qt = vazão em um instante qualquer do esgotamento, em m3/s;
Qo = vazão do início do esgotamento, em m3/s;
α = coeficiente de esgotamento do aquífero, dia-1;
t = período desde o início do esgotamento até o tempo t, em dias; e
e = 2,71828, base neperiana.
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Desenvolvendo a equação, com a troca de base logarítmica neperiana para decimal, tem-se que: log10 Qt = log Qo – (α
log e) t; Como log10 (e) e é igual a 0,4343, a expressão do coeficiente de esgotamento fica reduzida à equação:
α = (log Qo – log Qt)/ 0,4343 t
A equação de Maillet apresenta algumas premissas para sua utilização, sendo considerada como a que melhor se aplica
para obtenção do coeficiente de esgotamento nos aquíferos instalados em rochas pouco permeáveis, ou seja, as
condições encontradas na bacia dos rios da região do Circuito das Águas.
Considerando-se como hipótese de base que as bacias hidrográficas e hidrogeológica sejam coincidentes e bem
individualizadas, ou seja, que seus respectivos aquíferos sejam alimentados pelas precipitações, sem demais perdas ou
aportes subterrâneos para bacias contíguas, o coeficiente de esgotamento α é dado pela equação:

α = ( π2T) / 4 S L2, sendo:
T = transmissividade hidráulica (m2/dia) do meio permeável; igual a (K.b), em que “K”
é a condutividade hidráulica (m/dia) e “b” a espessura saturada (m),
S = coeficiente de armazenamento ou porosidade eficaz;
L = distância ao rio, do eixo de simetria correspondente à área drenada pelo aquífero na bacia em m.

Da resolução da equação, observa-se que o coeficiente de esgotamento (α) é fortemente influenciado pelas características
dimensionais e hidrodinâmicas (porosidade eficaz e transmissividade hidráulica de Darcy) do(s) aquífero(s) relacionado(s)
a cada unidade, ainda que o coeficiente de esgotamento seja inversamente proporcional às dimensões e as características
hidráulicas (porosidade eficaz e permeabilidade de Darcy), e diretamente proporcional à transmissividade, do conjunto
de aquíferos que compõem a bacia hidrogeológica.
Desse modo, é de se esperar que os aquíferos granulares, que apresentam transmissividade relativamente elevada em
bacias de conformação estrutural favorável à restituição de água aos rios, apresentem valores para o coeficiente de
esgotamento menor do que aqueles encontrados em regiões de rocha fraturada. Isso porque se pressupõe uma maior
homogeneidade para os aquíferos granulares.
Os valores encontrados para a Estação Fluviométrica Cristina Montante são apresentados na Tabela 8.6.2.
Tabela 8.6.2. Coeficiente de Esgotamento – Estação Fluviométrica Cristina Montante.
Período

Característica

Coeficiente De Esgotamento

Analisado

Pluviométrica

(α)

01/10/2006 – 30/09/2007

Chuvoso

0.0070 dia-1

01/10/2000 – 30/09/2001

Seco

0,0055 dia-1

Ainda, na análise dos valores determinados para os coeficientes de esgotamento (α) é pertinente comentar:




Os coeficientes de esgotamento determinados para a bacia de contribuição do Parque das Águas de Lambari
variam entre 0,055 a 0,0070 dia-1 que podem ser comparados aos encontrados em bacias hidrográficas com
grande capacidade de infiltração e armazenamento, onde predominam terrenos sedimentares de bom
condicionamento hidrogeológico.
Os baixos valores são indicativos de que as áreas contribuintes consideradas no estudo têm capacidade de
armazenamento significativo, não obstante a ausência de coberturas sedimentares importantes, em que se pese
a contribuição do manto decomposto saturado. Esse fato está relacionado principalmente à influência dos
elevados índices pluviométricos da área, cuja média anual, mesmo em anos de baixa pluviometria supera os
1300 mm, e à presença de um manto decomposto bem desenvolvido e distribuído de forma praticamente
generalizada por toda a bacia. Vale acrescentar que, neste manto de alteração, é comum desenvolver-se
localmente um nível freático superficial, localmente descontinuo quando em contato com o substrato rochoso.

8.6.2.2. C A PACIDAD E DE A RMAZENAMENTO S UBTERRÂNEO
A capacidade de armazenamento subterrâneo (V0) de uma bacia é equivalente às suas reservas renováveis e corresponde
ao volume de água livre armazenado em uma seção do aquífero, limitada por dois níveis piezométricos extremos, mínimo
e máximo, ao longo de um período considerado Castany (1971), Esta conceituação considera que nos sistemas aluviais,
as principais áreas de descarga situam-se em cotas próximas ao nível de base.
Por outro lado, conforme anteriormente comentado, nos demais sistemas aquíferos as áreas de descarga natural estão
situadas em cotas superiores aos rios e o escoamento não é influenciado pela altura dos níveis d’água do rio na época
de águas altas no período chuvoso, e ocorre durante todo o ano hidrológico. Nesse caso, o quantitativo do escoamento
subterrâneo total, aqui denominado de deflúvio subterrâneo, aproxima-se das reservas renováveis.
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A determinação da capacidade de armazenamento foi calculada com base no estudo das curvas de esgotamento,
segundo a equação de Maillet (Castany 1971), expressa da seguinte forma:
V0 = 86.400 (Q0/α), em que:
V0 = capacidade de armazenamento, em m3;
Q0 = Vazão do rio no início do esgotamento em m3/dia; e
α= coeficiente de esgotamento, em dia-1.

A capacidade de armazenamento (V0) estima o volume de água subterrânea armazenado no instante to, acima do nível
de base, ou seja, a reserva renovável.
Na Tabela 8.6.3 a seguir são discriminados os valores calculados para capacidade de armazenamento (V0), coeficiente de
esgotamento (α) e áreas de drenagem das unidades de análise consideradas nos hidrogramas analisados.
Os escoamentos subterrâneos específicos referem-se ao volume anual de contribuição de água subterrânea ao fluxo de
base dos rios, relacionado com a respectiva área de drenagem da bacia considerada, expresso em L/s.km2. Na Tabela a
seguir apresenta-se também o percentual da parcela de contribuição de água subterrânea (fluxo de base) em relação ao
escoamento total, medido nas respectivas estações fluviométricas.
Nas áreas de influência das Estâncias Hidrominerais, onde o sistema aquífero fraturado e respectivo manto decomposto
saturado representa quase 100% da área total, os valores de α variam entre 0,0038 e 0,0070 dia-1 e o escoamento
subterrâneo especifico fica entre 5,e 38 L/s/km2, o que demonstra que o aquífero subsuperficial associado ao manto de
alteração das rochas cristalinas apresenta um bom potencial hidrogeológico.
Tabela 8.6.3. Deflúvios, Coeficiente de Esgotamento e Capacidade de Armazenamento para a Estância hidromineral de Lambari.
Estâncias
Hidrominerais

Área da
Bacia
km2

Escoamento
Total
m3/ano

Escoamento
Superficial
m3/ano

Escoamento
Subterrâneo
m3/ano

Escoamento
Subterrâneo
Específico
L/s/km2

Coeficiente de
Esgotamento
dia-1

Capacidade de
Armazenamento
(V0)
m3

Ano
Hidrológico

Lambari

46,29

3,53 x 107

1,13 x 107

2,40 x 107

16,90

0,0070

1,33 x106

2006-2007

Lambari

46,29

1,22 x 107

4,48 x 106

7,67 x 106

5,40

0,0055

7,40x 106

2000-2001

Em resumo, as estimativas demonstram uma alta produtividade e capacidade de armazenamento do conjunto dos
sistemas aquíferos que ocupam suas sub-bacias. Essas condições se revelam, sobretudo, nos baixos valores dos
coeficientes de esgotamento e nos altos percentuais de águas subterrâneas na composição do deflúvio total dos rios
estudados (Tabela 8.6.3). Tudo isso decorre dos altos índices pluviométricos da região e da existência de um manto de
alteração bem desenvolvido e de ocorrência generalizada em toda a área, representada pelo aquífero de comportamento
granular associado ao manto decomposto de significativa espessura saturada.

8.6.3. R ESERVAS R ENOVÁVEIS

E

R ECURSOS E XPLOTÁVEIS

A determinação e estimativa das reservas e recursos explotáveis das águas subterrâneas é um dos conceitos mais
controvertidos entre os hidrogeólogos, principalmente quando se associa reservas explotáveis à potencialidade e
disponibilidade, devido à imprecisão das definições e à complexidade e dificuldade de identificar os diferentes aspectos
envolvidos com a situação real. Assim, é importante apresentar alguns conceitos específicos utilizados:






Reservas Renováveis – representam a quantidade de água livre armazenada no aquífero ao longo de um
período de recarga natural. Essas reservas são as que mantêm relação com o balanço das águas subterrâneas e
que são avaliadas a partir das variações piezométricas ou das curvas de esgotamento do escoamento superficial
mediante análise de hjdrograma fluviométrico. Em geral, parte destas reservas renováveis é a que constitui os
recursos explotáveis;

Reservas Permanentes ou seculares – constituem as águas subterrâneas acumuladas que não variam em
função das precipitações, ou seja, não associada ao fluxo natural. Formam uma parcela que se situa abaixo dos
níveis de descarga locais ou regionais e permitem uma explotação mais importante, regularizadas em períodos
de vários anos;

Reserva Acumulada - é a totalidade da água acumulada e mobilizável em um sistema aquífero. O termo
mobilizável se refere à capacidade do sistema aquífero de permitir o movimento da água sob a ação de forças
gravitacionais, contrapondo-se à parcela de água retida ou à umidade do solo. Desse modo, a quantidade de
água acumulada é o produto do volume de rocha saturado pela porosidade efetiva, em sistemas aquíferos livres
ou pelo coeficiente de armazenamento, em sistemas sob pressão confinante;
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Reserva Explotável ou Recurso Explotável - constitui a quantidade máxima de água que poderia ser explotada
de um aquífero, sem impacto a ele. Essa reserva é constituída pelas reservas renovável e parte da reserva
permanente.

Diante da metodologia de trabalho adotada que enfoca um diagnóstico com base em dados secundários, visto que a
área de estudo não é dotada de sistema de monitoramento da vazão fluvial instalado na calha do ribeirão Mumbuca, as
reservas renováveis foram calculadas a partir da transferência de dados da estação fluviométrica Cristina Montante
localizada no rio Lambari, para a bacia hidrográfica do ribeirão Mumbuca. Neste contexto, as reservas renováveis foram
determinadas a partir do escoamento subterrâneo (fluxo de base) e na capacidade de armazenamento (V0) considerando,
no período, os anos de taxas pluviométricas extremadas representativas de anos hidrológicos mais secos e mais chuvosos,
ao longo do período outubro de 1992 e setembro de 2014, para os quais o banco de dados Hidroweb/ANA disponibiliza
dados para a referida estação.
Como reserva explotável foi adotado o volume correspondente a 20% da reserva renovável, conforme proposta
preconizada pela ANA em documento publicado em 2005 que trata de disponibilidade e demanda de recursos hídricos
no Brasil.
Diante destas considerações a Tabela 8.6.4, apresentada a seguir, mostra as estimativas de reserva renovável calculada
para a bacia hidrográfica do ribeirão Mumbuca, relativa ao sistema hídrico subterrâneo da zona aquífera de circulação
rasa a intermediária, pouco profunda, da ordem de 50-200 metros, que pouco ou quase nada interfere na vazão das
fontes hidrominerais do Parque das Águas, cuja origem está associada a um sistema aquífero de fluxo regional de
circulação profunda, com base nos dados de datações por Carbono-14.
Tabela 8.6.4. Estimativa das reservas explotáveis.
Escoamento
Subterrâneo
m3/ano

Capacidade de
Armazenamento
V0 (m3)

Reserva
Explotável
(m3/ano)

Reserva
Explotável
(L/s)

Ano
Hidrológico

24,0 x 106

13,3 x 106

4,80 x 106

152

2006 – 2007)

7,67 x 106

7,40 x 106

1,53 x 106

48

2000 – 2001
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8.7.1. H IDROQUÍMICA
A análise hidroquímica estabelece bases para o conhecimento do modelo hidrogeoquímico das águas minerais e águas
subterrâneas e tem por finalidade identificar e definir as características físico-químicas dessas águas, que podem ser

resultantes tanto das características litológicas das unidades aquíferas, quanto de fenômenos meteorológicos
modificadores ou influenciadas por possíveis fontes de contaminação.

Em processos naturais, a água interage com sedimentos e com o substrato rochoso, incorporando substâncias orgânicas
e inorgânicas. Além disso, é necessário levar em consideração o ciclo hidrológico, ao se avaliar a hidroquímica da água,
e observar a influência da sazonalidade na evolução físico-química das águas minerais.

Neste trabalho, foram executadas duas campanhas de amostragem de águas em pontos de campo, no final do período

chuvoso, de 11 a 16 de março de 2018, e no meio do período de estiagem, de 23 a 27 de julho de 2018, com o fim de
avaliar a variação dos parâmetros analisados entre as estações chuvosa e de estiagem. A campanha realizada no período

chuvoso se restringiu aos Parques das Águas de Lambari, sendo que a malha de amostragem foi ampliada na campanha
do período de estiagem. Além disso, foi instalado em Cambuquira um amostrador passivo para coletar água de chuva
mensalmente e analisar a variação de sua composição isotópica ao longo das duas estações estudadas.

Nessas campanhas, foram feitas análises in loco e laboratoriais (Tabela 8.7.1). As análises hidroquímicas foram realizadas

pelos laboratórios da SGS/GEOSOL (Anexo XXI) e as análises isotópicas foram realizadas pelos laboratórios CEPAS/USP e
CPGeo/USP (Anexo VII), Beta Analytic (Anexo VIII) e Geochronos/UnB (Anexo IX).

O erro analítico das análises físico-químicas foi obtido pela diferença entre as concentrações normais, expressas em
miliequivalente por litro, de ânions e cátions, estabelecido por:
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸(%) =

(∑ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 − ∑ 𝑎𝑎𝑎𝑎)
× 100
(∑ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 + ∑ 𝑎𝑎𝑎𝑎)

Os parâmetros para seleção de análises dentro da faixa de erro aceitável foram definidos por Clesceri et al. (1998) e estão

resumidos na Tabela 8.7.2.

As análises isotópicas foram submetidas a diferentes tratamentos, especificados nos laudos de resultados (Anexos XXI,

VII, VIII e IX). Após o tratamento, os dados foram apresentados no formato de gráficos, diagramas e tabelas para melhor

visualização e discussão. A classificação dos tipos de águas presentes foi discutida a partir dos diagramas de Piper e
Schoeller-Berkaloff, enquanto que para caracterizar o meio da água utilizou-se o diagrama de Pourbaix (Eh × pH).

De acordo com os resultados hidroquímicos, serão apresentados comentários sobre os grupos de águas, a qualidade e

os resultados de índices hidroquímicos avaliados. Por fim, serão abordadas as análises isotópicas, a fim de completar a
investigação iniciada pela hidroquímica e parâmetros físico químicos. As análises isotópicas realizadas no presente
trabalho foram:






δD – Delta Deutério;

δ18O – Delta Oxigênio 18;
δ13C – Delta Carbono 13;

14C

– Idade aparente por Carbono 14;

87Sr/86Sr

– Razão Estrôncio 87/86.
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Tabela 8.7.1. Discriminação dos parâmetros analisados no projeto nos dois conjuntos de amostras coletados nas duas campanhas.
Parâmetro

Alumínio Total
Arsênio Total
Bário Total

Março/2018
x
x
x

Julho/2018
x
x
x

x

x

x
x
x

Bicarbonato
Cádmio Total
Cálcio Dissolvido
Chumbo Total
Cloreto
Cobre Total

x
x
x
x
x

Condutividade Elétrica (In situ)
Cromo Total
Estrôncio Total

x
x
x

Ferro Dissolvido
Ferro Total
Fluoreto

Análises físico-químicas

x
x
x

Lítio Total
Magnésio Dissolvido

Manganês Dissolvido

x
x
x

Manganês Total
Níquel Total
Nitrato (N)

x

Nitrito (N)
Ortofosfato (P)
Oxigênio Dissolvido (In situ)
pH (In situ)
Potássio Dissolvido

x
x
x
x
x
x

Potencial Redox (In situ)
Sílica
Sódio Dissolvido
Sulfato
Temperatura da Amostra
Tempo
Turbidez
Última Chuva
Zinco Total
Sr87/Sr86 em água
Isótopos de Hidrogênio
Isótopos de Oxigênio
Sr87/Sr86 em amostras selecionadas de rocha

Análises isotópicas

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-

Isótopos estáveis de Carbono
14
C

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Tabela 8.7.2. Parâmetros de avaliação do erro analítico (Clesceri et al. 1998), com base no balanço iônico das análises hidroquímicas.
Σ(cátions) ou Σ(ânions)
(meq/L)

Erro aceitável
(meq/L ou %)

0 – 3,0

± 0,2 meq/L

10,0 – 800,0

± 5,0 %

3,0 – 10,0

± 2,0 %

8.7.1.1. C LASSIFICA ÇÃO DOS TIPOS DE ÁGUAS
DIAGRAMA

DE

P I PE R

O diagrama de Piper, também chamado de diagrama trilinear, é frequentemente utilizado para classificação e comparação
de distintos grupos de águas quanto aos cátions e ânions dominantes. O diagrama consiste de dois triângulos, onde são
plotadas as abundâncias relativas dos cátions principais (Na+ + K+, Mg2+ e Ca2+) e dos ânions principais (HCO3- + CO32-,
Cl- e SO42-), com um losango entre eles, onde esses valores são projetados. O diagrama tem por finalidade revelar
semelhanças e diferenças entre as amostras de águas (Feitosa et al. 2008).
A Figura 8.7.1 apresenta o diagrama de Piper para as águas coletadas na área de Lambari, dentro do Parque das Águas
nos meses de março, representando o período chuvoso (Figura 8.7.1a) e julho, representando o de estiagem
(Figura 8.7.1b). A Figura 8.7.2 apresenta todos os pontos amostrados no mês de julho, incluindo aqueles fora do Parque
das Águas.
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Figura 8.7.1. Diagramas de Piper para classificação das amostras de água coletadas no Parque das Águas de Lambari. a) Período
chuvoso, mês de março; b) Período de estiagem, mês de julho.

Figura 8.7.2. Diagrama de Piper para classificação das amostras de água coletadas em Lambari no período de estiagem, mês de julho
(inclui as amostras de dentro e fora do Parque das Águas).
Ferreira V.G., Voll K., Scudino P.C.B., Martins V.T.S., Jeber A.
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A fim de facilitar a interpretação dos dados quanto aos tipos de águas, os pontos de amostragem e sua classificação
hidroquímica foram apresentados de forma esquemática na Tabela 8.7.3.
Tabela 8.7.3. Classificação hidroquímica das amostras de água de Lambari nos meses de março e julho.
Ponto

Tipos de águas
março

julho

Localização do ponto de coleta

LMB01
B.M
B.M
Fonte Gasosa – Parque das Águas
LMB02
B.M
B.M
Fonte Alcalina - Parque das Águas
LMB03
B.M
B.M
Fonte Magnesiana - Parque das Águas
LMB04
B.M
B.M
Fonte Ligeiramente Gasosa - Parque das Águas
LMB06
B.M
Fonte Sulfurosa – Parque das Águas
LMB07
B.C
Poço tubular – Externo ao Parque das Águas
LMB09
B.M
Nascente – Externo ao Parque das Águas
LMB10
B.M
Nascente – Externo ao Parque das Águas
B.C – águas bicarbonatadas cálcicas, B.M – águas bicarbonatadas mistas.

Em Lambari predominam as águas bicarbonatadas mistas. Em geral as águas têm como ânion predominante o
bicarbonato. Quanto aos cátions são dominantemente do tipo misto em todos os pontos, exceto no ponto LMB07, cujas
águas são bicarbonatadas cálcicas. As amostras dentro do Parque das Águas apresentaram uma pequena variação entre
o período chuvoso e o de estiagem, com o aumento da concentração dos íons maiores no período chuvoso, o que pode
indicar influência da recarga atual nas águas de Lambari.

DIAGRAMA

DE

S C HO E L L E R -B E R KA L O F F

Neste tipo de diagrama, que tem por finalidade observar famílias de águas pelos respectivos padrões gráficos, são
traçadas sequências de linhas, unindo os pontos que representam as concentrações normais dos cátions ou ânions
(meq/L). Cada linha representa os valores obtidos para uma amostra de água. A Figura 8.7.3 apresenta o diagrama
Schoeller-Berkaloff para a área de Lambari no período chuvoso (Figura 8.7.3a) e de estiagem (Figura 8.7.3b).

Figura 8.7.3. Diagramas de Schoeller-Berkaloff para classificação das amostras de água coletadas no Parque das águas de Lambari. a)
Período chuvoso, mês de março; b) Período de estiagem, mês de julho.

Observa-se que águas dentro do parque apresentam um padrão similar de concentração de seus íons fundamentais, o
que sugere que constituem uma mesma família de águas, sem oscilações entre os períodos chuvoso (março) e de
estiagem (julho). As águas das fontes LMB01, LMB02, LMB03 e LMB04 se diferenciam das águas da fonte LMB06 por
Ferreira V.G., Voll K., Scudino P.C.B., Martins V.T.S., Jeber A.
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apresentarem maiores concentrações de cloreto e nitrato, menores valores de pH, maiores temperaturas e maiores
condutividades elétricas.
No gráfico da Figura 8.7.4, que representa as águas de todos os pontos dentro e fora do Parque das Águas em período
de estiagem, percebe-se que as águas analisadas fora do parque mantêm padrão de assinaturas divergente, com baixo
cloreto (Cl-) e oscilação na concentração de cátions.

Figura 8.7.4. Diagrama de Schoeller-Berkaloff para classificação das amostras de água coletadas em Lambari no período de estiagem no
mês de julho de 2018.

DIAGRAMA

DE

P O U RB A I X (E H – P H)

O diagrama Eh-pH, também conhecido como diagrama de Pourbaix (Takeno 2005), é a representação gráfica das
possíveis fases de equilíbrio ou estabilidade de espécies iônicas no ambiente que as caracteriza (ácido-básico, oxidanteredutor). A Figura 8.7.5 apresenta o diagrama Pourbaix para as águas coletadas da área de Lambari.

Figura 8.7.5. Diagrama de Pourbaix para classificação das amostras de água coletadas em Lambari. Os pontos menores representam as
amostras do período chuvoso e os pontos maiores representam as amostras do período seco.
Ferreira V.G., Voll K., Scudino P.C.B., Martins V.T.S., Jeber A.
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As águas se enquadram, quanto ao potencial redox, no “meio de transição”. Entretanto, quando é período de estiagem,
observa-se que os pontos tendem para o “meio em contato com a atmosfera”, com a exceção do ponto LMB01 que
permanece no “meio de transição”. Quanto ao pH, há águas ácidas, outras com acidez moderada e aquelas com pH na
faixa neutra. A descrição detalhada quanto a possíveis fases de equilíbrio ou estabilidade de espécies iônicas no seu
ambiente está esquematizada na Tabela 8.7.4.
Tabela 8.7.4. Classificação das amostras de Lambari quanto ao potencial redox e ao pH, definida através do diagrama de Pourbaix.
Ponto

Eh e pH do meio
março
Julho

Localização do ponto de coleta

LMB01

T.A

T.A

Fonte Gasosa – Parque das Águas

LMB02

T.A

T.A.M

Fonte Alcalina - Parque das Águas

LMB03

T.A

T.A.M

Fonte Magnesiana - Parque das Águas

LMB04

T.A

T.A.M

Fonte Ligeiramente Gasosa - Parque das Águas

LMB06

T.A.M

Fonte Sulfurosa – Parque das Águas

LMB07

T.N

Poço tubular – Externo ao Parque das Águas

LMB09

T.N

Nascente – Externo ao Parque das Águas

LMB10

T.A.M

Nascente – Externo ao Parque das Águas

T.A – meio de transição ácida; T.A.M – meio de transição Eh com acidez moderada;
T.N – meio de transição para Eh e pH na faixa neutra.

Dentro do Parque das Águas percebe-se um grupo de amostras que possui Eh mais alto no período de estiagem (LMB02,

LMB03 e LMB04), enquanto o ponto LMB01 praticamente não teve alterado seu potencial redox. Nos demais pontos, que
se localizam na parte externa ao Parque das Águas e tiveram suas águas coletadas em julho (período de estiagem), os
valores do potencial hidrogeniônico variaram entre 5,0 e 6,5, com valores de Eh muito parecidos.

8.7.1.2. C ARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS DAS ÁGUAS
Os gráficos da Figura 8.7.6 apresentam de forma esquemática a distribuição dos parâmetros físico-químicos analisados
na área de Lambari para os meses de março (período chuvoso) e julho (período de estiagem). Nestes gráficos é

apresentado uma análise estatística descritiva das amostras a fim de resumir as informações sobre a população amostral.

Os quartis são valores dados a partir do conjunto de observação organizados em ordem crescente, que dividem a
distribuição em quatro partes iguais. O quartil 1 equivale ao número que deixa 25% das observações abaixo e 75% acima,

enquanto que o quartil 3 deixa 75% das observações abaixo e 25% acima. A mediana equivale ao quartil 2, ela deixa 50%
das observações abaixo e 50% das observações acima. O mínimo equivale ao menor valor analisado e o máximo retrata

o maior valor. Foi feita uma separação, para efeito de comparação, em período chuvoso (codificado por “chuva no
parque”) e estiagem (codificado por “estiagem no parque” e “estiagem em todos”). Ressalta-se que no período de
estiagem além dos pontos dentro do parque, ocorreram cadastros e medidas de pontos amostrais fora do parque.

De acordo com a Figura 8.7.6a observa-se que o potencial hidrogeniônico predominante das águas na área de Lambari

varia de ácido à quase neutro (4,03 e 6,70). Águas de dentro do parque no geral são ácidas e registram no período
chuvoso menor valor quando comparado ao período de estiagem (mediana de 4,07 e 4,46, respectivamente). Ao analisar
o pH das águas dentro e fora do parque, no período de estiagem, o valor aumenta para 4,79. Nota-se, portanto, que

águas fora do parque apresentam maiores valores de pH (próximos à neutralidade), ou seja, o aumento da mediana
“estiagem em todos” é uma consequência disso.

A condutividade elétrica (CE) varia de 23 a 111 μS cm-1 (Figura 8.7.6b). Quando se observa a CE pela sazonalidade dentro

do parque, os valores no período chuvoso (março) praticamente se mantêm quando comparada ao período de estiagem

(medianas de 102 e 105 μS cm-1, respectivamente). A CE considerando todos os pontos fora e dentro do parque no mês

julho (período de estiagem) foi de 96 μS cm-1. Ou seja, águas que estão fora do parque pouco influenciaram

estatisticamente no parâmetro de CE.

O potencial redox (Eh) variou de 135 a 329 mV (Figura 8.7.6c). Foi observado maior valor de Eh no período de estiagem

(julho), quando comparado ao chuvoso (medianas de 294 e 155 mV, respectivamente), isto considerando apenas águas
dentro do parque. Quando se considera todos os pontos fora e dentro do parque no período de estiagem, o valor

mediano de Eh é de 267 mV. Em relação ao parâmetro oxigênio dissolvido (OD) nas águas, os valores oscilaram entre
1,00 a 3,23 ppm (Figura 8.7.6d), com medianas semelhantes para os dois períodos climáticos, quando analisadas as águas
Ferreira V.G., Voll K., Scudino P.C.B., Martins V.T.S., Jeber A.
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dentro do parque (1,00 ppm, em ambos). Isto significa que o maior valor de potencial Eh observado no período de
estiagem não está correlacionado com a maior concentração OD das águas no mês de julho (período de estiagem). O
OD das águas analisadas dentro e fora do parque registrou uma mediana de 1,58 ppm no mês de julho (período de
estiagem).

Figura 8.7.6. Parâmetros físico-químicos medidos in situ nas águas de Lambari, dentro e fora do Parque das Águas.
a) Potencial hidrogeniônico (pH); b) Condutividade elétrica (CE); c) Potencial redox (Eh) e d) Oxigênio dissolvido (OD).

Os valores dos parâmetros hidroquímicos foram comparados aos padrões estabelecidos pela ANVISA (Agência Nacional
de Vigilância Sanitária) na resolução RDC nº 274/2005. Na Tabela 8.7.5 são apresentados os valores máximos permitidos
(VMP) dos elementos analisados neste estudo para águas minerais.

Tabela 8.7.5. Valor Máximo Permitido (VMP) segundo RDC 274/2005.
Parâmetros

Unidade

VMP

Arsênio

mg/L

0,01

Bário

mg/L

0,7

Cádmio

mg/L

0,003

Chumbo

mg/L

0,01

Cobre

mg/L

1

Cromo

mg/L

0,05

Manganês

mg/L

0,5

Nitrato (como N)

mg/L

11,3

Não foram verificados valores superiores ao VMP para nenhum ponto amostrado dentro do parque. Entretanto, os valores
de nitrato nas fontes LMB01, LMB02, LMB03 e LMB04 variaram entre 4 e 5 mg/L, o que pode indicar mistura de águas

subterrâneas de aquíferos superiores locais (contaminados por esgotos), com as águas minerais, próximo às zonas de
captação dessas. Outra possibilidade pode ser o uso sanitário inadequado de área vizinha ao parque, o que pode provocar
alteração da qualidade das águas.

8.7.1.3. Í NDICES HIDROQUÍMICOS
Os índices hidroquímicos são relações matemáticas entre concentrações normais (em meq/L) de diferentes substâncias,
calculados para subsidiar a caracterização hidrogeoquímica e fenômenos modificadores. No presente trabalho foram
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calculados os índices CO2 livre (com base nos bicarbonatos e no pH), Na+/Ca2+, Kr (índice proporcional à pressão parcial
de CO2), HCO3-/SiO2, SiO2/ (Na++K++Cl-), Ca2+/Ca2++SO42- e Mg2+/Ca2++Mg2+ (Tabela 8.7.6).
Tabela 8.7.6. Índices hidroquímicos das amostras de água na área de Lambari.

Período de estiagem

Período
Chuvoso

Ponto
LMB01
LMB02
LMB03
LMB04
LMB01
LMB02
LMB03
LMB04
LMB06
LMB07
LMB09
LMB10

CO2 livre
(meq L-¹)
42,1
87,6
95,9
59,4
32,4
32,5
23,7
16,0
12,3
0,3
0,6
0,7

Na+/Ca2+

Kr

0,8
0,7
0,7
1,1
0,6
0,6
0,6
1,0
0,4
0,4
0,3
0,2

0,4
0,5
0,5
0,3
0,4
0,4
0,3
0,2
0,5
0,7
0,2
0,1

HCO3-/
SiO2
2,21
3,05
3,33
1,84
1,85
1,82
1,56
1,56
2,21
1,08
0,96
0,58

SiO2/
(Na++K+-Cl-)
0,7
0,6
0,5
0,5
1,7
1,8
1,7
1,0
2,6
2,9
4,5
7,1

Ca2+/
Ca2++SO420,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
1,0
1,0
1,0
0,9
0,8

Mg2+/
Ca2++Mg2+
0,4
0,4
0,3
0,3
0,4
0,4
0,3
0,3
0,4
0,2
0,5
0,5

A relação Na+/Ca2+ é utilizada para comparar as interações entre água e a rocha do aquífero ou estudar o comportamento
de troca de bases (Scudino 2002). Para a área em estudo foram observados valores constantes e semelhantes nos pontos
LMB01, LMB02 e LMB03, e um maior valor no ponto LMB04, o que pode indicar uma diferença de litotipos entre os três
primeiros pontos e o LMB04.
O Kr é um índice determinado pela equação (Scudino 2002):
3

𝐾𝐾𝐾𝐾 = �[𝐶𝐶𝐶𝐶2+ × (𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻3− )2 ]

Quando há redução de sulfato o Kr aumenta (devido ao aumento na concentração de HCO3-). Os valores de Kr em Lambari
mantiveram constantes e bem baixos como é o caso do ponto LMB10 (0,07).
Segundo Hounslow (1995) as razões entre bicarbonato e sílica (HCO3-/ SiO2) são indicadoras de interação da água com
rochas silicáticas ou carbonáticas (>10 indica intemperismo de carbonato, <5 indica intemperismo de silicatos). No caso
de Lambari, essas razões indicaram preferencialmente a interação com rochas silicáticas (razão menor que 5), condizente
com a geologia do local.
A razão SiO2/ (Na++K+-Cl-) avalia a disponibilidade de sílica em relação ao sódio não ligado ao cloreto (halita, relacionada
à água marinha) e ao potássio Hounslow (1995). A relação mostra que as fontes LMB01, LMB02, LMB03 e LMB04, são
diferentes da fonte LMB06, todas dentro do Parque. Quando há excesso de sílica em relação a esses cátions (razão maior
do que 2) e o pH entre 5 e 6, que é o caso da fonte LMB06, há indicação de que esse sódio esteja relacionado à dissolução
de rocha que contém minerais ferro-magnesianos. Por outro lado, se essas razões são menores do que 2 sugere-se a
presença de alteração de feldspato (albita) ou troca de cátions, como ocorre nas fontes LMB01, LMB02, LMB03 e LMB04.
A maior concentração de cálcio em relação ao sulfato (Ca2+/Ca2++SO42-) é um parâmetro utilizado para identificar se a
presença de cálcio ou sulfato está relacionada à dissolução de minerais que contenham essas espécies Hounslow (1995).
Quando a concentração dos dois for equivalente (valor igual a 0,5), o mineral que está dissolvendo é o gipso, mas se a
concentração de sulfato é maior (valor menor que 0,5), pode estar ocorrendo a oxidação da pirita ou a precipitação de
calcita. Quando a concentração de cálcio é maior (valor maior que 0,5), há a presença de cálcio pela interação com
minerais carbonáticos ou silicáticos ricos em cálcio. No caso das amostras de Lambari essas razões, combinadas com
razão de bicarbonato e sílica, indicam que a presença de cálcio em todas as amostras pode estar ligada à interação com
minerais silicáticos. Da mesma forma, a comparação da concentração de magnésio com o cálcio, para intemperismo de
silicatos, indica se ocorre interação com minerais ferromagnesianos. No caso de Lambari, como todos os índices estão
abaixo de 0,5, não há indicação da alteração com minerais ferromagnesianos.

8.7.2. E STUDOS

ISOTÓPICOS DAS ÁGU AS

A utilização de técnicas isotópicas é de grande relevância para se investigar questões hidrogeológicas, tais como origem
de águas, definição de área de recarga e identificação das fontes de concentrações de íons, entre outros. A base para o
estudo isotópico é a avaliação das variações de abundância das diferentes espécies. Os isótopos utilizados no presente
trabalho foram de hidrogênio, oxigênio, carbono (δ13C e 14C) e estrôncio (87Sr/86Sr).
Os isótopos apresentam-se como estáveis e instáveis (radioativos). Ambas as espécies podem ser empregadas como
traçadores em estudos hidrológicos (Taye et al. 2018). Entende-se como traçador qualquer produto que já esteja ou que
é incorporado à água, e que permita a investigação do seu comportamento físico e/ou químico.
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A medida das espécies isotópicas estáveis (H, O e C) é obtida a partir da razão entre a espécie isotópica mais pesada e a
espécie isotópica mais leve e mais abundante, comparada relativamente à mesma razão de um padrão específico. A base
para um estudo de isótopo estável é a ocorrência do fenômeno de fracionamento isotópico, onde há uma tendência de
alguns pares isotópicos se separarem em frações leves e pesadas durante processos físicos como evaporação e
condensação (Fetter 1994, Drever 1997, Domenico & Schwartz 1997, Clark & Fritz 1997).
Assim, dado que as diferenças isotópicas entre o padrão e as amostras são muito pequenas, os resultados isotópicos são
expressos em notação delta (δ) relativamente a um padrão internacional. O valor δ é adimensional, expresso em partes
por mil (‰) e definido conforme apresenta a equação:
𝑅𝑅
𝛿𝛿 = � 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎�𝑅𝑅

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ã𝑜𝑜

− 1� × 1000‰

Onde: Ramostra - razões 2H/1H,13C/12C, e 18O/16O; Rpadrão - refere-se às mesmas razões determinadas
no padrão Internacional, disponibilizados pela Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA, Viena).
Obs: o parâmetro delta é expresso em relação ao isótopos mais pesado: δD, δ18O ou δ13C.

Os isótopos radioativos (87Rb e 14C), ou instáveis, são aqueles que sofrem decaimento radioativo e em algum tempo serão
decompostos, se transformando em outro radionuclídeo ou isótopo radiogênico (87Sr). Podem ser de dois tipos: artificiais,
produzidos em reatores nucleares ou em aceleradores de partículas ou de ocorrência natural. Nesse caso, eles estão
presentes em minerais, na água ou no ar, ou são constantemente produzidos nas camadas superiores da atmosfera (ditos
cosmogênicos).
O carbono-14 é usado para a determinação do tempo de residência das águas em função de sua meia-vida de 5.730
anos, datando águas antigas até cerca de 43.500 anos. Os isótopos de H e O são usados para traçar a origem da água
(meteórica, superficial, subterrânea recarregadas em outro período climático), enquanto os isótopos de Sr (87Sr/86Sr) são
usados para investigar a proveniência, ou a interação com as rochas.

8.7.2.1. I S Ó T O PO S

D E H I D RO G Ê N IO E O X I G Ê N I O

A molécula da água (H2O), pode apresentar combinações distintas e massas atômicas variando de 18u a 22u (HH16O,
HD16O, DD16O, HH17O, HD17O, DD17O, HH18O, HD18O, DD18O). A fórmula química isotópica da água mais abundante é
também a mais leve, 1H216O, e possui uma pressão de vapor maior que a molécula de água pesada, 2H218O. Durante a
evaporação, a molécula pesada tende a se concentrar na fase líquida. Por consequência, as massas de vapor d’água
formadas sobre os oceanos são empobrecidas em D e 18O, em relação à água do mar. Já na condensação as águas líquidas
se tornam enriquecidas em D e 18O em relação ao vapor d’água remanescente.
A partir do monitoramento isotópico global de águas de chuva, feito pela AIEA e a OMM (Organização Mundial
Meteorológica), foi observado uma relação linear entre os isótopos de H e O, que podem ser utilizados para se estudar a
relação das condições climáticas e as chuvas em escala global. Dessa forma foi determinada a equação que relaciona
esses dois parâmetros, como a Linha da Água Meteórica Global – LMG, expressa pela equação (Rozanski et al. 1993):
δD = 8,2δ18O + 11,27
Quando os valores de δD e δ18O obtidos das águas de chuva de um local de estudo são plotados no diagrama de δD
versus δ18O, a reta não segue a LMG concordantemente, mas sim um padrão linear aproximadamente paralelo a ela,
perfazendo uma reta denominada de Linha Meteórica Local - LML (Clark & Fritz 1997). A LML é controlada por fatores
climáticos locais, incluindo a origem da massa de vapor d’água, a evaporação secundária durante a precipitação e as
características sazonais das chuvas. Portanto, cada região terá uma linha da água meteórica característica que pode ser
distinta da global. A LML deve refletir a origem do vapor d’água e subsequentes modificações por processos secundários
de reevaporação e misturas (Clark & Fritz 1997).
A linha meteórica local (LML) foi construída para a área de estudo utilizando as médias mensais da estação GNIP (Global
Network of Isotopes in Precipitation) de Belo Horizonte (Figura 8.7.7). Essa estação foi escolhida devido à proximidade
com a região da área de estudo, similaridade do clima e disponibilidade de dados que englobam um período de oito
anos. A LML foi confeccionada utilizando as médias mensais de precipitações de janeiro de 2009 a dezembro de 2016.
Além disso, foram plotadas a média aritmética e a média ponderada dos pontos com precipitação acima de 100mm,
considerando que essa pluviosidade seja suficiente para recarregar o aquífero. Os resultados isotópicos das chuvas
coletadas de março a julho na área de estudo foram plotados juntamente com a LML.
Mook (2000) demonstra que amostras de água da precipitação continental em uma região tendem a se agrupar próximas
à linha meteórica e podem ser consideradas como originadas da atmosfera e não afetadas por processos de
fracionamento isotópico. Além disso, as águas coletadas em superfície ou no subsolo podem conter desvios a essas linhas,
o que indicará atuação de processos (Figura 8.7.8), como: a) evaporação extrema em corpos d’água abertos (rios,
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reservatórios, lagos e lagoas), fator que eleva a concentração de isótopos pesados na fase líquida; b) processo de troca
isotópica com CO2 (origem vulcânica e dissolução do calcário) ou H2S, nesse último caso verifica-se um deslocamento na
linha referente ao deutério; c) hidratação de silicatos (SiO4 + nH2O ou OH-), processos de reevaporação da água ou
mesmo hidratação de silicatos que impactam no enriquecimento de deutério e empobrecimento de 18O, respectivamente;
d) interação da água com minerais das rochas em sistema geotérmico com troca de oxigênio entre as moléculas de água
e minerais silicatados, acarretando no enriquecimento do 18O; e) misturas de diferentes águas como paleoáguas e águas
recentes, água subterrânea e superficial ou mesmo entre dois tipos de águas subterrâneas (Mook 2000).

Figura 8.7.7. Diagrama de δ2H e δ18O das águas pluviais da área de estudo comparadas à Linha Meteórica Global (LMG) e a Linha
Meteórica Local (LML), construída com os pontos dos últimos 8 anos, coletados mensalmente, na estação de Belo Horizonte do GNIP
(Global Network of Isotopes in Precipitation). O ponto “Média de chuva – GNIP/BH” se refere à média aritmética dos pontos referentes aos
meses com pluviosidade a partir de 100mm, enquanto o ponto “Média Ponderada de chuva – GNIP/BH” se refere à média ponderada dos
mesmos pontos.

Figura 8.7.8. Processos que interferem no fracionamento isotópico de águas (modificado de Mook 2000 in Ferreira 2018).
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As análises de isótopos de H e O foram plotadas em dois gráficos cartesianos com a LML em período chuvoso (março) e
de estiagem (julho). Nos gráficos das figuras 8.7.9 e 8.7.10 é possível perceber que as assinaturas isotópicas das águas
subterrâneas se aproximam da LML, o que mostra que são águas oriundas de chuvas que não passaram por processo de
fracionamento. Observa-se ainda, tanto no mês de março quanto julho, que os valores isotópicos de águas subterrâneas
de Lambari são mais empobrecidos nos isótopos pesados que as médias das águas de chuva da região, com a exceção
do ponto LMB10, amostrado no período de estiagem (julho) e que registrou um valor isotópico entre as médias aritmética
e ponderada de águas de chuva.
Na Figura 8.7.9 estão plotadas, além das amostras coletadas em março de 2018, amostras coletadas em 2002 (relatório
interno da CODEMGE), que indicam que houve um enriquecimento em isótopos pesados nas mesmas amostras coletadas
em 2018 em relação a 2002. Essa mudança de assinatura isotópica pode indicar que tem havido alguma contribuição com
águas mais recentes e menos empobrecidas. Na Figura 8.7.10 também é possível observar que as amostras LMB01,
LMB02, LMB03 e LMB04 são isotopicamente diferentes das águas de LMB06, com assinaturas isotópicas deslocadas em
direção da média da chuva atual.

Figura 8.7.9. Gráfico dos valores de δ2H e δ18O das amostras de Lambari no mês de março de 2018.

Figura 8.7.10. Gráfico dos valores de δ2H e δ18O das amostras de Lambari no mês de julho de 2018.
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8.7.2.2. I S Ó T O P O S

D E C A RB O N O

Foram realizadas na área de estudo as análises de 14C para determinar o tempo de residência das águas e δ13C, que
sugere fontes prováveis das águas de acordo com o cruzamento dos valores do parâmetro com a assinatura típica para
diferentes reservatórios terrestres de carbono orgânico e inorgânico. A partir da Figura 8.7.11 são organizadas as possíveis
interpretações das possíveis origens do carbono, a partir do δ13C, seguida do percentual de carbono moderno (pMC) nas
águas e dos resultados de idade aparente de águas através do resultado de 14C (Tabela 8.7.7).
As amostras LMB01 e LMB06 apresentaram pMC baixo, o que significa que possuem pouca quantidade de 14C na amostra.
A amostra LMB07, com menor idade aparente, apresenta maior pMC, mas ainda menor do que o pMC do CO2 atmosférico
atual, que é 110.

Figura 8.7.11. Intervalo de δ13C para reservatórios terrestres de carbono orgânico e inorgânico (Modificado de Clark & Fritz 1997).
Tabela 8.7.7. Resultados isotópicos de Carbono, possíveis origens do carbono e idade aparente das amostras da área.
Pontos

δ13C
(‰)

Prováveis correlações de δ13C das águas

pMC

Idade aparente
por 14C (anos)

LMB01

-3,10

Carbono inorgânico dissolvido em águas subterrâneas, calcário marinho

4,70

24.580

LMB06

-2,40

Carbono inorgânico dissolvido em águas subterrâneas, calcário marinho

3,30

27.400

LMB07

-16,30

Carbono inorgânico dissolvido em águas subterrâneas, CO2 de solo, plantas

89,30

910

8.7.2.3. I S Ó T O P O S

DE ESTRÔNCIO

O elemento químico estrôncio (Sr) pertence ao grupo dos metais alcalinos terrosos, que substitui o cálcio (Ca), de forma
restrita, em minerais como plagioclásio, apatita e carbonato de cálcio. Este elemento está presente em águas naturais em
quantidades variáveis. A sua concentração média nos oceanos é de 7,7 mg/L (Bordalo et al. 2007).
O estrôncio tem quatro isótopos estáveis que ocorrem naturalmente, 84Sr, 86Sr, 87Sr, 88Sr. O mais abundante é o 88Sr com
82,53%, e o menos abundante é o 84Sr, perfazendo um total de 0,56%. O 87Sr é radiogênico, proveniente do decaimento
radioativo do 87Rb. Por isso, a razão 87Sr/86Sr varia com o tempo e em função da razão Rb/Sr do material. No entanto a
meia vida do 87Rb é 4,97×1010 anos, sendo considerado como estável no ciclo hidrológico atrelado ao longo tempo de
residência do Sr nos oceanos (5 x 106 anos).
O uso dos dados da razão 87Sr/86Sr para uma investigação hidrogeológica foi apresentado por Scholtis et al. (1996). Esta
razão isotópica é uma boa ferramenta para discriminar rochas drenadas, circulação de águas e o grau de interação com
as rochas. Os valores da razão 87Sr/86Sr na água do mar situam-se na faixa de 0,709 (Faure 1986), enquanto que nas águas
pluviais situam-se, aproximadamente entre 0,709 e 0,713 (Capo et al. 1998, Negrel & Roy 1998). A razão 87Sr/86Sr é uma
mistura da composição isotópica do Sr da água de recarga com a composição isotópica das rochas nas quais a água
percola, que poderá ser pronunciada em águas subterrâneas devido a fatores como tempo de percolação, volume de
água, alta razão entre superfície do mineral e o volume de água.
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Para permitir a investigação da interação das águas com as rochas, foram realizadas análises nas principais rochas
presentes na área de estudo e nas amostras de água. As águas de Lambari apresentaram razões de 87Sr/86Sr relativamente

altas, com alguma variação entre 0,7218 e 0,7309 (Figura 8.7.12). Já as razões de Ca2+/Sr registraram pouca variação (entre

263 e 422). Comparando as razões de isótopos de Sr das águas com a das rochas/aquíferos fraturados da área, percebese dois grupos de águas que interagem: um que possui similaridade isotópica com quartzitos da unidade São Tomé das
Letras (LMB02 e LMB01) e outro com xistos da unidade Serra do Turvo (LMB04 e LMB03).

Figura 8.7.12. Razões 87Sr/86Sr por Ca2+/Sr das amostras de água de Lambari, comparadas à razão 87Sr/86Sr das principais rochas
presentes no Circuito das Águas.

8.7.3. A NÁLISE

DE AGRUPAMENTOS

A análise de agrupamento pode ser desenvolvida em relação aos métodos hierárquicos ou por particionamento (métodos
não hierárquicos). Os métodos hierárquicos representam uma série de sucessivos agrupamentos (métodos aglomerativos)
ou sucessivas divisões de elementos (métodos divisivos). Já os métodos não-hierárquicos (particionamento) foram
desenvolvidos para agrupar elementos em K grupos, onde K é a quantidade de grupos previamente definida. Os grupos,
nos métodos hierárquicos, são geralmente representados por um diagrama bidimensional chamado de dendrograma ou
diagrama de árvore. Neste diagrama, cada ramo representa um elemento, enquanto a raiz representa o agrupamento de
todos os elementos de dados. Através do dendrograma e do conhecimento prévio sobre a estrutura dos dados, pode-se
determinar uma distância de corte para definir quais serão os grupos formados, em função do objetivo da análise e do
número de grupos desejados.
Deste modo, os grupos e subgrupos de pontos amostrais são identificados de modo a se obter uma homogeneidade
dentre si (domínios hidroquímicos similares de um conjunto de pontos amostrais) e uma heterogeneidade entre si
(domínios hidroquímicos diferenciados entre subconjuntos de pontos amostrais).
No método hierárquico os agrupamentos de pontos semelhantes são feitos por meio de ligações. Os tipos de ligações
mais comuns são: Ligações Simples (vizinho mais próximo), Ligações Completas (vizinho mais distante) e Método das
Médias das Distâncias. Destacam-se detalhadamente os dois primeiros tipos de ligações: simples e completa.
Nas ligações simples o agrupamento é feito unindo dois grupos com menor distância ou maior similaridade. Uma vez
formado o novo grupo, por exemplo, (AB), na ligação simples, a distância entre (AB) e algum outro grupo C é calculado:
d(AB)C = mín {dAC, dBC}, os resultados obtidos são dispostos graficamente em um diagrama em árvore ou dendrograma
que possui uma escala para se observar os níveis.
No método de ligações completas (vizinho mais distante) o procedimento é muito semelhante ao da ligação simples,
com uma exceção. O algoritmo aglomerativo começa determinando a menor distância dik, constrói-se a matriz de
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distâncias D = (dik) e os grupos vão se juntando. Se A e B são dois grupos de um único elemento, tem-se (A,B) como novo
grupo. A distância entre (A,B) e outro grupo C é dada por d[(A,B),C] = max {d(AC), d(BC)}.
As ilustrações apresentadas nas figuras 8.7.13 e 8.7.14 mostram os dendrogramas resultantes da análise de agrupamento
dos pontos amostrais considerando diferentes conjuntos de parâmetros, enquanto que os resultados estatísticos da
matriz de correlação obtida serão apresentados em tabelas após os dendrogramas.

8.7.3.1. Í O N S F U N D A M E N T A I S
Em uma observação preliminar da análise multivariada dos íons fundamentais (Figura 8.7.13), percebe-se que há um
grupo de variáveis com grau de similaridade acima de 90% (bicarbonato, cálcio e magnésio), enquanto outro grupo
manteve grau de similaridade próxima de 82% (cloreto, sulfato, potássio e sódio). Chama atenção que cloreto, sulfato e
potássio mantém similaridade próximos de 100%.

Figura 8.7.13. Dendrograma com o grau de similaridade entre os principais cátions e ânions estudados nas análises hidroquímica.

Ao analisar as águas de todos os pontos e considerando os períodos chuvoso e de estiagem (março e julho,
respectivamente), em uma análise de agrupamento por cátions e ânions, percebe-se que há distinção de dois grupos (I e
II), sendo que o grupo I se subdivide em IA e IB (Figura 8.7.14). Observa-se que o subgrupo IA divide-se em IA.1 com grau
de similaridade acima de 70% e IA.2 com 80% aproximadamente. O grupo II mantém grau de similaridade em torno de
85%. A Tabela 8.7.8 apresenta os pontos que compõem cada um dos grupos e subgrupos.

Figura 8.7.14. Dendrograma com o grau de similaridade entre as águas de Lambari quanto a seus principais cátions e ânions.
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Tabela 8.7.8. Agrupamentos obtidos para águas de Lambari, considerando os grupos com maior grau de similaridade entre os pontos
amostrais das águas de Lambari quanto a seus principais cátions e ânions.
Subgrupos
Derivados

Grupo

Pontos / Período

Observação

LMB01_Ch
Fonte Gasosa
LMB02_Ch
Fonte Alcalina
I A.1
LMB03_Ch
Fonte Magnesiana
LMB01_Sc
Fonte Gasosa
IA
LMB02_Sc
Fonte Alcalina
I
LMB04_Ch
Fonte Ligeiramente Gasosa
I A.2
LMB03_Sc
Fonte Magnesiana
LMB04_Sc
Fonte Ligeiramente Gasosa
LMB06_Sc
Fonte Sulfurosa
IB
LMB07_Sc
Poço tubular
LMB09_Sc
Nascente
II
LMB10_Sc
Nascente
Ch – período chuvoso (março), Sc – período de estiagem (julho).

8.7.3.1. I S Ó T O PO S

D E H I D RO G Ê N I O E O X I G Ê N IO

Ao analisar as águas de todos os pontos e considerando os períodos chuvoso e de estiagem (março e julho,
respectivamente), quanto aos isótopos estáveis δ2H e δ18O, percebe-se que há também uma distinção de dois grupos (I
e II), sendo que o grupo I se subdivide em IA e IB (este último contendo apenas os pontos LMB06 e LMB07 amostrados
em julho), enquanto o grupo II está representado apenas pelo ponto LMB10 (Figura 8.7.15). Vale destacar que o subgrupo
IA subdivide-se em IA.1 e IA.2. A Tabela 8.7.9 apresenta os pontos que compõem esses grupos e subgrupos.

Figura 8.7.15. Dendrograma com o grau de similaridade entre as águas de Lambari quanto aos valores de δ2H e δ18O.
Tabela 8.7.9. Agrupamentos obtidos para águas de Lambari, considerando os grupos com maior grau de similaridade entre os pontos
amostrais das águas de Lambari quanto aos valores de δ2H e δ18O.
Grupo

I

II

Subgrupos
Derivados

Pontos / Período

Observação

LMB01_Ch
Fonte Gasosa
LMB02_Ch
Fonte Alcalina
I A.1
LMB01_Sc
Fonte Gasosa
LMB02_Sc
Fonte Alcalina
IA
LMB09_Sc
Nascente
LMB03_Ch
Fonte Magnesiana
LMB04_Ch
Fonte Gasosa
I A.2
LMB03_Sc
Fonte Magnesiana
LMB04_Sc
Fonte Gasosa
LMB06_Sc
Fonte Sulfurosa
IB
LMB07_Sc
Poço tubular
LMB10_Sc
Nascente
Ch – período chuvoso (março), Sc – período de estiagem (julho).

Por fim, observa-se que os pontos LMB01, LMB02, LMB03, LMB04, LMB06 e LMB07 compõem um único grupo de águas
(grupo I) em relação a ambos os critérios de agrupamento. O ponto LMB09 se agrupa com o grupo I quanto aos isótopos
de H e O, porém possui maior similaridade com o ponto LMB10 (grupo II) quando se utiliza os íons fundamentais.
Ressalta-se que tanto o ponto LMB09 quanto o LMB10 são nascentes.
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8.8. G ÊNESE DAS ÁGUAS MINERAIS
Raíssa Santiago
Karin Voll
Vinicius Gonçalves Ferreira
Paulo Cyro Baptista Scudino
Veridiana Teixeira de Souza Martins
Adriana Jeber
Antônio Carlos Pedrosa-Soares

Este item se baseia nos dados hidroquímicos e isotópicos de amostras de águas coletadas nas fontes do Parque das
Águas de Lambari, em março de 2018 (período chuvoso) e julho de 2018 (período de estiagem), e outros pontos
amostrados fora deste parque de águas somente em julho de 2018, todos na bacia hidrográfica do Ribeirão Mumbuca
(item 8.7).
As amostras das fontes do Parque das Águas de Lambari apresentam baixo grau de mineralização, com valores de
condutividade elétrica (CE) entre 97 e 111 μS/cm, e mediana de 102 μS/cm no período chuvoso e 105 μS/cm no período
de estiagem. São águas ácidas (4,03 a 4,55), com mediana de pH de 4,07 no período chuvoso e 4,45 no período de
estiagem. Seu conteúdo de CO2 livre é elevado, variando de 12,6 a 95,9 meq/L (113 a 1.800 mL/L, segundo relatório
interno da CODEMGE). São águas frias, cujas temperaturas oscilam entre 18 e 22 ºC. Foi observado maior valor de Eh no
período de estiagem (julho) quando comparado ao período chuvoso (medianas de 294 e 155 mV, respectivamente).
A interação entre águas e rochas que compõem os sistemas hidrogeológicos estudados condiciona as características
químicas das amostras analisadas. Neste sentido, o baixo grau de mineralização reflete a composição mineralógica
silicatada do aquífero fraturado quartzítico, que é constituído essencialmente por quartzito intercalado com quartzomoscovita xisto, no qual ocorre o fluxo das águas até o substrato rochoso do Parque das Águas de Lambari. Dessa forma,
a classificação das águas minerais como bicarbonatadas mistas é determinada pelos elementos químicos oriundos dos
principais minerais que foram dissolvidos pela interação água-rocha nos aquíferos fraturados (Figura 8.8.1; Tabela 8.8.1).
Os feldspatos (plagioclásio e feldspato potássico), minerais comuns em xistos e gnaisses, são as mais prováveis fontes do
cálcio, sódio e potássio dissolvidos nas águas. A sílica contida nas águas pode ter origem na dissolução de quartzo do
quartzito, e de minerais silicatados do xisto e gnaisse. Ferro, magnésio, manganês, alumínio e cloro podem estar
relacionados à dissolução intempérica de biotita e granada, minerais abundantes nos litotipos dos sistemas aquíferos,
assim como nos óxidos de ferro encontrados como minerais acessórios em todas as rochas da área. O bário, detectado
em todas as águas analisadas, teria como principal fonte a alteração dos feldspatos que são minerais essenciais dos
gnaisses.

Figura 8.8.1. Diagramas de Piper para classificação das amostras de água coletadas no Parque das Águas de Lambari. a) Período
chuvoso, mês de março; b) Período de estiagem, mês de julho.
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Tabela 8.8.1. Classificação hidroquímica das amostras de água coletadas no Parque das Águas de Lambari em março e julho de 2018.
Ponto
LMB01
LMB02
LMB03
LMB04
LMB06

Tipos de águas
março

julho

B.M

B.M

B.M
B.M
B.M

B.M

Fonte Gasosa – Parque das Águas

B.M

Fonte Magnesiana - Parque das Águas

B.M

-

Localização do ponto de coleta

B.M

Fonte Alcalina - Parque das Águas

Fonte Ligeiramente Gasosa - Parque das Águas
Fonte Sulfurosa – Parque das Águas

B.M – águas bicarbonatadas mistas

Os valores dos índices hidroquímicos também evidenciam a percolação das águas pelas rochas regionais que ocorrem
na área de Lambari (Tabela 8.8.2). A relação sílica e íons de sódio e potássio, descontando o cloreto, nos pontos LMB01,
LMB02, LMB03 e LMB04 (todos dentro do parque) registraram razões menores que 2, sugerindo a presença de alteração
de feldspato ou troca de cátions com minerais dos xistos e gnaisses. As razões entre bicarbonato e sílica (baixos valores)
indica preferencialmente a interação com rochas silicáticas.
Tabela 8.8.2. Índices hidroquímicos das amostras de água coletadas no Parque das Águas de Lambari.

Período de
estiagem

Período
chuvoso

Ponto

LMB01
LMB02
LMB03
LMB04
LMB01
LMB02
LMB03
LMB04
LMB06

CO2 livre
(meq L-¹)

Na+/Ca2+

Kr

HCO3-/
SiO2

SiO2/
(Na++K+-Cl-)

Ca2+/
Ca2++SO42-

Mg2+/
Ca2++Mg2+

42,1

0,8

0,4

2,21

0,7

0,9

0,4

95,9

0,7

0,5

3,33

0,5

0,9

0,3

87,6
59,4
32,4
32,5
23,7
16,0
12,3

0,7
1,1
0,6
0,6
0,6
1,0
0,4

0,5
0,3
0,4
0,4
0,3
0,2
0,5

3,05
1,84
1,85
1,82
1,56
1,56
2,21

0,6
0,5
1,7
1,8
1,7
1,0
2,6

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
1,0
1,0

0,4
0,3
0,4
0,4
0,3
0,3
0,4

Os dados de isótopos de hidrogênio (H) e oxigênio (O), combinados com os dados de isótopos de carbono (C14),
demonstram que as águas minerais coletadas em Lambari são águas meteóricas antigas e de circulação profunda (figuras
8.8.2 e 8.8.3, Tabela 8.8.3).

Figura 8.8.2. Gráfico dos valores de δ2H e δ18O das amostras de Lambari no mês de março de 2018.

Estas paleoáguas circularam por longo tempo através dos aquíferos fraturados regionais, de tal modo que seus atributos
hidrogeoquímicos e isotópicos as caracterizam como águas antigas (mais de 1000 anos) e profundas (centenas de metros
a quilômetros de profundidade), com alto tempo de residência no subsolo (Tabela 8.8.3). Dentre estas, destacam-se as
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águas da fonte sulfurosa (LMB06) e de um poço tubular externo ao parque (LMB07), cujos atributos químicos e isotópicos
excluem possibilidade de mistura com águas rasas ou superficiais (Figura 8.8.3, Tabela 8.8.3).

Figura 8.8.3. Gráfico dos valores de δ2H e δ18O das amostras de águas de Lambari coletadas no mês de Julho de 2018.
Tabela 8.8.3. Resultados de δ13C, possíveis interpretações de alcance crustal, pMC e tempo de residência representado pela idade
aparente por 14C.
Pontos

δ13C
(‰)

LMB01

-3,10

LMB06

-2,40

LMB07

-16,30

Alcance na variação crustal δ 13C
Carbono inorgânico dissolvido em águas subterrâneas, carbonatos
de águas doces, calcário marinho
Carbono inorgânico dissolvido em águas subterrâneas, carbonatos
de águas doces, calcário marinho
Carbono inorgânico dissolvido em águas subterrâneas, CO2 de solo,
carbonatos de águas doces, plantas

pMC

Idade aparente
por 14C (anos)

4,70

24.580

3,30

27.400

89,30

910

No entanto, os conteúdos mais elevados de nitrato e cloreto em quatro fontes do Parque das Águas (LMB01, LMB02,
LMB03 e LMB04; item 8.7), juntamente com os valores menos negativos de δ2H e δ18O (figuras 8.8.2 e 8.8.3), sugerem
que estas águas se misturaram com águas de circulação mais rasa.
A razão de isótopos de estrôncio (Sr87/Sr86) é uma consistente indicadora da relação água-rocha (Figura 8.8.4). A
comparação das razões Sr87/Sr86 das águas com as das rochas dos aquíferos fraturados da área de Lambari indica
similaridade isotópica das águas dos pontos LMB02 e LMB01 com o quartzito (Unidade Na3), e das amostras LMB04 e
LMB03 com o xisto (Unidade Na1+2). Isto reforça a evidência da circulação das águas minerais pelo aquífero fraturado
profundo, que é composto pelas rochas regionais que também ocorrem na área de Lambari, durante um longo tempo
de residência, em concordância com os dados anteriores.
Algumas peculiaridades são observadas nas águas coletadas externamente ao Parque das Águas de Lambari. A amostra
de poço tubular profundo LMB07 tem água classificada como bicarbonatada cálcica (item 8.7), porque esse ponto se
encontra no domínio do aquífero fraturado cristalino, composto de gnaisses e xistos ricos em plagioclásio que é uma
possível fonte de cálcio nos contextos regional e local (Figura 8.8.1).
Amostras de águas de duas nascentes no domínio do aquífero fraturado quartzítico, são similares às águas do aquífero
local. Isto é evidenciado pelos dados de isótopos de hidrogênio e oxigênio que situam uma dessas amostras (LMB10),
praticamente coincidente com uma média de águas de chuva em relação à reta de águas meteóricas (Figura 8.8.3).
A evolução hidrogeoquímica indica que o CO2 dissolvido tende a aumentar sua concentração à medida que as águas

circulam nas fraturas em níveis mais profundos, com maior tempo de residência e contato água-rocha, ao longo de maior
percurso subterrâneo.
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Figura 8.8.4. Razões 87Sr/86Sr por Ca2+/Sr das amostras de águas de Lambari, comparadas com as razões 87Sr/86Sr das principais rochas
regionais presentes na área de Lambari.
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O mapeamento geológico detalhado da área de Lambari revelou que o substrato rochoso é composto por gnaisses do
embasamento tectonicamente intercalados com unidades rochosas compostas de paragnaisse, xisto e quartzito da
Megassequência Andrelândia (item 8.2). Estas rochas e suas estruturas estão espacialmente organizadas conforme uma
arquitetura verticalizada, orientada segundo a direção nordeste. Esta arquitetura litotectônica controla marcantemente
as feições do relevo, a drenagem superficial e os aquíferos na área de Lambari. O Parque das Águas de Lambari está
situado sobre uma camada de quartzito intensamente cisalhado e fraturado.
As principais feições geomorfológicas da região de Lambari são a Serra das Águas, o Vale do Ribeirão Mumbuca e o
Morro do Cerrado. Estas feições são subparalelas aos traços de zonas de cisalhamento, falhas transcorrentes e de
empurrão, cuja orientação geral segue a direção nordeste. Os topos das serras, com altitudes de 1.200 a 1.500 metros,
constituem divisores de águas superficiais e, também, de águas subterrâneas da zona aquífera de circulação rasa que está
associada aos aquíferos do manto decomposto e depósitos de cobertura cenozoica. Estes divisores estão dispostos
paralelamente uns aos outros e delimitam sub-bacias estreitas e alongadas, cujos interflúvios têm vertentes com forte
declividade. As drenagens de segunda ordem são afluentes do Rio Lambari, a exemplo do Ribeirão Mumbuca, e
apresentam um padrão paralelo às estruturas regionais de direção nordeste e aos divisores de águas.
As drenagens de terceira ordem, em geral de pequena extensão e forte declividade, dispõem-se segundo a direção
noroeste e são controladas pelos fraturamentos transversais ao Ribeirão Mumbuca. Este ribeirão, que tem especial
importância porque atravessa o Parque das Águas de Lambari, apresenta leito rochoso cortado pelo sistema de fraturas
de direção noroeste, nas proximidades da malha urbana de Lambari.
O acervo de estruturas rúpteis da região inclui sistemas de juntas e falhas de direção noroeste predominante e,
subordinadamente, a norte-nordeste (N10E) e leste-nordeste (N80E). Estes sistemas se apresentam em todas as rochas,
mas são marcantemente desenvolvidos nas camadas de quartzito. Estas direções de fraturas e falhas controlam a maior
frequência dos lineamentos estruturais, controlando os vales e ravinas onde ocorrem a maioria das nascentes perenes
nas quebras do relevo de meia encosta, a exemplo das drenagens de terceira ordem da Serra das Águas.
As fontes hidrominerais do Parque das Águas de Lambari situam-se na zona de intersecção das estruturas tectônicas de
direções nordeste e noroeste. A principal estrutura de direção nordeste é a zona de cisalhamento que marca o contato
tectônico de quartzitos com o conjunto de gnaisse e xisto. As estruturas de direção noroeste correspondem a fraturas do
substrato rochoso, como aquelas no leito do Ribeirão Mumbuca.
O modelo hidrogeológico conceitual das águas minerais de Lambari, ilustrado na Figura 8.9.1, está fundamentado
essencialmente nos seguintes aspectos:








Os dados hidroquímicos e isotópicos (item 8.7) evidenciam que as águas minerais de Lambari são compatíveis
com águas meteóricas antigas e profundas, que apresentam assinatura similar às rochas regionais (quartzito e
xisto) que formam o aquífero fraturado;
As características hidroquímicas e isotópicas das águas minerais são contrastantes com as águas subterrâneas
coletadas fora do parque (ver 8.7). As águas minerais do parque revelam significativa homogeneidade
hidrogeoquímica e isotópica;
A heterogeneidade do substrato rochoso, composto por quartzito, gnaisse, xisto e anfibolito, implica em
heterogeneidades de interconexões hidráulicas. Especialmente, as rochas-reservatório de natureza quartzítica
apresentam-se intensamente fraturadas em diversas direções, formando uma rede de superfícies relativamente
abertas e interconectadas passível de admitir um fluxo preferencial profundo de águas subterrâneas (item 8.4);
A descarga do fluxo das águas minerais antigas ocorre na área do parque em decorrência de barreira imposta
pela heterogeneidade rochosa do aquífero profundo, particularmente devido ao contraste entre o quartzito
intensamente fraturado e o conjunto xisto-gnaisse menos permeável.
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Neste contexto, o modelo hidrogeológico conceitual concebido sobre a origem, a dinâmica de circulação e descarga
natural das águas subterrâneas, admite a coexistência de fluxo profundo, supra-bacinal, de águas meteóricas antigas que
constituem, majoritariamente, as águas minerais do Parque das Águas de Lambari (Figura 8.9.1).
Em síntese, as águas minerais do Parque das Águas de Lambari são, majoritariamente, paleoáguas meteóricas conduzidas
por fluxo regional profundo, cuja origem e áreas de recarga se encontram para além dos limites da bacia hidrográfica do
Ribeirão Mumbuca. O fluxo profundo ocorre, sobretudo, nas rochas quartzíticas, através das interconexões de fraturas
com alto ângulo de mergulho, responsáveis pelo aumento das condições de permeabilidade. O contraste de
transmissividade representado pelo contato litológico entre o quartzito, de maior intensidade de fraturamento, e o xisto,
menos fraturado, também controla a distribuição do fluxo de águas subterrâneas profundas. Esse fluxo, ao encontrar uma
barreira hidráulica natural em profundidade, ascende até a superfície e abastece as fontes do parque hidromineral. Uma
camada de xisto situada nas proximidades do Parque das Águas de Lambari configura o obstáculo responsável pela
surgência das águas minerais profundas. Eventual mistura dessas paleoáguas minerais profundas com águas rasas ou
superficiais foi detectada apenas em amostras com indícios de contaminação antrópica.

Figura 8.9.1. Modelo hidrogeológico conceitual para as águas minerais do Parque das Águas de Lambari.
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Vem de longa data o conhecimento sobre as águas minerais naturais como provenientes da infiltração da água meteórica
(águas de chuvas) no subsolo, as quais ressurgem após interceptadas em sua circulação subterrânea, seja em camadas
das bacias sedimentares ou nas zonas fissuradas das rochas magmáticas e metamórficas, onde adquirem sua composição
iônica especial e temperaturas variadas. Devido as suas características especiais, as águas minerais desempenharam um
papel importante no desenvolvimento da química moderna.
A evolução da química das águas subterrâneas está ligada ao interesse científico e à curiosidade popular pelas
propriedades das águas minerais que, no decorrer da história aos tempos atuais, são largamente utilizadas para fins
medicinais e estéticos, lastreando o grande desenvolvimento da indústria da água mineral engarrafada (Back 1981, Back et
al. 1995, Davis & Davis 1997).
Além do vapor d’água, as águas minerais naturais contêm gases, como dióxido de carbono ou gás carbônico (CO2),
nitrogênio (N2), gás sulfídrico (H2S) e oxigênio (O2), em proporções variadas. O gás carbônico (CO2) é o mais frequente e
mais abundante, caracterizando as águas carbogasosas. Nestas, o gás carbônico pode atingir 2.000 mg/L nas águas muito
mineralizadas, a exemplo de fontes carbogasosas do Circuito das Águas de Minas Gerais. Os gases têm grande
importância na dinâmica das águas subterrâneas, além de suas propriedades terapêuticas e gastronômicas. Variações de
pressão atmosférica podem influenciar o aumento ou a diminuição da concentração de gases, podendo provocar
mudanças no teor de CO2 liberado pela água (Szikszay 1993). Os relatos históricos da ocorrência e origem de águas
minerais portadoras de dióxido de carbono (CO2) são os variados. Um exemplo apresentado no início do século XX, por
um geógrafo australiano , sugere que as águas poderiam vir de grandes profundidades e de grandes distâncias
(Shugg 2004).
O dióxido de carbono é um gás relativamente solúvel que, ao hidrolisar-se, produz ácido carbônico parcialmente
dissociado. Caracteristicamente, as concentrações médias de CO2 nas águas oceânicas oscilam entre 34 e 56 mg/l, nas
águas de chuva em torno de 0,36 mg/l, e em águas doces superficiais entre 1 e 30 mg/l, apresentando valores menores
quando em livre contato com a atmosfera. Em aquíferos subterrâneos, a concentração média de CO2 está em torno de
26,6 mg/l, mas em condição de pH ácido, dentre outros fatores favoráveis, a concentração de CO2 pode ultrapassar 1.000
mg/l nas águas subterrâneas (Shvartsev 2008). De fato, todas as águas contêm alguma quantidade de carbono em
solução. O total dissolvido de carbono inorgânico em água se denomina DIC (dissolved inorganic carbon, na sigla em
inglês, ou carbono inorgânico dissolvido) que é um índice composto dos diferentes teores das três principais formas
químicas do carbono na água: o ânion bicarbonato (HCO3-), o ânion carbonato (CO32−) e o dióxido de carbono (CO2). O
bicarbonato é o íon de amplo domínio nas águas superficiais. Por ser gás nas condições naturais, o CO2 é a forma de
carbono que tem maior dinâmica e variabilidade nas águas. As substâncias de carbono dissolvidas em água são
controladas principalmente pelo pH, sendo que em pH ácido (< 4,5) há predomínio absoluto do dióxido de carbono
(CO2), em pH de 4,5 até 8,3 predomina o bicarbonato (HCO3-), e o carbonato (CO32−) é dominante em pH básico acima
de 10,5 (Brezonik & Arnold 2011).
O dióxido de carbono (CO2) é descarregado naturalmente da crosta terrestre, podendo ter origens diversas em fontes
hidrominerais, tais como a liberação de CO2 por processos magmáticos (em particular, no vulcanismo), de transformação
metamórfica de rochas, oxidação da matéria orgânica de rochas, e a interação da água com carbonatos sedimentares
(Giggenbach 1992; Harris et al. 1997; Ceron et al. 1998; Cartwright et al. 2002). Alguns autores explicam a ocorrência do
dióxido de carbono sob a forma livre gasosa, dissolvida em solução, devido às mudanças de pressão e temperatura em
estruturas tectônicas profundas. Em nascentes de regiões com tectônica ou vulcanismo recente é comum a emanação de
gás carbônico (Hem 1989). Outros autores explicam a presença de CO2 em águas subterrâneas pela dissolução de
evaporitos e complexas reações com rochas basálticas (Flaathen et al. 2009). Na realidade, podem ser bem diversas as
causas da maior presença de CO2 em águas, dependendo de fatores regionais e locais.
As manifestações mais comuns de dióxido de carbono (CO2), em águas que brotam no solo, são as fontes carbogasosas.
Estas se tornaram importantes, desde a história antiga, por constituírem as estâncias hidrominerais e para as atividades
de engarrafamento de águas minerais. Nessas situações, o gás carbônico está saturado na água subterrânea que circula
em profundidade e, quando a água emerge no solo, sob menor pressão, um pouco do gás dissolvido é liberado pela
água. Este processo se denomina desgaseificação. Águas minerais carbogasosas se desgaseificam gradualmente na sua
ascensão, tendendo ao equilíbrio entre pressões atmosféricas e de gás. O conjunto água-gás-rocha, circulando e
emergindo desde sistemas de fluxo fechado profundo a sistemas abertos, envolve processos ricos em reações químicas.
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Em todo o mundo, a maioria das concentrações de fontes de águas subterrâneas ricas em gás carbônico (CO2) estão em
terrenos de rochas graníticas e vulcânicas, sendo caracterizadas por pH relativamente baixo e elevada mineralização total.
Fontes hidrominerais ricas em gás carbônico (CO2) estão intimamente relacionadas com grandes falhas e vulcões,
principalmente em faixas orogênicas jovens, mas também ocorrem em regiões continentais estáveis (Irwin e Barnes 1980,
Griesshaber et al. 1992, Ishibashi et al. 1995, Mayo & Muller 1997, Schofield & Jankowski 1998, Marques et al. 2001,
Cartwright et al. 2002).
Portanto, é bem conhecida a associação entre as emissões naturais de CO2 e grandes estruturas tectônicas, como extensas
zonas de cisalhamento, falhas e sistemas de fraturas, apresentadas pelo substrato rochoso. Deve-se enfatizar, contudo,
que muitas falhas e fraturas estão vedadas em profundidade e não permitem a migração de fluidos através delas. No
entanto, é igualmente claro que muitas falhas e sistemas de fraturas são permeáveis e, por fluxo ascendente, o CO2 pode
migrar por qualquer via porosa e permeável que possa estar ao longo de seu caminho. Além disso, falhas e fraturas têm
maior tendência a serem mais permeáveis quanto mais próximas à superfície do solo, onde a pressão dos estratos
sobrejacentes é menor que em profundidade. Neste caso, uma vez que o CO2 tenha emergido através de tal caminho,
ele tende a se dispersar no solo em graus variados. Nesse final de ascensão, na zona vadosa, vários processos podem
levar à atenuação das emanações de CO2, tais como, aprisionamento do gás em poros, reações bioquímicas com
micróbios e plantas, e retenção física no solo.
As principais diretivas internacionais classificam como carbogasosas as águas com teores acima de 500 mg/l de CO2
(Ivanov & Nevraev 1964), superiores a 250 mg/l de CO2, no caso da Europa (Popoff 2010) e, no Brasil, acima de 200 mg/l
de CO2 (Brasil 1945).

9.1. G ÁS CARBÔNICO NOS PARQUES DAS ÁGUAS DE C AXAMBU ,
C AMBUQUIRA , C ONTENDAS E L AMBARI
A pertinência de trabalhos científicos sobre águas minerais advém da especificidade deste bem que, no caso, reveste-se
de importância socioeconômica para as localidades em foco. Seguindo a evolução do conhecimento científico, a
terminologia ligada às propriedades das águas passou de denominações populares para a classificação de águas minerais
quimicamente identificadas, tais como águas gasosas, ferruginosas, sulfurosas e outras.
As águas minerais da região são, em geral, águas gasosas (carbogasosas) naturais, com quimismo diversificado, o que as
torna especiais, tanto em termos hidrogeoquímicos como econômicos, sociais e históricos. A inquestionável raridade
desse conjunto de águas minerais eleva a responsabilidade em conhecê-las cientificamente, de forma a subsidiar a
utilização sustentável dos seus mananciais. Até o presente projeto, havia uma enorme lacuna de estudos de cunho
hidrogeoquímico sobre as águas minerais da região, em geral, e sobre as carbogasosas, em particular; lacuna esta que
diminuiu, mas não foi completamente superada, com os resultados apresentados neste livro. Isto justifica que o tema seja
objeto de uma abordagem ainda mais aprofundada, lançando mão de recursos tecnológicos experimentados com êxito
em outras áreas, para estudo dos gases contidos nas águas minerais. Portanto, apresenta-se aqui os estudos iniciais sobre
a origem dos gases e a sua influência na aquisição da mineralização das águas dos parques hidrominerais de Contendas,
Cambuquira, Caxambu e Lambari.
A análise de campo do gás carbônico dissolvido nas águas subterrâneas de poços profundos possibilita identificar fugas
através de falhas geológicas e reservatórios naturais de CO2 em bacias sedimentares, sítios de sequestro de carbono
geológico e outras situações. As soluções coletadas em profundidade podem ser medidas diretamente na superfície com
um medidor de carbonatação. Vários dispositivos amostram água com gases dissolvidos a partir de poços profundos,
mantendo a amostra na pressão da formação durante a subida à superfície.
Embora o teor de gás das águas subterrâneas emergentes seja dominado por gás carbônico (CO2) e nitrogênio (N2),
outros gases, como gás sulfídrico (H2S), hélio (He), hidrogênio (H2), argônio (Ar), oxigênio (O2) e metano (CH4), também
são encontrados, especialmente em águas geotermais. O H2S, em particular, é altamente solúvel em água e seria
indistinguível da análise de CO2 por expansão no medidor de carbonatação. No entanto, o H2S, presente em algumas
águas estudadas, geralmente ocorre em concentrações muito menores que o CO2 nas águas naturais.
De início, como parte do estudo ainda em desenvolvimento, o monitoramento das concentrações de gás dissolvido nas
águas das fontes e poços é o ponto de partida para o entendimento do comportamento do gás ao longo do tempo.
O gás carbônico dissolvido nas águas das surgências e poços foi medido no campo com a utilização do medidor
CboxQCTM, fabricado pela Anton Paar da Áustria (Figura 9.1), que produz leitura rápida, em até 3 minutos, e precisa para
CO2 e O2, de acordo com o princípio de medição de temperatura do método Multiple Volume Expansion. Este medidor
de carbonatação funcionou bem em condições de campo e forneceu resultados precisos e reprodutíveis. Contudo, não
puderam ser realizadas medições em todas as fontes existentes nos cinco parques devido a técnica de amostragem
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requerer condições que satisfaçam a correta coleta da amostra e introdução no aparelho. Neste estudo, os resultados
finais são apresentados como médias de, pelo menos, vinte medidas seguidas (Tabela 9.1).

Figura 9.1. Medidor de gás carbônico dissolvido (CboxQCTM, Anton Paar) utilizado no campo, para a pesquisa dos gases de águas
minerais das fontes investigadas pelos autores.
Tabela 9.1. Medições de gás carbônico nos parques de águas de Lambari, Cambuquira, Caxambu e Contendas. Concentração de gás
carbônico dissolvido nas águas das fontes (mg/l).
Identificação

Jan
18

Cidade

Fonte

Código

Lambari

Lambari 1

LB-1

1.635

Lambari

Lambari 2

LB-2

1.646

Cambuquira

Marimbeiro 1

MB-1

Cambuquira

Regina Werneck

WER

Cambuquira

Augusto Ferreira

AUG

Cambuquira

Roxo Rodrigues

ROX

Caxambu

Mayrink 1

MK-1

1.172

1.112

1.134

1.176

1.163

1.194

Caxambu

Mayrink 2

MK-2

986

944

947

943

863

895

Caxambu

Mayrink 3

MK-3

218

182

180

168

125

152

Caxambu

Pedro II

PED

1.366

1.329

1.360

Caxambu

Leopoldina

LEO

1.470

1.481

1.479

Caxambu

Vioti

VIO

1.568

1.525

1.557

1.294

Fev
18

Períodos de amostragem

Dez
17

Mar
18

Abr
18

Mai
18

Jun
18

Jul
18

Ago
18

Set
18

1.466

1.532

1.628

1.640

1.555

1.594

1.589

1.688

1.744

1.734

1.687

1.612

1.703

1.595

1.577

1.763

1.015

1.717

1.262

1.163

1.164

1.028

890

1.572

841

Caxambu

Gêiser

GEI

1.298

Contendas

Gasosa

CT-GAS

1.874

1.848

1.830

Contendas

Magnesiana

CT-MAG

0

0

0

Contendas

Poço

CT-POÇO

2.385

9.1.1. M EDIÇÃO
C ONTENDAS

DO GÁS CARBÔNICO NO

P ARQUE

Out
18

DAS

Á GUAS

DE

As medições ocorreram nos meses de julho, agosto e setembro de 2018 na Fonte Gasosa (CT-GAS), onde as
concentrações médias de gás carbônico dissolvido variaram de 1.830 mg/L a 1.874 mg/L, na Fonte Magnesiana (CT-MAG),

com todos os valores abaixo de 20 mg/L (o que é considerado zero devido ao limite de quantificação do aparelho) e no
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poço tubular (CT-POÇO), onde uma única média de vinte medidas apresentou o valor de 2.385 mg/L, a maior
concentração encontrada de gás carbônico dissolvido entre todas as fontes amostradas (Figura 9.2). Não foram tomadas
medidas de vazão.

Figura 9.2.. Concentrações de gás carbônico em fontes do Parque das Águas de Contendas e pluviometria mensal para a Estação São
Lourenço (http://www.inmet.gov.br/sim/gera_graficos.php).

9.1.2. M EDIÇÃO DO GÁS CA RBÔNICO
C AMBUQUIRA E DO M ARIMBEIRO

NOS PARQUES DAS ÁGUAS DE

As medições foram realizadas nas fontes Marimbeiro 1 (MB-1), Regina Werneck (WER), Augusto Ferreira (AUG) e Roxo
Rodrigues (ROX). A Figura 9.3 mostra os resultados médios finais de pelo menos vinte leituras sequenciais.

Figura 9.3. Concentrações de gás carbônico em fontes dos parques das águas de Cambuquira e Marimbeiro, e pluviometria mensal para
a Estação São Lourenço (http://www.inmet.gov.br/sim/gera_graficos.php).

9.1.3. M EDIÇÃO

DO GÁS CA RBÔNICO NO

P ARQUE

DAS

Á GUAS

DE

C AXAMBU

A Figura 9.4 mostra os resultados das medições realizadas nas fontes Mayrink 1, Mayrink 2 e Mayrink 3, entre janeiro e

setembro de 2018. A Figura 9.5 ilustra as concentrações de gás carbônico nas fontes Pedro II, Leopoldina, Viotti e no

Gêiser Floriano Lemos, onde se pôde realizar apenas uma medição, em julho de 2018.
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Figura 9.4. Concentrações de gás carbônico nas fontes Mayrink 1, 2, e 3 do Parque das Águas de Caxambu, e pluviometria mensal para a
Estação São Lourenço (http://www.inmet.gov.br/sim/gera_graficos.php).

Figura 9.5. Concentrações de gás carbônico nas fontes Pedro II, Leopoldina, Viotti e Gêiser Floriano de Lemos do Parque das Águas de
Caxambu, e pluviometria mensal para a Estação São Lourenço (http://www.inmet.gov.br/sim/gera_graficos.php).

9.1.4. M EDIÇÃO

DO GÁS CA RBÔNICO NO

P ARQUE

DAS

Á GUAS

DE

L AMBARI

Em Lambari foram medidas as concentrações de gás carbônico nas fontes Lambari 1 e Lambari 2, cujos resultados das
concentrações médias são ilustradas na Figura 9.6.

Figura 9.6. Concentrações de gás carbônico em fontes do Parque das Águas de Lambari, e pluviometria mensal para a Estação São
Lourenço (http://www.inmet.gov.br/sim/gera_graficos.php).
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9.2. A MOSTRAGEM E EXTRAÇÃO DE GÁS CARBÔNICO PARA ANÁLISES
ISOTÓPICAS

Para a extração de gás de águas minerais, visando a realização de análises isotópicas de carbono e datação pelo método
carbono-14 do gás carbônico, foram coletadas amostras de águas carbogasosas em poços profundos dos parques de
Caxambu e Contendas. A amostra CXU-03 foi coletada no Gêiser (Fonte Floriano de Lemos) na campanha de amostragem
de águas de julho de 2018, utilizando uma bomba de baixa vazão instalada a 50 metros de profundidade, com injeção
de nitrogênio. A amostra CT-01 foi coletada no poço do Parque das Águas de Contendas, com o poço em regime de
bombeamento normal e com a bomba a 42 metros de profundidade (ou seja, não foi coletada em baixa vazão).
Destas amostras de águas foram extraídas amostras de gás em linha de vácuo com "trap" para secar a amostra (gelo
seco) e "trap" para extrair o gás carbônico (nitrogênio líquido). Ainda em vácuo e com a linha isenta de água, o gás
carbônico é liberado para outro “trap” onde é extraído para o frasco vial de 12 ml em atmosfera de hélio (Figura 9.7).
Quatro alíquotas de cada amostra, cujas características encontram-se na Tabela 9.2, foram enviadas para análise isotópica
no Laboratório Isodetect, Leipzig, Alemanha. O trabalho de extração dos gases foi realizado no Centro de Energia Nuclear
na Agricultura (CENA-USP), em Piracicaba, SP.

Figura 9.7. Amostras de gases enviadas para análises isotópicas.
Tabela 9.2. Amostras de gases para análises isotópicas.
AMOSTRA CXU-03 (Gêiser, Caxambu)

AMOSTRA CT-01 (Poço, Contendas)

CO2 dissolvido total = 1300 mg/L

CO2 dissolvido total = 2380 mg/L

Alíquotas

Alíquotas

CXU-03-A = 24 mg CO2

CT-01-A = 35 mg CO2

CXU-03-B = 29 mg CO2

CT-01-B = 44 mg CO2

CXU-03-C = 21 mg CO2

CT-01-C = 34 mg CO2

CXU-03-D = 24 mg CO2

CT-01-D = 53 mg CO2

9.3. E STUDOS I SOTÓPICOS DOS GASES
As amostras de gases extraídos das águas minerais do gêiser (Fonte Floriano de Lemos) do Parque das Águas de Caxambu
(CXU-03) e do poço tubular do Parque das Águas de Contendas (CT-01), conforme anteriormente descrito, foram
analisadas para isótopos de carbono e datação pelo método carbono-14 no Laboratório Isodetect (Leipzig, Alemanha).
Para garantir que todos os compostos de carbono presentes nas amostras estivessem na forma de gás carbônico, elas
foram submetidas a conversão através de processos de acidificação, utilizando ácido clorídrico (HCl) e ácido fosfórico
(H3PO4), alcalinização com hidróxido de sódio (NaOH) ou oxidação com óxido de cobre, permanganato de potássio e
nitrato de prata (CuO, KMnO4, AgNO3). O gás foi então transferido para um sistema a vácuo em alta temperatura para ser
reduzido para grafita, pela adição de gás hidrogênio (H2) a 400 ºC, e a grafita resultante foi armazenada em argônio. O
excesso de CO2 foi removido para análise de δ13C por espectrometria de massa (Piotrowska 2013; IsoPrime, instrumentos
GV). Os valores medidos de 13C/12C foram usados para calibrar a intensidade do sinal de medidas de 14C e 13C, por AMS
(Accelerated Carbon Mass Spectrometry; Scharf et al. 2007), e a calibração dos dados brutos foi feita com padrões de
referência (ver Anexo XXII).
Os resultados obtidos mostram que o CO2 extraído das amostras de águas minerais de Caxambu e Contendas possui
valores de δ13C pouco negativos (-5,2 a -7,2; Tabela 9.3) e muito pouco carbono moderno (pMC = 0,00 ± 0,04 a 1,92 ±
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0,06; Tabela 9.3). Consequentemente, as idades obtidas pelo método carbono-14 são elevadas, ultrapassando dezenas
de milhares de anos (Tabela 9.3).
Tabela 9.3. Resultados isotópicos de carbono e idade carbono-14 dos gases extraídos de águas minerais de Caxambu e Contendas (ver
laudo do laboratório no Anexo XXII).
Número de laboratório

Número da amostra

pMC

Idade carbono-14
(anos BP)

δ13C (‰ VPDB)

GdA-5687

CXU-03

0,00 ± 0,04

> 41.800

-7,209 ± 0,051

GdA-5688

CT-01

1,92 ± 0,06

31.760 ± 300

-5,248 ± 0,022

O resultado das análises isotópicas das amostras de gás carbônico estão em conformidade com a pouca quantidade de
carbono moderno verificada nas amostras de águas minerais das mesmas fontes (itens 5.7 e 7.7). Isto é mais uma evidência
de que as águas minerais, nas quais estes gases residem, são águas antigas, com idades acima de mil (1.000) anos
(Tabela 9.4). Os dados também mostram que as amostras de gás são mais empobrecidas em 13C que sua contraparte
dissolvida em água.
Tabela 9.4. Comparação entre os resultados analíticos de isótopos de carbono nas amostras de gases extraídos das águas minerais com
as amostras de carbono inorgânico dissolvido nas mesmas águas.
Amostra
Fonte Floriano Lemos –
Gêiser (Caxambu)
Poço Tubular
(Contendas)

Gás
Água
Gás
Água

CXU-03
CXU-03
CT-01
ACT04

δ13C
(‰ VPDB)
-7,2
2,9
-5,2
-0,70

pMC
0,00
<0,44
1,92
2,30

Idade carbono-14
(anos BP)
>41.800
>43,500
31.760
30.430

Os resultados analíticos das amostras de gás carbônico também evidenciam que os gases presentes nas águas minerais
têm assinaturas isotópicas bem diferentes daquelas que são características de depósitos sedimentares de materiais
orgânicos (e.g., turfa e demais combustíveis fósseis), os quais apresentam valores de δ13C muito mais negativos (isto é,
assinatura mais enriquecida nos isótopos mais leves; cf. Clark & Fritz 1997, Hoefs 2009).

9.4. C ONCLUSÕES
As medidas de concentração de gás carbônico realizadas em fontes e poços dos parques de águas de Caxambu
(Figura 9.4) e Lambari (Figura 9.6), desde dezembro de 2017 a setembro de 2018, mostram-se praticamente invariáveis
desde um período de chuvas até a parte final de um período de estiagem. Isto sugere que a variação pluviométrica exerce
pouca ou nenhuma influência nas concentrações de gases das fontes amostradas, em consonância com as demais
evidências que demonstram que as águas minerais destas fontes provêm de mananciais de circulação profunda e sem
mistura com águas superficiais (itens 5.7 e 8.7).
Os resultados das análises isotópicas das amostras de gás carbônico, extraídas de águas minerais de Caxambu (gêiser
Floriano de Lemos) e de Contendas (poço tubular), sugerem que estes gases não provêm dos depósitos de turfa e argilas
ricas em matéria orgânica encontrados na região, como foi proposto em trabalhos anteriores (e.g., Beato et al. 1999). De
fato, os gases analisados apresentam quantidades muito pequenas de carbono moderno, valores de δ13C pouco
negativos (-5,2 a -7,2) e idades carbono-14 tão antigas (de dezenas de milhares de anos) quanto as idades aparentes
obtidas pelo mesmo método para as águas minerais das quais os gases foram extraídos. Ademais, os resultados analíticos
obtidos das amostras de gás carbônico das águas minerais também corroboram a sua caracterização como águas antigas,
profundas e de circulação supra-bacinal (regional), sem mistura com águas e outros materiais rasos ou superficiais.
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Neste item, apresenta-se uma síntese das principais características e indicadores de produção do projeto, suas conclusões
mais importantes e um conjunto detalhado de recomendações decorrentes dos estudos técnico-científicos realizados
pela equipe entre janeiro e novembro de 2018.

10.1. C ONCLUSÕES
O Projeto Circuito das Águas de Minas Gerais (CODEMGE 10047.1 – FUNDEP 25701) foi contratado pela CODEMIG
(Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais) à FUNDEP (Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa)
em 29/12/2017. Posteriormente, o contrato foi cedido pela CODEMIG à CODEMGE (Companhia de Desenvolvimento de
Minas Gerais), em 02/05/2018, sem interrupção das atividades do projeto.
O objetivo do Projeto Circuito das Águas de Minas Gerais é a atualização e aprofundamento dos conhecimentos
geoambientais, geológicos, geofísicos, hidrogeológicos, hidrogeoquímicos e hidroisotópicos sobre as águas minerais dos
parques de Caxambu, Cambuquira, Marimbeiro, Contendas e Lambari, visando a caracterização detalhada desses parques
e de suas águas minerais, seus entornos e sub-bacias. Adicionalmente, estudos sobre gases extraídos de amostras de
águas minerais estão incluídos nos objetivos, visando aportar dados que possam indicar sua gênese e origem. Em última
instância, o Projeto objetiva atingir o melhor entendimento da gênese e do modelo hidrogeológico conceitual sobre as
águas das fontes hidrominerais, bem como identificar pressões de potencial impacto ambiental sobre os parques e seus
entornos.
A equipe do projeto engloba trinta e cinco participantes, sendo vinte e sete pesquisadores (a grande maioria pósgraduados) e oito técnicos, vinculados ao Centro de Pesquisa Professor Manoel Teixeira da Costa (CPMTC) da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), à Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP), Universidade
Federal de Ouro Preto (UFOP), Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), Coordenação de Geofísica do Observatório
Nacional, e ao Centro de Pesquisas de Águas Subterrâneas (CEPAS) e Centro de Pesquisas Geocronológicas (CPGeo),
estes dois últimos da Universidade de São Paulo (USP). Além dos laboratórios de análises de águas e rochas de
universidades (CEPAS e CPGeo, da USP; Geochronos, da UnB), foram realizadas análises de águas nos laboratórios da
SGS-GEOSOL (Vespasiano, MG) e Beta Analytic (Miami, EUA). Os gases, extraídos de amostras de águas minerais no Centro
de Energia Nuclear na Agricultura (CENA-USP, Piracicaba, SP), foram analisados para isótopos de carbono no Isodetect
(Leipzig, Alemanha). Todo o processo de cartografia digital, geoprocessamento e edição para produção do SIGA – Circuito
das Águas foi realizado no Laboratório de Mapeamento Geológico Digital, Geotectônica e Geodiversidade (MGD) do
CPMTC-IGC-UFMG.
Conforme explicitado nos itens anteriores deste volume, o projeto inclui as abordagens das áreas que contêm as subbacias hidrográficas espacialmente relacionadas às estâncias hidrominerais em foco, chamadas de AEL - áreas de estudos
locais (AEL Caxambu, AEL Cambuquira-Marimbeiro, AEL Contendas e AEL Lambari), e a abordagem integrada sobre a
região que as engloba.
Esta publicação da primeira edição do SIGA – Circuito das Águas contém os resultados obtidos em onze meses de estudos
científicos para obtenção de informações qualitativas e dados quantitativos, em campo e laboratório, cujos principais
indicadores de produção estão na Tabela 10.1 (excluído o tempo de laboratório dedicado ao projeto pelo MGD-CPMTCUFMG). A Tabela 10.2 mostra a distribuição, finalidade e localização das amostras de águas subterrâneas coletadas nas
áreas de estudos e analisadas para o Projeto Circuito das Águas de Minas Gerais.
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Tabela 10.1. Indicadores de produção do Projeto Circuito das Águas de Minas Gerais (meses 1 a 11/2018).
Números de estações de campo para coleta de dados in situ nas áreas de estudos locais (AEL) do projeto
Atividade

AEL Caxambu

AEL Contendas

AEL Lambari

Levantamento da cobertura e uso
da terra

AEL Cambuquira –
Marimbeiro

216

172

60

371

Inventário hidrogeológico

227
36

242

75

390

Mapeamento geológico

55

38

22

Total de dias de campo dispendidos em tomadas de medidas in situ para os levantamentos geofísicos

Métodos ERT, AMT e MT

30

20

05 (a concluir)

a realizar

Total de dias de campo dispendidos em amostragem de águas minerais dos parques e outras águas subterrâneas

06 dias no período chuvoso (março 2018); coleta especializada,
incluindo técnico da SGS-GEOSOL

05 dias no período de estiagem (julho/2018); coleta especializada,
incluindo técnico da SGS-GEOSOL

Análises hidroquímicas e isotópicas de águas realizadas pelo projeto e análises de águas compiladas

97 novas amostras de águas subterrâneas (analisadas na SGS-GEOSOL);
91 amostras compiladas (fontes citadas no texto)
102 amostras de águas subterrâneas no total (87 no CEPAS-USP; 15 no
Beta Analytic); e 10 amostras de águas de chuvas (CEPAS-USP)
32 amostras de águas minerais das fontes dos cinco parques,
(analisadas no CPGEO-USP)
15 amostras no total: 10 amostras de águas minerais de fontes dos
cinco parques; 05 amostras em pontos externos aos parques

Análises hidroquímicas
Análises isotópicas de hidrogênio (δD) e oxigênio (δO18)
Análises isotópicas de estrôncio (87Sr/86Sr)
Análises isotópicas de carbono (C14, δC13, pMC)

Análises isotópicas de águas de chuvas realizadas pelo projeto

Coletor passivo instalado no Parque de Caxambu

05 amostras coletadas de março a julho, analisadas no CEPAS-USP

Coletor passivo instalado no Parque de Cambuquira

05 amostras coletadas de março a julho, analisadas no CEPAS-USP

Análises de isótopos de estrôncio em amostras de rochas regionais e rochas locais

Rochas regionais: anfibolito, gnaisse, quartzito, xisto

08 análises Sr87/Sr86 (Geochronos-UnB)

Rochas locais: rochas alcalinas do Morro do Caxambu

02 análises Sr87/Sr86 (Geochronos-UnB)

Estudos dos gases das águas minerais

Medidas in situ de concentração de gás carbônico em águas minerais

Caxambu, Cambuquira, Marimbeiro, Contendas e Lambari

16 fontes medidas in situ de 12/2017 a 10/2018

Amostra CXU-03 (gêiser do Parque de Caxambu; quatro alíquotas;
análises realizadas no Laboratório Isodetect, Leipzig, Alemanha
Amostra CT-01 (poço do Parque de Contendas; quatro alíquotas;
análises realizadas no Laboratório Isodetect, Leipzig, Alemanha

amostra de água gasosa coletada a 50 metros de profundidade, por
meio de bomba de baixa vazão com injeção de nitrogênio
amostra de água gasosa coletada a 42 metros de profundidade, com o
poço em regime de bombeamento normal (i.e., sem baixa vazão)

Análises de isótopos de carbono em amostras de gases (extração no CENA-USP, Piracicaba; análises isotópicas no Isodetect, Leipzig)

Desde 1999, a publicação Projeto Circuito das Águas do Estado de Minas Gerais (Beato et al. 1999), costumeiramente
apelidada de “livro azul da COMIG/CPRM”, tem sido uma importante referência de estudos sobre os parques
hidrominerais desta região do Estado de Minas Gerais. Contudo, passadas duas décadas, os ramos do conhecimento que
sustentam os estudos técnico-científicos sobre águas minerais experimentaram grandes avanços. Com base neste robusto
suporte científico e contando com o intensivo trabalho de uma equipe altamente capacitada, o presente Projeto Circuito
das Águas de Minas Gerais ampliou e aprofundou marcantemente os conhecimentos técnico-científicos sobre as
estâncias hidrominerais de Caxambu, Cambuquira, Marimbeiro, Contendas e Lambari, em apenas onze meses de execução
(janeiro a novembro de 2018). Este grande acervo de conhecimento científico é aqui consubstanciado no SIGA – Circuito
da Águas, denominação do livro e do sistema de informação georreferenciado que contêm os resultados do projeto.
Tabela 10.2. Amostras de águas coletadas para análises pelo Projeto Circuito das Águas de Minas Gerais (março/2018: estação chuvosa;
julho/2018: estação de estiagem).
Local e Finalidade

Caxambu

Cambuquira

Marimbeiro

Contendas

Lambari

Março

Julho

Março

Julho

Março

Julho

Março

Julho

Março

Julho

Parque de Águas

13

13

7

7

3

3

4

5

4

5

Branco de Campo

2

1

1

1

0

1

1

1

1

1

Fora de parque

0

7

0

5

0

4

0

5

0

3

Total

15

21

8

13

3

8

5

11

5

9

O SIGA – Circuito da Águas atingiu um alto patamar de qualidade e robustez de dados que sustentam avanços ímpares
na compreensão da gênese das águas minerais e dos modelos hidrogeológicos conceituais das áreas estudadas; avanços
estes que estão solidamente fundamentados em grande quantidade de informações de campo e análises laboratoriais.
De fato, o SIGA – Circuito da Águas representa uma verdadeira revolução no entendimento da gênese e circulação
subterrânea das águas minerais de Caxambu, Cambuquira, Marimbeiro, Contendas e Lambari. Desta forma, o Projeto
alcançou os objetivos de aprofundamento dos conhecimentos técnico-científicos sobre as águas minerais estudadas,
chegando a modelos hidrogeológicos conceituais bem distintos daqueles que anteriormente foram propostos. Estes
novos modelos retratam a gênese das águas minerais estudadas e os mecanismos relacionados a seus fluxos
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subterrâneos, tendo sido estabelecidos por dados robustos que ampliam as perspectivas do conhecimento para além das
sub-bacias que contêm os parques.

10.1.1. R ESULTADOS P RINCIPAIS
A partir da integração dos dados geológicos, geofísicos, hidrogeológicos, hidroquímicos e isotópicos, e cálculos de
geotemperatura e profundidade de circulação de fluxos aquosos, apresentados em diversos itens deste livro, constata-se
que as águas minerais estudadas representam aquíferos antigos (com milhares a dezenas de milhares de anos) e
profundos (desde centenas de metros a quilômetros), correspondendo a paleoáguas meteóricas (águas de chuvas
pretéritas) com longos tempos de trânsito, cujas atuais surgências nas fontes dos parques as caracterizam como águas
hipotermais (Caxambu) a frias (Cambuquira, Marimbeiro, Contendas e Lambari).
Para a grande maioria das amostras, mas especialmente no caso das águas minerais, as assinaturas isotópicas de oxigênio
e hidrogênio são características de águas meteóricas (águas de chuvas) antigas que se tornaram águas subterrâneas de
circulação profunda (Figura 10.1). De fato, as datações das águas minerais pelo método carbono-14 revelam idades
aparentes que ultrapassam 43.500 anos, situando-se majoritariamente acima de 25.000 anos, em compatibilidade com
os baixos percentuais de carbono moderno medidos nas mesmas amostras (Figura 10.2). Portanto, o robusto acervo de
dados hidroisotópicos (Figuras 10.1 e 10.2), aqui apresentado, sustenta solidamente a classificação das águas minerais
estudadas como águas subterrâneas antigas (old groundwaters), conforme a definição da Agência Internacional de Energia
Atômica (International Atomic Energy Agency – IAEA 2013). Adicionalmente, duas amostras de gás carbônico, extraídas
de águas minerais coletadas em profundidade e datadas pelo método carbono-14 (Tabela 10.1), também revelam idades
muito antigas (> 41.800 anos, para o gás da água do gêiser de Caxambu, e em torno de 31.760 anos, para o gás da água
de um poço tubular de Contendas), além de percentuais de carbono moderno extremamente baixos, em plena
concordância com os dados obtidos para as respectivas amostras de águas (Figura 10.2).

Figura 10.1. Distribuição das razões isotópicas de oxigênio e hidrogênio das águas minerais dos parques hidrominerais em relação às
amostras coletadas externamente a eles (ver detalhes nos itens específicos de cada área). Destaca-se que as águas minerais (símbolos
cheios) mostram, em sua grande maioria, razões isotópicas mais negativas, indicando águas de circulação mais profunda, em relação às
águas subterrâneas externas aos parques (símbolos vazios). O diagrama inclui as amostras das estações chuvosa e de estiagem. A: Águas
coletadas em poços escavados e nascentes, externos aos parques, e fontes mais abertas (e.g., Fonte Sulfurosa de Contendas) e/ou em
fontes com indício de início de contaminação (ver itens específicos sobre Lambari). B: Águas sem mistura significativa ou detectável de
fontes dos parques hidrominerais, e de poços tubulares profundos (e.g., poços da COPASA e do Grande Hotel Trilogia de Cambuquira).

Além disso, o presente estudo também demonstra que as águas minerais dos parques incorporaram a sua mineralização
em função de longos tempos de residência nos aquíferos profundos, em condições de contato água-rocha duradouras,
que estão bem registradas pelas assinaturas isotópicas de estrôncio (Figura 10.3). As assinaturas isotópicas de estrôncio
indicam que há águas minerais com marcante herança de rochas locais, como no caso de Caxambu, e águas minerais
com heranças isotópicas bem distintas e relacionadas às rochas regionais, como em Cambuquira, Marimbeiro e Lambari
(Figura 10.3).
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Figura 10.2. Idades (em anos BP) obtidas pelo método carbono-14 de amostras de águas de fontes (idades aparentes) e de amostras de
gás (CO2) extraídas de águas dos parques hidrominerais. Estas amostras de águas minerais e gases apresentam pMC (percentual de
carbono moderno) baixo a praticamente nulo (ver itens específicos nas áreas de estudo local).

Em decorrência do exposto, os modelos hidrogeológicos conceituais aqui apresentados retratam sistemas de circulação
subterrânea profunda e supra-bacinal, ou seja, de circulação subterrânea regional, transcendendo os limites das subbacias que contêm os parques estudados (Figura 10.4). Estes paleoaquíferos profundos são controlados pelas estruturas
rúpteis de expressão regional a local, representadas por sistemas de fraturas e falhas, associadas às extensas zonas de
cisalhamento regionais (como a Zona de Cisalhamento de Caxambu) e aos pacotes com camadas de quartzito, que são
muito fraturadas e mais permeáveis, intercaladas com camadas de xisto e gnaisse, que são menos fraturadas e mais
impermeáveis (Figura 10.4). Os locais de ascensão e surgência dos fluxos profundos de águas minerais são controlados
por mudanças na arquitetura litotectônica em profundidades diversas, como, por exemplo, a interposição do edifício
vulcânico do Morro do Caxambu em relação à zona de cisalhamento homônima que atravessa o Parque de Águas de
Caxambu, a espessa intercalação de anfibolito nas imediações de Marimbeiro, e os complexos sistemas de dobras e falhas
dos pacotes de camadas mais permeáveis (quartzito) e menos permeáveis (xisto, gnaisse) que ocorrem em Cambuquira,
Contendas e Lambari (Figura 10.4).
Entretanto, há fatores locais que podem diferenciar as águas em termos de mineralização, assinatura isotópica e
temperatura. Este é o caso das fontes hidrominerais do Parque de Caxambu, cujas águas minerais refletem a assinatura
químico-isotópica das rochas alcalinas que afloram no Morro do Caxambu (Figura 10.3). Estas rochas alcalinas, que
representam o conduto de um edifício vulcânico do Cretáceo, conferem mais salinização, assinatura isotópica de estrôncio
e fraca anomalia de flúor, dentre outras características hidroquímicas, às águas do Parque de Caxambu. Ademais, os
cálculos de geotemperatura e profundidade de circulação efetuados para as águas hipotermais (28 °C) do gêiser (Fonte
Floriano de Lemos) indicam que a geotemperatura (ou seja, a temperatura na maior profundidade do fluxo de circulação
das águas) pode atingir 135 °C em profundidades que chegam a 5.600 metros (5,6 km). Considera-se, portanto, que os
fluxos subterrâneos regionais das águas minerais de Caxambu circulam pelas rochas alcalinas antes de surgirem nas
fontes do parque.
Na sua grande maioria, as águas minerais estudadas não apresentam relações químico-isotópicas nem indícios de
conexão física direta com as águas subterrâneas dos aquíferos mais rasos (de aluviões e manto de intemperismo) e com
as águas superficiais das sub-bacias que contêm os parques, como bem demonstram as diferenças de assinaturas
isotópicas das águas minerais das fontes dos parques hidrominerais em relação às águas subterrâneas coletadas
externamente a estes parques. Isto está ilustrado na Figura 10.1 que apresenta a distribuição das razões isotópicas das
amostras de águas minerais dos parques em relação às assinaturas das águas subterrâneas externas a eles. A grande
maioria das águas minerais apresenta valores isotópicos mais negativos, indicando que se tratam de águas de circulação
mais profunda, em relação às razões isotópicas menos negativas das águas subterrâneas externas aos parques
(Figura 10.1).
Com efeito, o conjunto de dados isotópicos evidencia ausência de misturas significativas das águas minerais com águas
rasas e/ou superficiais, à exceção das poucas amostras com indícios de contaminação por efluentes antrópicos (e.g.,
nitrato mais elevado; ver item sobre hidroquímica das águas de Lambari). Por sua vez, as medidas diretas de gás carbônico
dissolvido nas águas das fontes de Caxambu, Cambuquira e Marimbeiro mostram valores altos e regulares tanto durante
os meses chuvosos quanto de estiagem, corroborando os dados isotópicos que indicam a virtual inexistência de mistura
das águas minerais com águas superficiais.
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Figura 10.3. Comparação entre as assinaturas isotópicas de estrôncio (87Sr/86Sr) obtidas de amostras das águas minerais em relação às
assinaturas das rochas regionais (quartzito, xisto e anfibolito) e de uma rocha local (a rocha alcalina vulcânica). Destaca-se a marcante
correspondência de assinatura isotópica das águas do Parque de Caxambu com as rochas alcalinas do edifício vulcânico alcalino do
Morro do Caxambu. As assinaturas das águas minerais dos parques de Cambuquira, Marimbeiro, Contendas e Lambari relacionam-se
com as assinaturas das rochas regionais associadas a seus aquíferos.

Portanto, dados os mais diversos indicam que os fluxos profundos de águas minerais conseguem, naturalmente, se
manter regulares e isolados de influências dos aquíferos rasos e águas superficiais, desde que inexistam interferências

potencialmente danosas em suas captações artificiais, ou que ocorra conexão entre aquíferos profundos (das águas
minerais) e rasos (das demais águas). Pelo exposto, a qualidade e quantidade naturais das águas minerais também

independem dos processos de recarga e descarga dos aquíferos rasos relacionados às sub-bacias que contêm os parques
de águas. Como corolário, a natureza ímpar dos aquíferos profundos que alimentam os parques hidrominerais é um fator

condicionante de ações destinadas ao uso, extração e preservação das águas minerais (como se abordará no item de
recomendações).

Outra evidência da natureza regional e profunda dos aquíferos de águas minerais é dada pela assinatura isotópica dos
gases que delas foram cuidadosamente extraídos e analisados para isótopos de carbono (Tabela 10.1, Figura 10.2). Tanto
o gás carbônico extraído da água mineral do gêiser de Caxambu (que tem idade carbono-14 superior a 41.800 anos)

quanto o gás da água do poço de Contendas (com idade em torno de 31.760 anos) apresentam percentuais de carbono

moderno (pMC) extremamente baixos (0,00 ± 0,04 e 1,92 ± 0,04) e razões isotópicas de 13C pouco negativas (δ13C = -

7,209 e -5,248), respectivamente, indicando se tratar de carbono inorgânico. Estes dados isotópicos excluem a hipótese

de gênese dos gases aventada em trabalhos anteriores (e.g., Beato et al. 1999), pela qual o gás carbônico das águas
minerais seria herdado dos depósitos de turfa e argilas ricas em matéria orgânica, associados aos aquíferos rasos nas

áreas dos parques. De fato, o CO2 de tais depósitos orgânicos (as turfeiras) deveria ter razões isotópicas de carbono
(δ13C) muito mais negativas (isto é, menores que -20; ao passo que os gases analisados têm δ13C = -7,209 e -5,248) e
valores de pMC bem mais elevados (cf. Sharp 2007 e Clark 2015). Ademais, os valores de δ13C entre -5 e -7 das amostras

de gás carbônico são compatíveis com razões isotópicas de carbono obtidas de rochas metamórficas de alto grau

encontradas em região próxima ao Circuito das Águas de Minas Gerais (Iyer et al. 1992, 1998). As razões δ13C (-5 a -7)

das amostras de gás carbônico também se situam nas faixas de valores apresentados para inclusões de CO2 e minerais

(e.g., escapolita e grafita) de rochas metamórficas, incluindo os dados de amostras da região abordada (Iyer et al. 1992,
1998), assim como são também compatíveis com a assinatura do CO2 atmosférico (Sharp 2007, Clark 2015).
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Figura 10.4. Blocos-diagrama simplificados, ilustrando os fluxos profundos e supra-bacinais (regionais) das águas minerais antigas que
têm surgência nas fontes dos parques de Caxambu, Cambuquira, Marimbeiro, Contendas e Lambari (ver detalhes nos itens sobre modelo
hidrogeológico conceitual de cada uma destas áreas de estudo local).
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Como as rochas metamórficas da região se cristalizaram no Neoproterozoico, em torno de 600 milhões de anos atrás,
deve-se esperar ausência de 14C no caso do carbono dos gases analisados ser proveniente de inclusões fluídas ricas em
CO2 ou de compostos de carbono da estrutura de minerais daquelas rochas. Neste sentido, a amostra de gás de Caxambu
pode ser compatível com herança de CO2 muito antigo, já que o gás analisado tem idade indefinida, mas maior que
41.800 anos. Por sua vez, a amostra de gás de água de Contendas pode ter sofrido alguma mistura que lhe conferiu o
seu muito baixo percentual de carbono moderno e, consequentemente, a idade carbono-14 em torno de 31.760 anos.
Destaca-se que a região é muito rica em rochas metamórficas de alto grau, as quais são de longa data conhecidas por
suas altas razões CO2/H2O, nas mais variadas localidades do planeta. Estas rochas são fontes naturais de dióxido de
carbono pelo simples processo de liberação de CO2 de inclusões fluidas, na presença de pequenas quantidades de águas
meteóricas que percolam por fraturas e clivagens de minerais. Além disso, estas rochas contêm minerais, como grafita e
escapolita, que têm carbono em suas estruturas.
Numa perspectiva regional ampla (Figura 10.5), a Bacia do Rio Verde, na qual se insere a área do Circuito das Águas de
Minas Gerais aqui enfocada, concentra um grande número de alvos para produção e pesquisa de águas minerais, em
relação à região que a contorna. Há, também, número significativo de alvos ao longo da Serra da Mantiqueira
(Figura 10.5). Outras concentrações de alvos estão situados ao longo e nas proximidades de lineamentos estruturais
regionais, tais como: as águas minerais de Caxambu, São Lourenço e outras que estão alinhadas na direção nordestesudoeste, ao longo da Zona de Cisalhamento de Caxambu; e as águas de Lambari e Pouso Alegre associadas ao conjunto
de lineamentos que compõem zonas de cisalhamento regionais (como a Zona de Cisalhamento de Ouro Fino, por
exemplo). Observa-se, também, que a quantidade de ocorrências de água mineral diminui rumo a zona de jusante da
Bacia do Rio Verde, situada a norte de Cambuquira. Esta distribuição espacial das ocorrências de águas minerais sugere
que a Serra da Mantiqueira, onde se situam as cabeceiras da Bacia do Rio Verde, tem sido uma grande e longeva área de
recarga de águas. Estas, pelos dados aqui apresentados, têm se infiltrado nos aquíferos subterrâneos desde dezenas de
milhares de anos atrás, formando grandes fluxos regionais de águas profundas com longo tempo de trânsito, no substrato
da Bacia do Rio Verde (Figura 10.5). Com efeito, a grande concentração de fontes e alvos para águas minerais existente
no território da Bacia do Rio Verde sugere um substrato com características geológicas que, associadas a fatores
geomorfológicos e topográficos, condicionam e permitem a ascensão e surgência das águas minerais. Entretanto, a
determinação precisa dessas características e fatores, que podem ter implicações ambientais e econômicas para as águas
minerais, requer estudos geológicos, geofísicos e hidrogeológicos, integrados e aprofundados, a nível de toda a Bacia do
Rio Verde (ver Recomendações).

Figura 10.5. Modelo digital de terreno mostrando a distribuição de direitos minerários para água mineral na Bacia do Rio Verde
(destacada com linha preta) e regiões vizinhas dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. A Serra da Mantiqueira está
destacada pelas mais elevadas altitudes da região (em tons de cinza a branco), ao longo da zona de fronteira entre aqueles estados.
Alinhamentos de cristas e vales destacam as grandes estruturas geológicas regionais.
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Resumidamente, visualiza-se um modelo em que águas de chuvas que teriam se infiltrado pela encosta setentrional da
Serra da Mantiqueira, há milhares de anos atrás, migraram para norte e hoje têm suas surgências nos parques de águas
de Caxambu, Cambuquira, Marimbeiro, Contendas e Lambari (Figura 10.6). No decorrer de seus longos tempos de trânsito
em trajeto subterrâneo, desde dezenas de milhares de anos atrás, estas águas profundas percolaram por fraturas de
rochas metamórficas de alto grau, provocando a liberação do CO2 de inclusões fluidas e reações dos compostos de
carbono contidos nas estruturas de minerais (Figura 10.6).

Figura 10.6. Bloco-diagrama (sem escala) ilustrativo do modelo regional de circulação e descarga das águas subterrâneas antigas e
profundas, originadas pela infiltração de águas de chuvas pretéritas, desde dezenas de milhares de anos atrás, que hoje formam fontes
hidrominerais no Circuito das Águas de Minas Gerais. BRV: Bacia Hidrográfica do Rio Verde.

Certamente, gás carbônico atmosférico também foi introduzido juntamente com as águas meteóricas pretéritas, durante
o complexo processo genético que originou as águas minerais estudadas; processo este que tem atuado desde, pelo
menos, 40 mil anos atrás. Ou seja, estas águas minerais, historicamente captadas e utilizadas para benefício humano,
representam um processo de acumulação e circulação de águas subterrâneas que teve início antes mesmo da existência
da mulher paleolítica chamada Luzia, o fóssil humano mais antigo do Brasil, que viveu entre 10 e 11 mil anos atrás
(Fontugne 2013). Portanto, seres humanos contemporâneos de Luzia, que teriam vivido na região do Circuito das Águas
de Minas Gerais, podem ter se beneficiado de águas minerais similares às atuais.
As conclusões acima apresentadas são marcantemente distintas daquelas publicadas no “livro azul” da COMIG/CPRM
(Beato et al. 1999), além de estarem solidamente sustentadas por dados quantitativos que à época, em 1999, não se
dispunha. Contudo, as novas conclusões aqui apresentadas de nenhuma forma dispensam cuidados em relação aos
procedimentos essenciais para a preservação das águas minerais e sua utilização sustentável (ver itens de Resultados
Adicionais e de Recomendações). Os aquíferos rasos (aluvionares e do manto de intemperismo) estão certamente sob
influência da sazonalidade climática e, também, sujeitos à contaminação antrópica. Por isto, continuam sendo primordiais
as ações de gestão e conservação das áreas de entorno das fontes e parques, bem como das sub-bacias e dos aquíferos
rasos, para que se evite o estabelecimento de conexões dos aquíferos rasos e águas superficiais com os aquíferos
profundos que contêm as águas minerais. A comunicação dos diferentes aquíferos pode implicar em alterações das
características qualitativas e quantitativas das paleoáguas minerais que, por assim serem tão especiais, tornaram possível
a existência do Circuito das Águas de Minas Gerais.

10.1.2. R ESULTADOS A DICIONAIS
Em relação à caracterização climatológica das estâncias hidrominerais analisadas, vale mencionar que, embora existam
estações climatológicas na região, nem todas apresentam normais climatológicas para o mesmo período de dados. Neste
contexto, cabe pontuar que a Estação Cambuquira (Código 83685) só detém dados para o período entre 1961 e 1990,
enquanto a Estação Lambari (Código 83032) só apresenta dados para o período entre 1991 e 2010, configurando pontos
de fragilidade da caracterização climatológica.
No que tange aos aspectos pluviométricos, avaliaram-se as séries históricas que permitiram estimar os comportamentos
da chuva nos parques de águas de Marimbeiro, Cambuquira, Contendas e Caxambu. Em especial, para o Parque das
Águas de Lambari, não há estações pluviométricas próximas com série de dados atualizada, não sendo possível avaliar
seu comportamento do ponto de vista histórico. Uma tentativa de suprir esta deficiência foi a avaliação do local com base
nas normais climatológicas de chuva da Estação Lambari (Código 83032) do INMET (2018), cuja análise pressupõe uso de
dados médios. A caracterização pluviométrica dos parques de Marimbeiro, Cambuquira, Contendas e Caxambu apontou
redução do total precipitado nos últimos anos, numa porcentagem variando entre 8,8% e 22,4% abaixo da média histórica
anual. Indicou, também, redução do número de dias de chuva em alguns meses do ano.
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Quanto à avaliação fluviométrica da área de estudo, a ausência de estações nas proximidades das estâncias hidrominerais
com áreas de drenagem próximas às de suas respectivas bacias de contribuição é, notadamente, a fragilidade mais
evidente. Em hidrologia, a transferência de vazões entre escalas nem sempre leva à correta estimativa do comportamento
hidrológico. Assim, tendo em vista que os fenômenos hidrológicos apresentam grande variabilidade ao longo do tempo
e do espaço, sobretudo em decorrência das variações do clima, em escala global, e das particularidades regionais e locais,
tais como aspectos meteorológicos, geomorfológicos e propriedades do solo, as estações fluviométricas com áreas de
drenagem superiores a três ou quatro vezes a área de drenagem das estâncias hidrominerais foram desconsideradas para
a caracterização fluviométrica e hidrológica, estando tal premissa fundamentada em Eletrobrás (2000). De acordo com
Tucci (2008), do ponto de vista do comportamento hidrológico, o que ocorre numa microescala (até 0,0001 km²) ou na
sua transição (entre 0,0001 km² e 10 km²) necessariamente não ocorre numa macroescala (acima de 10.000 km²) devido
aos efeitos de escala que ocorrem nos processos hidrológicos de escoamento. Na microescala e sua transição geralmente
ocorrem os processos de escoamento de vertente. Nesta escala, praticamente não existem dados hidrológicos no Brasil
e os processos geralmente estão dentro da percepção da população (Tucci 2008). A mesoescala (10 km² a 1.000 km²),
por sua vez, representa a faixa de bacias em que se iniciam os usos da água tais como abastecimento de água e irrigação.
Neste âmbito de dimensão ainda existe reduzido número de informações hidrológicas (Tucci 2008). Ainda segundo Tucci
(2008), a grande maioria das informações hidrológicas no Brasil encontra-se na faixa de transição entre mesoescala e
macroescala (1.000 km² a 10.000 km²) e a própria macroescala. Dentre as estações avaliadas, apenas uma, a Estação
Cristina - Montante (Código 61484000), pôde ter suas vazões transferidas para uma das estâncias hidrominerais, qual
seja: Parque das Águas de Lambari. Assim, as vazões superficiais para as demais estâncias hidrominerais não puderam ser
estimadas, deixando esta lacuna de conhecimento acerca da região. A título de informação, analisaram-se os dados da
Estação Baependi (Código 61473000) e da Estação Conceição do Rio Verde (Código 61460000), tendo sido suas avaliações
assumidas no estudo hidrogeológico aqui apresentado.
O Projeto atualizou e avaliou os dados e as características socioambientais dos municípios de Caxambu, Cambuquira,
Conceição do Rio Verde e Lambari, e das áreas das suas estâncias hidrominerais, tanto no contexto das sub-bacias do Rio
Verde, considerando-se aspectos de cobertura e uso da terra e usos das águas, quanto no entorno dos parques e estâncias
hidrominerais, sob ocupação antrópica predominantemente urbana. Neste aspecto, o projeto gerou um conjunto de
informações de grande relevância para subsídio às ações de gestão territorial e conservação hidroambiental, que pode
ser agregado tanto aos planos socioambientais dos municípios que têm o turismo como gerador de benefícios
socioeconômicos, como aos planos de gestão da bacia do Rio Verde.
Com relação à cobertura e uso da terra nas áreas de estudos locais, o que se observa é, essencialmente, o resultado de
um processo histórico de ocupação humana e exploração de recursos naturais. Esse processo se desenvolveu a partir da
retirada da floresta, visando principalmente a implantação da agricultura e pecuária, instalação de fazendas, povoados e
cidades, abertura de novas rotas de transporte, industrialização, entre outros processos que se associam a esses. A
herança de toda essa história, especialmente em relação aos fragmentos de florestas restantes, encontra-se hoje, em
muitos casos, protegidos por lei. Considera-se também que a maior conscientização da sociedade favorece esse cenário
de manutenção das áreas de florestas, até mesmo por uma necessidade de proteção de recursos, como a conservação
de nascentes, por exemplo. Em relação à agricultura, os avanços no manejo, com a correção do solo e práticas de plantio
mais adequadas, têm permitido o cultivo por vários anos em uma mesma área, evitando-se a prática histórica da cultura
itinerante que, se no primeiro momento era benéfica, depois se tornou altamente destrutiva. Tendo em vista esse
histórico, os levantamentos de cobertura e uso da terra nas áreas de estudo, e os dados estatísticos municipais do IBGE,
faz-se os seguintes apontamentos:








Em relação à cobertura e uso da terra de 2017 para as Áreas de Estudo Local, verifica-se que todas as áreas, com
exceção de Caxambu, possuem uma atividade de agricultura expressiva, correspondendo aproximadamente a
25% da cobertura das AELs de Lambari e Contendas, e 35% de Cambuquira – Marimbeiro. Considerando as
séries históricas municipais do IBGE, de 1990 até 2016, apenas Conceição do Rio Verde apresenta uma tendência
a aumentar a área plantada ou destinada à colheita;

Nas sub-bacias que contêm os parques, as alterações verificadas na cobertura da terra entre 1999 e 2017 são
pontuais e estão, principalmente, nas sub-bacias dos ribeirões Mumbuca e Contendas. Nas áreas rurais, destacase o aumento da cobertura florestal na ordem de 27% para a sub-bacia do Ribeirão Contendas e 9% para a subbacia do Ribeirão Mumbuca;

Nas áreas urbanas, Lambari apresenta o maior crescimento em área, de quase 20% sobre 1999; Caxambu
apresenta um crescimento de 9%, já Cambuquira e Contendas, praticamente não apresentam alterações;

Apesar do aumento da cobertura florestal acima citado, em geral, as margens das drenagens possuem pouca
ou nenhuma vegetação ripária;

Sobre as áreas urbanas, com exceção de Contendas e Marimbeiro, que estão em áreas menos adensadas,
ressalta-se que as maiores densidades demográficas estão localizadas a montante dos parques das águas,
segundo dados do Censo Demográfico de 2010. Cabe observar que maior adensamento da população não
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reflete, necessariamente, que a maioria da população se encontra a montante ou a jusante dos parques. Essa
estimativa não pode ser feita com exatidão, considerando os dados disponíveis;



No caso da sub-bacia do Córrego Cambuquira, registra-se que cerca de 40% da área corresponde à classe de
áreas urbanas. Assim, deve-se considerar que há um alto índice de impermeabilização do solo nessa sub-bacia;

Apesar das poucas mudanças verificadas nas áreas estudadas, isso não reflete ausência de impactos ambientais
na região. Com efeito, as classes de cultura permanente e temporária ocupavam, em 2017, aproximadamente
14, 36, 25 e 19% da área das sub-bacias de Marimbeiro, Cambuquira, Lambari e Contendas, respectivamente.
Assim, deve-se considerar que há um histórico de potenciais impactos ambientais advindos do manejo, ao longo
dos anos, não apenas da atividade de agricultura, mas também da pecuária, que é encontrada em todas as subbacias estudas.

No que diz respeito aos usos das águas superficiais e subterrâneas das sub-bacias estudadas, constatou-se que os
municípios são abastecidos principalmente por águas superficiais, mas fazem uso de captações de águas subterrâneas,
através de poços, nascentes e cisternas. As águas superficiais também são usadas para o lançamento de efluentes
sanitários dos municípios, seja "in natura" ou após o tratamento, uma situação que se verifica apenas em Caxambu para
o esgoto que é coletado. Além disso, em boa parte dos cursos de água observa-se ausência de matas ripárias ao longo
de suas áreas de drenagem, o que pode contribuir para o aporte de sedimentos para esses cursos. A presença de resíduos
sólidos urbanos e rurais pôde ser observada em alguns pontos das bacias estudadas, o que remete a uma maior
necessidade de conscientização das populações.
As águas minerais dos parques são utilizadas para o lazer e turismo, para tratamentos crenoterápicos e para
comercialização, que ocorre em Caxambu e em Cambuquira (envase). Assim, faz-se importante a realização de ações para
conservação ambiental e sanitária dessas áreas, seja em virtude do grau de urbanização no seu entorno, ou em função
das atividades turísticas e de lazer. As condições de saneamento urbano no entorno dos parques e a qualidade das águas
dos córregos e lagos das áreas das estâncias devem ser preservadas, no sentido de se evitar a criação de potenciais fontes
de contaminação para os aquíferos rasos, que possam eventualmente se conectar com as estruturas e zonas de captação
das águas minerais.
Embora o projeto tenha contribuído com significativo avanço dos conhecimentos técnico-científicos das áreas estudadas,
faz-se necessária a continuidade de estudos e monitoramentos, bem como a adoção de algumas ações, pois na medida
que são aprofundados e refinados os modelos apresentados neste trabalho mais se tornam possíveis o controle e a
preservação das águas minerais, as quais são recursos fundamentais para a manutenção da região turística denominada
Circuito das Águas de Minas Gerais.

10.2. R ECOMENDAÇÕES
Neste item são apresentadas as recomendações baseadas nos resultados dos trabalhos realizados e que têm como
objetivo principal dar subsídios à sustentabilidade das fontes hidrominerais, e da base turística e econômica da região do
Circuito das Águas. Em primeiro lugar, propõe-se a continuidade dos estudos numa escala regionalmente mais ampla,
para se aprofundar o conhecimento sobre os aquíferos das águas minerais. São também propostas recomendações de
estudos e ações para cada Área de Estudo Local (AEL), focalizada nesse trabalho. Para estas áreas, as recomendações
foram agrupadas de acordo com os seguintes blocos temáticos:




Hidrogeologia e caracterização das águas minerais e subterrâneas;

Hidrologia e caracterização das águas superficiais;

Gestão socioambiental e sanitária.

Para cada bloco temático foram propostas recomendações e ações, considerando-se dois contextos em termos de área
de aplicação das medidas:



Parques das águas;

Municípios e sub-bacias da área de estudo local.

Cabe destacar a importância da gestão socioambiental conjunta entre prefeituras municipais, órgãos ambientais, comitês
de bacia, ONGs e comunidades, no sentido de promover melhorias ambientais nas sub-bacias de inserção das estâncias
hidrominerais, como por exemplo, ações de revegetação e recuperação de margens dos cursos de água e recuperação
de áreas de nascentes, proteção e recuperação dos cursos d’água localizados nas áreas dos parques, implantação de
planos e melhorias dos sistemas de saneamento municipais, disciplinamento do uso e ocupação do solo, além de ações
de educação ambiental e comunicação, de forma a se garantir a sustentabilidade ambiental das sub-bacias e dos
aquíferos rasos, para que esses não sejam fontes de contaminação para os aquíferos mais profundos ligados à origem
das águas minerais.
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10.2.1. A PROFUNDAMENTO

DO CONHECIMENTO REFERENTE AOS

PALEOAQUÍFEROS DAS ÁGUAS MINERAIS

O aprofundamento do conhecimento referente aos paleoaquíferos das águas minerais é uma recomendação que tem
como finalidade reiterar a importância de se continuar o desenvolvimento dos estudos e pesquisas em relação à extensão
dos paleoaquíferos das águas minerais aqui estudadas, no âmbito da região do Circuito das Águas, sobretudo quanto à
sua ocorrência de expressão regional e correlações com a sua dinâmica e geometria local, e quanto à identificação de
suas respectivas áreas de recarga, circulação e descarga natural, com o intuito de se buscar um maior conhecimento sobre
o seu funcionamento hidrodinâmico e proporcionar subsídios para a gestão hidroambiental voltada à sua proteção e
conservação, em médio e longo prazos.
São recomendáveis as seguintes atividades:


Aprofundamento do conhecimento referente aos paleoaquíferos das águas minerais: considerando-se os
modelos hidrogeológicos conceituais (Figura 10.3), resultantes dos estudos e pesquisas realizadas para as águas
minerais dos parques de Caxambu, Cambuquira, Marimbeiro, Contendas e Lambari, a alta concentração de alvos
para extração e pesquisa de águas minerais na Bacia do Rio Verde (Figura 10.4) em relação a seu entorno e o
modelo regional (Figura 10.5) faz-se importante um melhor conhecimento das dimensões e arquiteturas dos
paleoaquíferos, de suas zonas de recarga, circulação e descarga, no contexto de toda a Bacia do Rio Verde. Para
tanto, recomenda-se a continuidade dos trabalhos de pesquisa, na forma de estudos e mapeamentos geofísicos
associados aos mapeamentos geológico e hidrogeológico, estendendo-se para toda a bacia hidrográfica do rio
Verde, desde as suas cabeceiras, nas encostas da Serra da Mantiqueira, até seu baixo curso. Além disso, é de
grande relevância a identificação e a estimativa das reservas renovável e permanente, associadas aos
paleoaquíferos. Os limites da área de estudo poderão ser ajustados, segundo critérios e premissas a serem
consideradas na ocasião de definição do escopo e escala de abrangência das pesquisas. Não se pode deixar de
considerar nesse estudo o eventual detalhamento das áreas das sub-bacias dos ribeirões Bengo, Lambari e
Contendas, e dos córregos Cambuquira e Marimbeiro;



Estudos e monitoramentos hidrogeoquímicos: recomenda-se análises hidroquímicas das águas minerais e de
outras águas subterrâneas, e de águas superficiais da bacia do rio Verde, sob seleção representativa, para suporte
aos mapeamentos dos paleoaquíferos e aquíferos rasos. É importante considerar uma malha de amostragem de
águas minerais, superficiais e subterrâneas, mediante inventário e seleção de pontos relevantes para o contexto
dos estudos dos paleoaquíferos profundos e dos aquíferos rasos da bacia do rio Verde. O conhecimento das
características dos aquíferos de águas menos profundas pode contribuir para o estabelecimento de ações
preventivas e de monitoramento das estâncias hidrominerais do Circuito das Águas, quanto a eventuais
contaminações. Cabe ressaltar a importância da realização de campanhas de amostragem em duas estações
climáticas (chuvosa e seca), com destaque também para parâmetros que possam indicar contaminação por
fontes antrópicas existentes na bacia do rio Verde. Aqui, necessariamente, deve-se considerar a continuidade
dos estudos nas sub-bacias dos ribeirões Bengo, Lambari e Contendas, e dos córregos Cambuquira e
Marimbeiro;



Estudos e análises isotópicas: mediante inventário e seleção de pontos relevantes para o contexto dos estudos
dos paleoaquíferos profundos e dos aquíferos rasos da bacia do rio Verde, incluindo-se as sub-bacias dos
ribeirões Bengo, Lambari e Contendas, e dos córregos Cambuquira e Marimbeiro, recomenda-se a realização de:







análises de isótopos de H, O e C, em duas campanhas (estiagem e chuvosa), ao longo de pelo menos
um ano hidrológico completo. Essas análises são importantes para se conhecer as diferentes águas, e
permitir diagnósticos mais robustos com relação aos fenômenos modificadores naturais e/ou
antrópicos;
análises de Trítio (3H) em pontos de água selecionados, em duas campanhas, para monitorar se há
variação da idade das águas captadas, em especial na zona aquífera de circulação rasa;
análises de 14C em pontos de água selecionados, em duas campanhas, para avaliação de variação da
idade das águas captadas;
análises isotópicas de Sr (estrôncio), com ataque lixiviado, em rochas que representem a geologia da
região;

análises isotópicas de Sr (estrôncio) em amostras de água coletadas em uma malha de amostragem
definida, com a finalidade de se obter um perfil das águas da região e permitir sua correlação isotópica
com rochas e outras águas.
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Estudos dos gases das águas minerais: tendo em vista a correlação das características dos gases e das águas
que os contêm, são propostos os estudos de gases, desde sua quantificação como gás total dissolvido até sua
caracterização química e isotópica, incluindo datações pelo método carbono-14.

10.2.2. Á REA

DE

E STUDO L OCAL

DE

C A XAMBU

Para a Área de Estudo Local de Caxambu são apresentadas recomendações de cunhos hidrogeológico, hidrológico, de
caracterização físico-química e bacteriológica das águas, e de gestão socioambiental e sanitária. As recomendações foram
agrupadas segundo o contexto da área de sua aplicação, ou seja, são apresentadas recomendações para a área do Parque
de Caxambu, e recomendações para a escala do território municipal e da sub-bacia do Ribeirão Bengo. Cabe destacar
que parte das recomendações poderão estar integradas aos estudos propostos no item 10.2.1, relacionado à
recomendação de aprofundamento do conhecimento referente aos paleoaquíferos das águas minerais.
R ecomendações de cunho hidrogeológico e de caracterização das águas minerais e subterrâneas:




PARQUE

DAS

Águas de Caxambu



Monitoramentos hidroquímicos, isotópicos e bacteriológicos das fontes de águas minerais;



Monitoramento piezométrico das fontes hidrominerais. Recomenda-se o monitoramento periódico de
suas respectivas cargas hidráulicas e sua análise comparativa com a pluviometria de estações oficiais e
locais, ao longo de todo ano hidrológico;



Monitoramento das vazões das fontes hidrominerais, e análise comparativa com a pluviometria de
estações oficiais e locais.

Município de Caxambu e sub-bacia do Ribeirão Bengo


Preservação dos aquíferos rasos: as recomendações do Projeto incluem cuidados ambientais para a
minimização e controle de eventuais fontes de contaminação de solos e águas subterrâneas dos
aquíferos rasos (aluviões e manto decomposto saturado) direta ou indiretamente relacionadas com a
área do parque e seu entorno, para que interferências danosas não provoquem a conexão dos aquíferos
mais rasos com o paleoaquífero, transferindo-lhe cargas contaminantes;



No entorno do parque e principalmente a montante, é recomendável o controle contínuo de fontes de
geração de efluentes sanitários e resíduos sólidos que venham contaminar os aquíferos rasos e as
fontes de captação das águas minerais, tais como, banheiros, fossas, redes de esgoto antigas e recentes.

Recomendações de cunho hidrológico e de caracterização das águas superficiais:




Parque das Águas de Caxambu


Monitoramentos hidroquímicos, isotópicos e bacteriológicos de águas do ribeirão Bengo;



Estudo para identificação da área de inundação do lago do Parque de Cambuquira e avaliar
interferências nos níveis piezométricos do aquífero raso local;



Realização de batimetria do lago do Parque de Caxambu, para avaliação do grau de assoreamento e a
relação com os limites das áreas de inundação;



Realizar estudos específicos visando definir a qualidade físico-química e bacteriológicas das águas e
sedimentos do lago do parque;



Instalação e monitoramento de estações pluviométricas e fluviométricas locais: recomenda-se a
instalação e monitoramento de estações pluviométricas e fluviométricas na área do Parques das Águas.
Sugere-se que estas estações sejam automatizadas com datalogger. Antes da instalação das estações,
aconselha-se a inspeção para reconhecimento dos possíveis locais de implantação, quando deverão
ser avaliadas as condições de acesso, características hidráulicas e proteção contra vandalismo e roubo.
Ressalta-se, ainda, que as estações fluviométricas devem ser instaladas de tal forma que suas
respectivas áreas de drenagem permitam a regionalização de vazões para a estância hidromineral, ou
seja, com áreas inferiores a quatro vezes a área do parque. Por fim, após período de, pelo menos, cinco
anos, recomenda-se que sejam consistidas séries de vazões representativas para a estância
hidromineral em estudo, com a finalidade de avaliar a disponibilidade hídrica local.

Município de Caxambu e sub-bacia do Ribeirão Bengo


Faz-se ainda necessária a implantação de ações e programas visando a proteção e/ou recuperação da
sub-bacia do Ribeirão Bengo, compreendendo as porções de montante e área do parque, de modo
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que suas águas atendam aos índices de qualidade da classe 1 ou até mesmo os de classe especial,
segundo resolução do CONAMA nº 357/2005 alterada pela Resolução nº 430/98 e a Deliberação
Normativa COPAM nº 33, de 18 de dezembro de 1998 que dispõe sobre o enquadramento das águas
da bacia do Rio Verde.
Recomendações referentes à Gestão Socioambiental e Sanitária:




Parque das Águas de Caxambu


Revitalização das Áreas de Preservação Permanente do lago do Parque das Águas de Caxambu;



Realizar estudos específicos visando a identificação das fontes e cargas poluidoras que aportam para
o lago e área do parque;



Não promover intervenções no lago de forma a criar zonas de comunicação hidráulica entre os
aquíferos rasos e as zonas subterrâneas de captação das fontes hidrominerais, facilitando a mistura de
águas;



Avaliação e monitoramento de todas as obras de infraestrutura existentes no subsolo do parque, de
modo a se resguardar as captações subterrâneas das fontes hidrominerais de eventuais focos de
contaminação;



Ações integradas de educação ambiental e de comunicação, voltadas ao turismo sustentável e
consciente em relação à proteção do parque e de suas fontes.

Município de Caxambu e sub-bacia do Ribeirão Bengo


Controle e fiscalização da APA - Área de Proteção Ambiental Municipal das Águas Minerais, na
microbacia do Ribeirão Bengo, de forma a proteger os aquíferos rasos e as águas superficiais,
principalmente em relação à descarga de esgotos e resíduos sólidos urbanos;



Cadastramento atualizado das estruturas de saneamento na zona urbana, como redes de esgoto
subterrâneas, principalmente no entorno do parque e a montante;



Realização periódica da manutenção das redes de esgoto urbanas para controle de vazamentos;



Cadastro das fossas sépticas das zonas rurais e exigência de implantação em áreas desprovidas de
sistemas de saneamento básico na sub-bacia;



Manutenção periódica da Estação de Tratamento de efluentes sanitários urbanos.



Implantação de coleta e destinação adequadas de resíduos sólidos urbanos em locais ainda não
atendidos e controle e fiscalização de áreas com descarte inadequado de resíduos sólidos (lixo);



Gestão ambiental integrada do território municipal, voltado à preservação da sub-bacia hidrográfica,
serras e morros e áreas de vegetação nativa.



Destaca-se a importância de se preservar o Morro do Caxambu e seu entorno, em relação aos aspectos
de usos da terra e cobertura vegetal, tornando essa área restrita para processos de urbanização e
atividades associadas (como o manuseio de resíduos sólidos domésticos e geração de efluentes
sanitários), as quais podem implicar em riscos para a preservação tanto da qualidade das águas
superficiais da sub-bacia do ribeirão Bengo, quanto da qualidade e características químicas das águas
minerais do Parque de Caxambu;



Recuperação e proteção dos fragmentos florestais e matas ciliares, cursos de água, nascentes;



Revitalização de Áreas de Preservação Permanente da sub-bacia do Ribeirão Bengo e recuperação de
matas ciliares;



Implantação de programa de recuperação de áreas com processos de erosão na sub-bacia do Ribeirão
Bengo.



Ações integradas de educação ambiental e de comunicação, para as populações rurais e urbanas,
voltadas à proteção das sub-bacias e aquíferos. Em Caxambu, é importante um trabalho de
conscientização da população residente nos bairros que estão no entorno do parque, para a destinação
adequada de resíduos sólidos urbanos, para a prática de preservação de nascentes e cursos de água,
entre outros aspectos;



Disciplinamento do uso e ocupação do solo, voltado à proteção dos recursos hídricos superficiais e
subterrâneos (seleção adequada de áreas para indústrias, postos de gasolina, oficinas, aterros
sanitários, entre outros) na sub-bacia do Ribeirão Bengo.
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10.2.3. Á REA

DE

E STUDO L OCAL

DE

C A MBUQUIRA

E

M ARIMBEIRO

Para as áreas de Cambuquira e Marimbeiro são apresentadas recomendações de cunhos hidrogeológico, hidrológico, de
caracterização físico-química e bacteriológica das águas, de gestão socioambiental e sanitária.
As recomendações foram agrupadas segundo o contexto da área de sua aplicação, ou seja, são apresentadas
recomendações para as áreas dos parques e recomendações para a escala do território municipal e das sub-bacias dos
córregos Cambuquira e Marimbeiro.
Cabe destacar que parte das recomendações poderão estar integradas aos estudos propostos no item 10.2.1, relacionado
à recomendação de aprofundamento do conhecimento referente aos paleoaquíferos das águas minerais.
Recomendações de cunho hidrogeológico e de caracterização das águas minerais e subterrâneas:


Parques das Águas de Cambuquira e do Marimbeiro






Monitoramentos hidroquímicos, isotópicos e bacteriológicos das fontes de águas minerais;

Monitoramento piezométrico das fontes hidrominerais. Recomenda-se o monitoramento periódico de
suas respectivas cargas hidráulicas e sua análise comparativa com a pluviometria de estações oficiais e
locais, ao longo de todo ano hidrológico;
Monitoramento das vazões das fontes hidrominerais, e análise comparativa com a pluviometria de
estações oficiais e locais.

Município de Cambuquira e sub-bacias dos córregos Cambuquira e Marimbeiro




Preservação dos aquíferos rasos: as recomendações do Projeto incluem cuidados ambientais para a
minimização e controle de eventuais fontes de contaminação de solos e águas subterrâneas dos
aquíferos rasos (aluviões e manto decomposto saturado) direta ou indiretamente relacionadas com as
áreas dos parques e seu entorno, para que interferências danosas não provoquem a conexão dos
aquíferos mais rasos com o paleoaquífero, transferindo-lhe cargas contaminantes.

No entorno dos dois parques, principalmente a montante, é recomendável o controle contínuo de
fontes de geração de efluentes sanitários e resíduos sólidos que venham contaminar os aquíferos rasos
e as fontes de captação das águas minerais, tais como, banheiros, fossas, redes de esgoto antigas e
recentes.

Recomendações de cunho Hidrológico e de Caracterização das Águas Superficiais:


Parques das Águas de Cambuquira e do Marimbeiro








Monitoramentos hidroquímicos, isotópicos e bacteriológicos de águas dos córregos Cambuquira e
Marimbeiro;
Estudo para identificação da área de inundação do Lago do Parque de Cambuquira e avaliar
interferências nos níveis piezométricos do aquífero raso local. Propõe-se também, a realização de
batimetria do Lago do Parque de Cambuquira, para avaliação do grau de assoreamento e a relação
com os limites das áreas de inundação;
Realizar estudos específicos visando definir a qualidade das águas e sedimentos do Lago do Parque de
Cambuquira;

Instalação e monitoramento de estações pluviométricas e fluviométricas locais: recomenda-se a
instalação e monitoramento de estações pluviométricas e fluviométricas nas áreas dos parques de
Cambuquira e Marimbeiro. Sugere-se que estas estações sejam automatizadas com datalogger. Antes
da instalação das estações, aconselha-se a inspeção para reconhecimento dos possíveis locais de
implantação, quando deverão ser avaliadas as condições de acesso, características hidráulicas e
proteção contra vandalismo e roubo. Ressalta-se, ainda, que as estações fluviométricas devem ser
instaladas de tal forma que suas respectivas áreas de drenagem permitam a regionalização de vazões
para a estância hidromineral, ou seja, com áreas inferiores a quatro vezes a área do parque. Por fim,
após período de, pelo menos, cinco anos, recomenda-se que sejam consistidas séries de vazões
representativas para as estâncias hidrominerais em estudo, com a finalidade de avaliar as
disponibilidades hídricas locais.

Município de Cambuquira e sub-bacias dos córregos Cambuquira e Marimbeiro


Faz-se ainda necessária a implantação de ações e programas visando a proteção e/ou recuperação dos
córregos Cambuquira e Marimbeiro, compreendendo as porções de montante e áreas dos parques, de
modo que suas águas atendam aos índices de qualidade da classe 1 ou até mesmo os de classe especial,
segundo resolução do CONAMA nº 357/2005 alterada pela Resolução nº 430/98 e a Deliberação
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Normativa COPAM nº 33, de 18 de dezembro de 1998 que dispõe sobre o enquadramento das águas
da bacia do Rio Verde.
Recomendações referentes à Gestão Socioambiental e Sanitária:


Parques das Águas de Cambuquira e do Marimbeiro








Revitalização das Áreas de Preservação Permanente do lago do Parque de Cambuquira;

Realizar estudos específicos visando a identificação das fontes e cargas poluidoras que aportam para
o córrego Cambuquira, lago e área do parque de Cambuquira;
Realizar estudos específicos visando a identificação das fontes e cargas poluidoras que aportam para
o córrego Marimbeiro e para a área do parque do Marimbeiro;
Avaliação e monitoramento de todas as obras de infraestrutura existentes no subsolo dos parques de
Cambuquira e Marimbeiro, de modo a se resguardar as captações subterrâneas das fontes
hidrominerais de eventuais focos de contaminação;

Ações integradas de educação ambiental e de comunicação, voltadas ao turismo sustentável e
consciente em relação à proteção dos parques e suas fontes hidrominerais.

Município de Cambuquira e sub-bacias dos córregos Cambuquira e Marimbeiro















Controle e fiscalização das sub-bacias dos córregos Cambuquira e Marimbeiro, de forma a proteger os
aquíferos rasos e as águas superficiais principalmente de esgotos e resíduos sólidos urbanos, bem
como de ações de desmatamento;
Cadastramento atualizado das estruturas de saneamento nas zonas urbanas, como redes de esgoto
subterrâneas, principalmente no entorno dos parques e a montante;
Manutenção das redes de esgoto urbanas para controle de vazamentos;

Cadastro das fossas sépticas das zonas rurais e exigência de implantação em áreas desprovidas de
sistemas de saneamento básico nas sub-bacias dos córregos Cambuquira e Marimbeiro;

Implantação de Estação de Tratamento de efluentes sanitários urbanos;

Implantação de coleta e destinação adequadas de resíduos sólidos urbanos em locais ainda não
atendidos e controle e fiscalização de áreas com descarte inadequado de resíduos sólidos (lixo);

Gestão ambiental integrada do território municipal, voltada à preservação das sub-bacias hidrográficas,
serras e morros e áreas de vegetação nativa;
Recuperação e proteção dos fragmentos florestais e matas ciliares, cursos de água, nascentes;

Revitalização de Áreas de Preservação Permanente das sub-bacias dos córregos Cambuquira e
Marimbeiro, com a recuperação de matas ciliares;

Implantação de programa de recuperação de áreas com processos de erosão nas sub-bacias dos
córregos Cambuquira e Marimbeiro;

Ações integradas de educação ambiental e de comunicação, para as populações rurais e urbanas,
voltadas à proteção das sub-bacias e aquíferos. Em Cambuquira é importante um trabalho de
conscientização da população residente nos bairros que estão no entorno do parque, como por
exemplo, o bairro Figueira, para a preservação de nascentes e cursos de água. Na sub-bacia do Córrego
Marimbeiro faz-se necessária a conscientização para a destinação adequada de resíduos sólidos
urbanos, para a prática de preservação de nascentes e cursos de água, entre outros aspectos;
Disciplinamento do uso e ocupação do solo, voltado à proteção dos recursos hídricos subterrâneos
(seleção adequada de áreas para indústrias, postos de gasolina, oficinas, aterros sanitários, entre outros)
nas sub-bacias dos córregos Cambuquira e Marimbeiro.

10.2.4. Á REA

DE

E STUDO L OCAL

DE

C O NTENDAS

Para a área de Contendas são apresentadas recomendações de cunhos hidrogeológico, hidrológico, de caracterização
físico-química e bacteriológica das águas, de gestão socioambiental e sanitária.
As recomendações foram agrupadas segundo o contexto da área de sua aplicação, ou seja, são apresentadas
recomendações para a área do Parque das Águas de Contendas e recomendações para a escala do território municipal e
da sub-bacia do Ribeirão Contendas.
Cabe destacar, que parte das recomendações poderão estar integradas aos estudos propostos no item 10.2.1, relacionado
à recomendação de aprofundamento do conhecimento referente ao Paleoaquífero das Águas Minerais.
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Recomendações de cunho hidrogeológico e de caracterização das águas minerais e subterrâneas:


Parques das Águas de Contendas






Monitoramentos hidroquímicos, isotópicos e bacteriológicos das fontes de águas minerais;

Monitoramento piezométrico das fontes hidrominerais. Recomenda-se o monitoramento periódico de
suas respectivas cargas hidráulicas e sua análise comparativa com a pluviometria de estações oficiais e
locais, ao longo de todo ano hidrológico;
Monitoramento das vazões das fontes hidrominerais, e análise comparativa com a pluviometria de
estações oficiais e locais.

Município de Conceição do Rio Verde e sub-bacia do Ribeirão Contendas




Preservação dos aquíferos rasos: as recomendações do Projeto incluem cuidados ambientais para a
minimização e controle de eventuais fontes de contaminação de solos e águas subterrâneas dos
aquíferos rasos (aluviões e manto decomposto saturado) direta ou indiretamente relacionadas com a
área do Parque das Águas de Contendas e seu entorno, para que interferências danosas não
provoquem a conexão dos aquíferos mais rasos com o paleoaquífero, transferindo-lhe cargas
contaminantes;
No entorno do Parque das Águas de Contendas e principalmente a montante, é recomendável o
controle contínuo de fontes de geração de efluentes sanitários e resíduos sólidos que venham
contaminar os aquíferos rasos e as fontes de captação das águas minerais, tais como, banheiros, fossas,
redes de esgoto antigas e recentes.

Recomendações de cunho hidrológico e de caracterização das águas superficiais:




Parques das Águas de Contendas


Monitoramentos hidroquímicos, isotópicos e bacteriológicos de águas do ribeirão Contendas;



Estudo para identificação da área de inundação do ribeirão Contendas a montante e na região do
Parque e avaliar interferências nos níveis piezométricos do aquífero raso local;



Realizar estudos específicos visando definir a qualidade das águas do ribeirão Contendas a montante
e a jusante da área do Parque de Águas de Contendas;



Instalação e monitoramento de estações pluviométricas e fluviométricas locais: recomenda-se a
instalação e monitoramento de estações pluviométricas e fluviométricas na área do Parque de Águas
de Contendas. Sugere-se que estas estações sejam automatizadas com datalogger. Antes da instalação
das estações, aconselha-se a inspeção para reconhecimento dos possíveis locais de implantação,
quando deverão ser avaliadas as condições de acesso, características hidráulicas e proteção contra
vandalismo e roubo. Ressalta-se, ainda, que as estações fluviométricas devem ser instaladas de tal
forma que suas respectivas áreas de drenagem permitam a regionalização de vazões para a estância
hidromineral, ou seja, com áreas inferiores a quatro (4) vezes a área do parque. Por fim, após período
de, pelo menos, 5 anos, recomenda-se que sejam consistidas séries de vazões representativas para a
estância hidromineral em estudo com a finalidade de avaliar a disponibilidade hídrica local.

Município de Conceição do Rio Verde e sub-bacia do Ribeirão Contendas


Faz-se ainda necessária a implantação de ações e programas visando a proteção e /ou recuperação do
ribeirão Contendas, a montante e na área do parque, de modo que suas águas atendam aos índices de
qualidade da classe 1 ou até mesmo os de classe especial, segundo resolução do CONAMA nº 357/2005
alterada pela Resolução nº 430/98 e a Deliberação Normativa COPAM nº 33, de 18 de dezembro de
1998 que dispõe sobre o enquadramento das águas da bacia do Rio Verde.

Recomendações referentes à Gestão Socioambiental e Sanitária:


Parques das Águas de Contendas






Revitalização das Áreas de Preservação Permanente do Ribeirão Contendas;

Realizar estudos específicos visando a identificação das fontes e cargas poluidoras que aportam para
o ribeirão Contendas e área do Parque de Águas de Contendas;
Avaliação e monitoramento de todas as obras de infraestrutura existentes no subsolo do Parque de
Águas de Contendas, de modo a se resguardar as captações subterrâneas das fontes hidrominerais de
eventuais focos de contaminação;

Ações integradas de educação ambiental e de comunicação, voltadas ao turismo sustentável e
consciente em relação à proteção do parque e suas fontes hidrominerais.
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Município de Conceição do Rio Verde e sub-bacia do Ribeirão Contendas















Controle e fiscalização da sub-bacia do Ribeirão Contendas, de forma a proteger os aquíferos rasos e
as águas superficiais principalmente de esgotos e resíduos sólidos urbanos, bem como de ações de
desmatamento;
Cadastramento atualizado das estruturas de saneamento, como redes de esgoto subterrâneas,
principalmente no entorno do parque e a montante;
Realização de manutenção periódica das redes de esgoto para controle de vazamentos;

Cadastro das fossas sépticas e exigência de implantação em áreas desprovidas de sistemas de
saneamento básico nas sub-bacia do Ribeirão Contendas;
Implantação de Estação de Tratamento de efluentes sanitários urbanos;

Implantação de coleta e destinação adequadas de resíduos sólidos urbanos em locais ainda não
atendidos e controle e fiscalização de áreas com descarte inadequado de resíduos sólidos (lixo);
Gestão ambiental integrada do território municipal, voltada à preservação da sub-bacia hidrográfica,
morros e áreas de vegetação nativa;
Recuperação e proteção dos fragmentos florestais e matas ciliares, cursos de água, nascentes;

Revitalização de Áreas de Preservação Permanente da sub-bacia do Ribeirão Contendas e recuperação
de matas ciliares;
Implantação de programa de recuperação de áreas com processos de erosão na sub-bacia do Ribeirão
Contendas;

Ações integradas de educação ambiental e de comunicação, para as populações rurais e urbanas,
voltadas à proteção da sub-bacia e aquíferos. Em Conceição do Rio Verde é importante um trabalho
de conscientização contínua da população residente nos bairros que estão no entorno do parque;

Disciplinamento do uso e ocupação do solo, voltado à proteção dos recursos hídricos subterrâneos
(seleção adequada de áreas para indústrias, postos de gasolina, oficinas, aterros sanitários, entre outros)
na sub-bacia do Ribeirão Contendas.

10.2.5. Á REA

DE

E STUDO L OCAL

DE

L AMBARI

Para a de Lambari são apresentadas recomendações de cunhos hidrogeológico, hidrológico, de caracterização físicoquímica e bacteriológica das águas, de gestão socioambiental e sanitária.
As recomendações foram agrupadas segundo o contexto da área de sua aplicação, ou seja, são apresentadas
recomendações para a área do Parque das Águas de Lambari e recomendações para a escala do território municipal e da
sub-bacia do Ribeirão Mumbuca.
Cabe destacar, que parte das recomendações poderão estar integradas aos estudos propostos no item 10.2.1, relacionado
à recomendação de aprofundamento do conhecimento referente ao Paleoaquífero das Águas Minerais.
Recomendações de cunho hidrogeológico e de caracterização das águas minerais e subterrâneas:


Parques das Águas de Lambari






Monitoramentos hidroquímicos, isotópicos e bacteriológicos das fontes de águas minerais;

Monitoramento piezométrico das fontes hidrominerais. Recomenda-se o monitoramento periódico de
suas respectivas cargas hidráulicas e sua análise comparativa com a pluviometria de estações oficiais e
locais, ao longo de todo ano hidrológico;
Monitoramento das vazões das fontes hidrominerais, e análise comparativa com a pluviometria de
estações oficiais e locais.

Município de Lambari e sub-bacia do Ribeirão Mumbuca




Preservação dos aquíferos rasos: as recomendações do Projeto incluem cuidados ambientais para a
minimização e controle de eventuais fontes de contaminação de solos e águas subterrâneas dos
aquíferos rasos (aluviões e manto decomposto saturado) direta ou indiretamente relacionadas com a
área do Parque das Águas de Lambari e seu entorno, para que interferências danosas não provoquem
a conexão dos aquíferos mais rasos com o paleoaquífero, transferindo-lhe cargas contaminantes;
No entorno do Parque das Águas de Lambari e principalmente a montante, é recomendável o controle
contínuo de fontes de geração de efluentes sanitários e resíduos sólidos que venham contaminar os
aquíferos rasos e as fontes de captação das águas minerais, tais como, banheiros, fossas, redes de
esgoto antigas e recentes.
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Recomendações de cunho Hidrológico e de Caracterização das Águas Superficiais:




Parques das Águas de Lambari


Monitoramentos hidroquímicos, isotópicos e bacteriológicos de águas do Ribeirão Mumbuca;



Estudo para identificação da área de inundação do Ribeirão Mumbuca a montante e na região do
Parque e avaliar interferências nos níveis piezométricos do aquífero raso local;



Realizar estudos específicos visando definir a qualidade das águas do ribeirão Mumbuca a montante e
a jusante da área do Parque das Águas de Lambari;



Instalação e monitoramento de estações pluviométricas e fluviométricas locais: recomenda-se a
instalação e monitoramento de estações pluviométricas e fluviométricas na área do Parque das Águas
de Lambari. Sugere-se que estas estações sejam automatizadas com datalogger. Antes da instalação
das estações, aconselha-se a inspeção para reconhecimento dos possíveis locais de implantação,
quando deverão ser avaliadas as condições de acesso, características hidráulicas e proteção contra
vandalismo e roubo. Ressalta-se, ainda, que as estações fluviométricas devem ser instaladas de tal
forma que suas respectivas áreas de drenagem permitam a regionalização de vazões para a estância
hidromineral, ou seja, com áreas inferiores a quatro vezes a área do parque. Por fim, após período de,
pelo menos, cinco anos, recomenda-se que sejam consistidas séries de vazões representativas para a
estância hidromineral em estudo com a finalidade de avaliar a disponibilidade hídrica local.

Município de Lambari e sub-bacia do Ribeirão Mumbuca


Faz-se ainda necessária a implantação de ações e programas visando a proteção e /ou recuperação do
Ribeirão Mumbuca, a montante e na área do parque, de modo que suas águas atendam aos índices de
qualidade da classe 1 ou até mesmo os de classe especial, segundo resolução do CONAMA nº 357/2005
alterada pela Resolução nº 430/98 e a Deliberação Normativa COPAM nº 33, de 18 de dezembro de
1998 que dispõe sobre o enquadramento das águas da bacia do Rio Verde.

Recomendações referentes à gestão socioambiental e sanitária:


Parques das Águas de Lambari







Revitalização das Áreas de Preservação Permanente do Ribeirão Mumbuca;

Realizar estudos específicos visando a identificação das fontes e cargas poluidoras que aportam para
o ribeirão Mumbuca e área do Parque das Águas de Lambari;
Avaliação e monitoramento de todas as obras de infraestrutura existentes no subsolo do Parque das
Águas de Lambari, de modo a se resguardar as captações subterrâneas das fontes hidrominerais de
eventuais focos de contaminação;

Ações integradas de educação ambiental e de comunicação, voltadas ao turismo sustentável e uso
consciente da população para a proteção das áreas do parque e de suas fontes hidrominerais.

Município de Lambari e sub-bacia do Ribeirão Mumbuca












Controle e fiscalização da sub-bacia do Ribeirão Mumbuca, de forma a proteger os aquíferos rasos e
as águas superficiais principalmente de esgotos e resíduos sólidos urbanos, bem como de ações de
desmatamento;
Cadastramento atualizado das estruturas de saneamento, como redes de esgoto subterrâneas,
principalmente no entorno do parque e a montante;
Manutenção das redes de esgoto para controle de vazamentos;

Cadastro das fossas sépticas e exigência de implantação em áreas desprovidas de sistemas de
saneamento básico nas sub-bacia do Ribeirão Mumbuca;
Implantação de Estação de Tratamento de efluentes sanitários urbanos;

Implantação de coleta e destinação adequadas de resíduos sólidos urbanos em locais ainda não
atendidos e controle e fiscalização de áreas com descarte inadequado de resíduos sólidos (lixo);
Gestão ambiental integrada do território municipal, voltada à preservação da sub-bacia hidrográfica,
serras (Serra das Águas), morros e áreas de vegetação nativa;
Recuperação e proteção dos fragmentos florestais e matas ciliares, cursos de água, nascentes;

Revitalização de Áreas de Preservação Permanente da sub-bacia do Ribeirão Mumbuca e recuperação
de matas ciliares;

Implantação de programa de recuperação de áreas com processos de erosão na sub-bacia do Ribeirão
Mumbuca;
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Ações integradas de educação ambiental e de comunicação, para as populações rurais e urbanas,
voltadas à proteção da sub-bacia e aquíferos. No município de Lambari é importante um trabalho de
conscientização contínua da população urbana residente nos bairros que estão no entorno do parque,
para manutenção das condições sanitárias na área;

Disciplinamento do uso e ocupação do solo, voltado à proteção dos recursos hídricos subterrâneos
(seleção adequada de áreas para indústrias, postos de gasolina, oficinas, aterros sanitários, entre outros)
na sub-bacia do Ribeirão Mumbuca.
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