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RESUMO

Esta pesquisa foi desenvolvida na llha de Cuba, situada à entrada do Golfo de
México, ao sul do Trópico de Câncer. No território cubano, selecionou-se a área
Cuba Centro-Oriental, com uma extensão de 27 000 Km2 , que represenla 24 o/o

de toda a área do país.

O alvo principal desta pesquisa foi estudar a evolução do quimismo das águas
subterrâneas do tenitório selecionado, para conhecimento das condições que
contribuiriam na gênese das águas minerais existentes no território e assim
poder prognosticar as possibilìdades de prospeção e exploração de um ou outro
tipo hidrogeoquímico específico, com base em 5000 pontos hidrogeológicos de
informação pré-existente e amostras de campo das principais fontes de águas
minerais da região de estudo.

O enfoque inicial e a aplicação conseqüente dos aspectos avaliados, permitiram
destacar e fundamentar a existência de um processo relacionado com o
aumento constante da concentração do cloreto nas águas subterrâneas, que
denominamos de Cloretogênese, e de cujo processo foi deduzida uma
expressão estatística nova para calcular a idade das águas subterrâneas:

T = 0,0015[ Gl]

ldade das águas subterrâneas (Ma)=0,0015 [Concentração do ânion cloreto
(mg/L)l

Os resultados apresentam, do ponto de vista da análise hidrogeoquímica, uma
interpretação dos mecanismos da circulação das águas subterrâneas, diferente
da tradicional, expressa no Modelo Hidrogeoquímico do fluxo subterrâneo de
Cuba Centro-Oriental, podendo ser aplicada no:

-Desenvolvimento de programas e técnicas de pesquisa hidrogeoquímicas para
a obtenção de informação sobre as generalidades e particularidades da
constituição e distribuição das águas subterrâneas com a finalidade de
caracterizar o seu processo de formação, e

-lnvesiigação de associações entre a geologia da ârea de estudo e os modos de
ocorrência das águas tendo em vista o estabelecimento de analogias úteis às
áreas de pouca ou nenhuma informação hidrogeológica.



SUMMARY

This research was developed on the lsland of Cuba, located at the entrance of
the Golf of Mexico, south of the Tropic of Cancer. ln the Cuban territory, the
Cuba Centro-Oriental area was selected, with an extension of 27,000 Km2 and
represents 24% of the entire country.

The main objective of this research was a groundwater chem¡cal evolution study
of the selected territory in order to know the conditions that would contribute to
the geneses padicularities of the existing mineral waters, and in this way, to be
able to forecast the prospecting and exploitation possibilities of any
hydrogeochemical specific water type. For this purpose, more than 5,000
hydrogeological database points were processed, and the mineral waters main
sources in the study area were sampled.

The initial approach and the resulting application of each assessed aspect,
pointed out and argued the existence of a natural process related to the constant
increase of the chloride concentration in the groundwater, which was named
Cloretogenese, and from its process a new statistical expression for estimating
the groundwater's age was created :

T = 0,0015 [Gl]

Groundwater age (Ma) = 0,0015 [Chloride anion Concentration (mg/L)]

From the hydrogeochemical point of view, the results represent an interpretation
of the groundwater circulation mechanisms that d iffers from the traditional one,
and reliably expressed in the Center-Oriental Cuba groundwater flow
Hydrogeochemical Model proposed, which could be applied in the:

-Development of hydrogeochemical research software and techniques in order to
obtain information about, both, generalities and part¡cularities of the
groundwater's constitution and distribution to character¡ze its formation process,
and

-lnvestigation of geological associations with groundwater hydrogeochemical
type presentation in the study area, established useful analogies to those areas
of both, little or none hydrogeological information.
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r TNTRODUçAO

As águas minerais e termais são águas subterrâneas cuja composição fisico-
química e bacteriológica outorgam-lhe propriedades especfficas favoráveis,
principalmente à saúde humana, e para outros usos relacionados com a
indústria, seja pela sua temperatura ou pela concentração particular dos seus
componentes úteis. A contribuição que a exploração das águas minerais
aportam à economia dos países, unido à dependência das suas benéficas
composiçöes às particularidades da geologia dos territórios onde se
apresentam, deram-lhe o caracter de recurso nacional, similar ao caracter que
tem para as economias nacionais, os minerais sólidos e petróleo. Esta
consideração de recurso hidromineral, assim chamado para destacar a sua
dupla condicionalidade de ser água e ter uma composição mineral útil,
fundamenta a legalização, exploração e controle das suas jazidas por
entidades geológicas governamentais. Contraditoriamente, o grau de
conhecimento das riquezas e potencialidades dos recursos hidrominerais não é
tão similar quanto os demais recursos minerais. Nos países de maior tradição e
cultura de exploração das águas minerais, como são os países europeus, o
grau de estudo nacional das águas minerais é inferior se comparado com o
grau de estudo nacional dos restantes recursos minerais, em especial, metais,
carvão e petróleo. As atuais discussões hidrogeológicas sobre o uso dos
termos reservas ou recursos para as quantidades exploráveis das águas
subterrâneas não tem chegado às águas minerais. Ao contrário, o
conhecimento das propriedades medicinais, o aproveitamento, aplicação e
controle sanitário das águas minerais supera o conhecimento hidrogeológico
das águas minerais dos referidos países.

O conhecimento das particularidades de algumas jazidas de águas minerais
em regiões especfficas, fundamentou o grau de complexidade máxima que
possuem estas águas em pesquisas sobre a sua gênese e circulação. A
complexidade hidrogeológica evidenciou a necessidade de maiores
investimentos nestas pesquisas e de diferenciálas das economias das
explorações das restantes águas subterrâneas. A maioria dos estudos
regionais dedicado para esse fim partiu de contornar o seu quimismo
"especial" dentro do contexto hidrogeológico, mas não analisar a evolução
particular das águas minerais dentro o processo geral do quimismo das águas
subterrâneas. Os resultados de tais estudos apenas podiam concluir na
existência de áreas com diferentes tipos de águas, explicadas a partir da
distribuição dos tipos litológicos, mas não completadas nas explicações das
transformações possíveis entre uns e outros tipos hidrominerais.

Algumas concentrações anômalas foram justificadas em alguns estudos
regionais através da possível existência de águas conatas (envelhecidas e
concentradas junto à formação dos sedimentos) ou juvenis (mineralizadas a
partir das emanações magmáticas), desprezando para interpretar tais
anomalias, a argumentação que as relacionam com a insuficiência de
informação existente utilizada.
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A Hipótese geral que guiou o presente trabalho se deu a partir das seguintes
concepções: 1) As águas minerais são águas subterrâneas que respondem às
particularidades dos mesmos processos que enriquecem as mesmas águas do
sob solo. Não existe água particular, existem particularidades dos mesmos
processos. 2) Os resultados do tratamento hidrogeoquímico conjunto das
águas subterrâneas destacará a existência, comportamento e distribuição das
águas minerais como anomalias da região.

Por isso, o alvo principal desta pesquisa foi estudar a evolução do quimismo

das águas subterrâneas do território selecionado para precisar as condições
que contribuiriam às particularidades das gêneses das águas minerais
existentes no território e assim poder prognosticar as possibilidades de
prospeção e exploração de um ou outro tipo específico,

Os resultados obtidos neste estudo, nos permitiram:

a)-Do ponto de vista científico

1 . Elevar o nível de estudo da região sob análise
2. Estabelecer as associações águas subterrâneas/rochas existentes'
3. Contribuir ao esclarecimento dos mecanismos de constituição das águas

subterrâneas em geral e das águas minerais em particular.
4. Conhecer as potencialidades existentes no território para conseguir um tipo

determinado de água subterrânea.
5. Estabelecer os aspetos mais relevantes que permitam identificar a

existência de um determinado tipo de água mineral.
6. Obter um mapa que apresente a distribuição das potencialidades dos

recursos hidrominerais da região.
7. Estabelecer uma metodologia de análise hidrogeoquímica que possibilite

aplicáJas às restantes regiões do país e de outros paises com condições
similares.

b)-Do ponto de vista econômico

1. Eliminar investimentos em áreas poucos promissoras.
2. Reduzir investimentos nas áreas promissoras.
3. lndicar investimentos segundo as particularidades da prospeção nas áreas

selecionadas.
4. Avaliar as potencialidades hidrominerais existentes para os fins do

planejamento e exploração relacionados com a saúde pública, a industria e
o turismo nacional e internacional.

5. Argumentar as possibilidades e factibilidades de estender estudos similares
às restantes regiões do país para equilibrar nacionalmente o grau do

conhecimento dos recursos hidrominerais.

Para abordar este assunto, foi selecionada a llha de Cuba, situada à entrada
do Golfo de México, ao sul do Trópico de Câncer, entre a América do Norte e
América do Sul. Cuba é um território que começa a sua história geológica a
partir dos finais do perlodo Jurássico e, durante a sua evolução foi submetida a
atividades magmáticas (intrusivas e extrusivas), metamórficas relacionadas
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com forte tectonismo até finais do período Cretáceo e atividades sedimentáres
(clásticas e quimicas) relacionadas com os períodos de calma que continuaram
até o presente. No território cubano, selecionou-se a área Cuba Centro-
Oriental, com uma extensão de 27 OOO Km2 , que representa 24 o/o de toda a
área do país. O resultado dos processos geológicos acontecidos, as
intensidades e distribuição regular das precipitações, assim como os demais
parâmetros climáticos e a configuração comprida e estreita na direção NO-SE,
que condiciona uma drenagem das águas em duas veftentes opostas,
asseguram na área de estudo selecionada, as bases para um modelo
hidrogeoquímico interpretativo, aliás de uma representatividade extensiva ao
resto do país e regiões similares existentes na faixa do Trópico Úmido em
outras partes do Mundo.

Para as características regionais da área de estudo e sobre a hipótese
considerada, estabeleceu-se um modelo conceitual regional com a finalidade
de poder utilizar os resultados sob considerações equivalentes. Este modelo
considera para toda a região, os elementos de contorno a seguir: 1) As
precipitações e dema¡s fatores climáticos (temperatura e evaporação)
constantes 2) A drenagem superficial e subterrânea, constante 3) Duas
direçöes principais, ao norte e sul, das drenagens, superficial e subterrânea ,

desprezando as possibilidades das comun¡cações hidráulicas com os territórios
lindeiros.4) Carga hidráulica principal equivalente à altura do relevo sobre o
nível médio do mar. Estas condicionantes permitem conceber o modelo como
um sistema fechado e poder destacar as influencias particulares da
participação da litologia no fluxo subterrâneo, interpretado através dos
resultados do processamento hidrogeoquímico. Neste sentido foram
selecionados os dados hidrogeológicos das formações representativas de
distintas litologias nas distintas etapas geológicas, pois não se desconsiderou a
possibilidade de destacar algum relacionamento entre a idade geológica e a
idade relativa das águas.

Estas considerações aplicadas contribuíram com os resultados dos
processamentos e interpretaçöes. O enfoque inicial e a aplicação conseqüente
dos aspetos avaliados, permitiram destacar e fundamentar a existência de um
processo relacionado com o aumento constante da concentração do cloreto
nas águas subterrâneas, chamado de Cloretogênese pelo autor, e de cujo
processo foi deduzida uma expressão estatística nova para calcular a idade
das águas subterrâneas. Por isso, considera-se que os objetivos principais
foram conseguidos.

As particularidades do desenvolvimento da Tese, como a argumentação
detalhada dos enfoques que fundamentaram a estruturação do processamento
e análise da pesquisa, estão contidas nos capítulos específicos.



II OBJETIVOS

Objetivos principais da pesquisa:

-Pesquisa da experiência internacional sobre o uso da metodologia
hidrogeoquímica na prospeção e nos estudos regionais hidrogeológicos.

-Aplicação e desenvolvimento de programas e técnicas de pesquisa
hidrogeoquf micas para a obtenção de informação sobre as generalidades e
particularidades da constituição e distribuição das águas subterrâneas com o
fim de caracterizar o seu processo de formação.

-lnvestigação de associações entre a geologia da área de estudo e os modos
de apresentação das águas com vistas de estabelecer analogias úteis às áreas
de pouca ou nenhuma informação hidrogeológica.

-Planejamento do programa de coleta de amostras em Cuba com base em
resultados do processamento já feito, que permita o rendimento máximo de
cada ponto avaliado.
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III PESQUISA BIBLIOGRÁFICA

A pesquisa bibliográfica foi feita tomando em conta os aspetos mais
importantes do presente estudo:

1. Recursos Hídricos Termais e Minerais.

2. Águas Termais e Minerais em Cuba.

3. Antecedentes documentais sobre as ocorrências das Águas Termais e
Minerais na Área de Estudo.

4. Metodologia Hidrogeológica e Hidrogeoquím¡ca

1. Recursos Hídricos Termais e Minerais

A água mineral é um dos recursos naturais de nosso planeta. Diferencia-se das
outras águas existentes pelas suas propriedades favoráveis à saúde humana,
embora sejam utilizadas também para o bem-estar socìal como matéria prima
energética ou fonte de determinados sais, devido a sua alta temperatura ou
concentração específica, respectivamente.

O uso medicinal das águas minerais remonta-se à própria história da
humanidade e fica registrado desde a época dos romanos e gregos na Europa
e na civilização maya e tribos como os sioux, creeks e chippewas na América
pré-colombiana (Armijo e San Marlín , 1984).

No entanto, Mourão, 1998, estende, através dos descobrimentos arqueológicos
na França, a história do uso das águas minerais muitos séculos antes da
invasão romana ao país gálio, sublinhando também, pelos ossos encontrados
ao redor destas fontes, o uso dos animais pré-históricos para os mesmos f¡nes
curativos.

Por isso, pode-se se atribuir aos romanos e gregos a cultura da exploração das
águas minerais medicinais, mas não a origem do seu uso. Comparada com
outros recursos da Terra como o Sol, o patrimônio do uso das águas minerais
pertence a todos os seres viventes do planeta.

A fundamentação científica da aplicação medicinal das águas minerais na
cultura ocidental centra-se em Hipócrates (460-377 a.C.) com o método
Homeopático, indireto, no uso dos recursos naturais gerais (Bomtempo, 1994),
ainda que Galeno (1 31-200) aplicava águas minerais específicas para
determinadas curas com o seu método Alopático, direto (Mourão, 1998). Do
ponto de vista geral não pode se desconsiderar a pañicipação neste
desenvolvimento da cultura oriental (China, fndia e Japão) através dos seus
métodos curativos baseados na exploração das potencialidades do corpo
humano. É agora neste século, graças à universalização das comunicações,
quando estas culturas vão encontrando os seus pontos comuns.
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O fato de que estas águas emergidas da terra diferenciavam-se das restantes
águas subtenâneas pela sua relação com alivios e curas de padecimentos
humanos, mais eficientes quanto mais quentes, originou a associação nominal,
de águas quentes com águas medicinaìs e, à vez, com águas minerais. Aquele
uso curat¡vo inicial, totalmente empírico, virou na atualidade, uso medicinal
cientificamenie avaliado sob as mesmas exigências de outras terapêuticas
médicas. Estes estudos clínicos permitiram especificar que as propriedades
curativas dependem principalmente das particularidades da sua composição
físico-química e bacteriológica para grupos de doenças, com ¡ndependência da
sua temperatura (Armijo,1992). Tais especificações médicas fundamentam
conceber o poder curativo como um atributo particular das águas minerais, mas
não o único.

O uso da água mineral não esta restrito à medicina. Também é utilizada como
calefação direta nas vivendas, fonte para produção de energia pela sua
elevada temperatura, e como fonte de sais (NaCl, K, Br, etc.) pela sua alta
concentração. É muito conhecido o seu uso atual como água de beber
engarrafada não medicinal, mas com alguma contribuição para a saúde
humana. As águas minerais engarrafadas, devido à poluição geral das águas
que afetam os países, têm perdido o caracter de benefício específico para
formarem-se em consumo seguro para a população. Por isso, na atualidade, o
volume de consumo deste tipo de água engarrafada, é uma das medidas da
qualidade de vida dos países.

Uma revisão das classificaçöes das águas minerais permite afirmar que estão
referidas principalmente, ao seu uso medicinal, porquanto a sua primeira
condição é uma salìnidade maior de 1 000 mg/L, exprimida através dos seus
Sólidos Totais Dissolvidos (STD), e assim descritas nas respectivas legislações
de Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Grã Bretanha, Hungria, Japão,
România, Suíça, USA e Antiga URSS (Sziksay, 1993). O recente
desenvolvimento das águas minerais engarrafadas, ou águas minerais
naturais, não considera limite enquanto ao conteúdo total de sais dissolvidas,
de acordo com o documento Codex Alimantarius, da FAO (Organização das
Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação). Os condicionantes mais
restritivos estão relacionados com as exigências dos fatores que afetam as
suas potabilidades.

A possibilidade do uso como bebida ou banho (tópico) das águas minerais
medicinais lhe permite faixas de concentrações de alguns componentes,
proibitivos aos requisitos diretos ao consumo humano das águas minerais
naturais. Os chamados componentes bioativos que nas águas minerais
medicinais consideram-se essencìais até em alta concentração (HzS, Li, Sr,
Ba, Br, As, etc.), nas águas minerais naturais são admitidos apenas na dose
mínima da potabilidade.

O ponto comum entre as particularidades destas águas minerais medicinais e
naturais é a ausência absoluta nas águas de microrganismos patogênicos.
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Outros aspetos comuns das águas minerais são aqueles relacionados com a
consideração de recurso mineral para a legislação da sua exploração, ainda
que os aspetos relacionados com os controles da sua qualidade durante a
explotação não sejam totalmente assegurados (Valdés, 1998).

As águas minerais na atualidade, são diferenciadas segundo a aplicação
específica em: l.medicinais ou mineiro-medicinais, se são utilizadas no campo
da Medicina; 2. Minera¡s naturais, se são engarrafadas para benefício da
saúde, no campo de Alimentação; 3. lndustriais, se são utilizadas no campo da
lndústria, para obter sais minerais ou aproveitar a sua energia térmica. Cada
aplicação exige determinadas especificações para suas respectivas águas
minerais. Cada uma delas tem exigências dos requisitos das suas qualidades
físicas, físico-químicas e bacteriológicas para serem admitidas dentro do grupo
considerado. As legislações de cada pais abordam esses requisitos de modo
pafticular para aprovar as suas explorações. Nesta atividade, a classificação,
assim como os requisitos de cada classificação, ainda são um tema
controvertido entre os países que exploram as águas minerais. Na atualidade,
o chamado Codex Alimentarius, da FAO (Organização das Nações Unidas para
a Agricultura e a Alimentação) resulta em um documento internacionalmente
admitido para as considerações das águas minerais naturais, ou de mesa,
engarrafadas. Nestes aspetos, faz-se necessário especificar que dentro da
denominação comercial geral de águas engarrafadas, estão as águas minerais
naturais, cujos requisitos de qualidade da sua composição de sais específicos,
higiene no ponto de engarrafamento, ausênc¡a de tratamentos para manter a
sua qualidade para o consumo humano, as diferenciam daquelas que apenas
lhes exigem a qualidade da sua potabilidade e que são chamadas de águas de
mesa ou de manancial. Concebe-se também a possibilidade de águas minerais
medicinais engarrafas sob os requisitos particulares derivados da aplicação da
água medicinal específica engarrafada. No caso da presente pesquisa, o autor
acolhe-se à Norma Cubana das águas Minerais, NC 93-01-218, 1995 (Anexo l).

Em qualquer uma das suas apllcações, as águas minerais diferenciam-se entre
elas mesmas pela sua composição físico-química e bacteriológica. Por isso,
existem diferentes classificações, atendendo a determinada particularidade sob
análise comparativa: pH, temperatura, concentração ou mineralização total
(determinadas como condutividade, sólidos totais dissolvidos ou resíduo seco),
radioatividade, conteúdo e tipos de gases (COz, H2S, NH4, CH4, N2), proporção
da concentração na solução dos íons principais ou majoritários (HCO3, SO4, Cl,
Ca, Mg, Na e K), expressas geralmente em mg/L ou meq/L, e na relativamente
alta concentração na água de algum elemento metálico ou não. Neste último
aspeto, faz-se necessário especificar que não é qualquer elemento minoritário
existente que valoriza a água. São apenas os que a prática médica avalia como
componentes bioativos: Li, Sr, Ba, Fe, Br, l, As, F, H¡BO3, HzSiO¡ e Rn. São
assim nomeados porque são as sustâncias elementares que a Medlcina
reconhece hoje como de ação benéfica à saúde humana e aceitos sob
determinada faixa de concentração.
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Os restantes não indicados estão ainda como não suficientemente avaliados
para esse fim, ou como comprovadamente tóxicos à saúde, contaminantes,
onde se distinguem o Pb, Hg, Mn , Cd e metais radioativos pela sua freqüência
no ambiente natural, geralmente estendidos através dos residuais vertidos
pelos processos de mineração de minerais úteis.

Cada aspeto ìndicado no parágrafo anterior é quantitativamente agrupado nos
seus valores mÍnimos, médios e máximos para estabelecer os limites das suas
respectivas classificações. lnfelizmente, não existe acordo geral nenhum e
cada pais adota as classificações da sua conveniência nacional ou regional.
Estas, às vezes, estão subordinadas até a critérios comerciais, muito
evidenciados nas águas minerais engarrafadas, ou à relativa abundância ou
escassez de determinados componentes nas águas minerais desses territórios.

Existem outras classificações muito específicas, principalmente na área da
Medicina, segundo: 1) função terapêutica das águas medicinais, subdivididas
pela forma da sua aplicação: tópica (banhos), pinicas (bebidas), atmiátricas
(inalações) ou colutórios; 2) a concentração relacionada com o equivalente
sanguíneo (hipo, iso e hipertônicas) e, 3) o benefício que pode reportar à saúde
por médio das suas propriedades e composição físico-químicas : cloretadas,
bicarbonatadas, sulfatadas, sulfurosas, ferruginosas, etc (Anexo ll) Para
qualquer uma das classificações que seja adotada, distingue-se a necessidade
da existência de uma condição básica e comum a todas águas minerais: a
constância das suas propriedades, cujo não cumprimento repercutiria no
desaparecimento do seu valor de uso medicinal, bebida ou industrial. É,
precisamente, esta exigência o requisito básico que a avaliação hidrogeológica
deve garantir em qualquer um estudo para águas minerais. O campo unívoco
da Hidrogeologia para ás águas minerais é a avaliação fundamentada da
existência ou não do tipo de água mineral solicitada para o ritmo de explotação
planejado. O campo das aplicações das águas minerais não pertence à
Hidrogeologia.

2. Águas Termais e Minerais em Guba

As águas minerais em Cuba tiveram um desenvolvimento similar ao resto do
continente latino-americano, com as particularidades devido à sua condição
insular. Os assentamentos cubanos conhecidos estão diretamente
relacionados a presença de água. A cidade de La Habana, por exemplo,
situada na etapa colonial na costa sul, mudou-se para a atual posição
setentrional, perto do rio Almendares, uns dos rios maiores dessa província,
por ser o único capaz de sustentar o crescimento populacional da época.

O pouco desenvolvimento econômico e social dos indígenas de Cuba no inicio
da conquista pelos espanhóis não deixou rastros relacionados com águas
minerais, diferenie das civilizações indígenas da América continental, citados
anteriormente. As histórias e lendas ao respeito remontam-se às descobertas
pelos escravos fugidos, índios ou negros, que conseguiram sobreviver graças a
estes tipos de águas, entre outros fatores.
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Descobrìmentos similares foram gerando paulatinamente crescimentos de
comunidades ao redor destas fontes, originando povoados quase sempre longe
das cidades principais existentes, como San Diego de los Baños, na província
de Pinar del Rio, Santa Maria del Rosario e Madruga, na província de La
Habana, San Miguel de los Baños e Elguea, na província de Matanzas, Ciego
Montero, na província de Cienfuegos e Camujiro, na província de Camaguey.
Das provincias mais orientais (Santiago de Cuba, Bayamo, Holguin e
Guantánamo) não se tem referencias indicadas de povoados originados destas
causas, mas não podem ser descartadas tais possibilidades,devido as
similitudes de condições sociais e geográficas com as restantes províncias
ocidentais. Todo parece indicar alguma correspondência dos assentamentos
ao redor dos mananciais minerais com o desenvolvimento socioeconômico da
colônia, muito mais forte na parte ocidenial cubana. As províncias com as
maiores quantidades de fontes registradas da época são La Habana, Matanzas
e Las Villas (Santa Clara, Cienfuegos e Sancti Spíritus na vigente divisão
política). A geologia e clima são comuns para todo o território e não podem ser
argumentadas considerações de índole natural para justificar a reduzida
existência de águas minerais reportadas nas províncias mais orientais de
Cuba,

O desenvolvimento econômico continuado desde a colônia Cuba até a
República Cuba, trouxe o deterioração das fontes por contaminação e o seu
correspondente abandono, sobretudo para aquelas mais relacionadas com o
crescimento populacional ao seu redor. Comunidades surgidas na periferia da
cidade de La Habana devido às fontes minerais, (hoje municípios) como
Arroyo Naranjo, La Lisa e Guanabacoa, existem na atualidade, mas os
mananciais que deram a sua origem, não (Valdés Gonzâlez ,1991).

A cultura balneária não alcançou o seu clímax na etapa republicana. Os
esforços dos profiss¡onais do lnstituto Nacional de Hidrología y Climatología
Médicas (primeiro desta natureza no país, e que existiu durante a etapa
republicana até a chamada de etapa revolucionária), publicados através dos
seus boletins periódicos, não lograram a procurada consideração dentro da
estrutura econômica e cientifica do país.

Com exceção das águas minerais naturais engarrafadas, muitas das jazìdas
de águas minerais medicinais, foram poluídas, e portanto, abandonadas
durante o desenvolvimento social da etapa pré-socialista.

O inicio da etapa revolucionaria com o estabelecimento do sistema social
socialista a partir de 1959, acelera o desaparecimento das fontes de águas
minerais, incluindo também às águas mlnerais engarrafadas, amplamente
desenvolvidas desde finais do século XlX. Apenas sobreviveram algumas nas
províncias ocidentais (San Diego de los Baños, Santa Maria del Rosario, Ciego
Montero e Elguea).
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Deve-se considerar que os critérios da contaminação das águas subterrâneas
por causa dos esgotos e demais vertimentos poluídos superficiais infiltrados no
subsolo começaram se desenvolver amplamente a partir dos anos cinqüenta
nos países desenvolvidos. Até então, o desconhecimento certo e confirmado
dessas causas, contribuiu em alto grau para não consideração da contradição
criada entre desenvolvimento social e a contaminação das fontes de águas
subterrâneas. Por isso, quando descoberta a situação de deterioração da
qualidade das águas das fontes, poucas vezes pode-se ter uma solução melhor
que abandonar as suas explotações. Estas circunstâncias para as águas
minerais estenderam-se em Cuba até a década de oitenta.

Em meado da década do 80 marca-se o ressurgimento da atenção às fontes de
águas minerais e a reconsideração da sua cultura de uso. Os profissionais do
ramo lançam-se aos estudos hidrogeológicos destas fontes (existentes e
novas), aos estudos clínicos da sua utilização e aos estudos econômicos da
sua explotação. Começa o Termalismo cubano.

Com o desenvolvimento dos estudos das jazidas de águas minerais começa o
reconhecimento profissional dos problemas hidrogeológicos particulares destes
recursos. As bases técnicas são muito reduzidas, dentro das quais pode-se
citar acertadas obras hidrogeológicas generalizadoras, como as de Jorge
Brodermann, J. (1948), Ratislav Melioris (1968) e Rafael Lavandero et al
(1e87).

Entre as mesmas pode-se dizer que, do ponto de vista cartográfico, Lavandero
et al (1987), é a mais completa e pode se considerar como uns dos melhores
esforços geológicos naquele ambiente nacional de desconhecimento dos
requerimentos e possibilidades deste recurso hidromineral. No caso de
Brodermann, J. (1948) resulta uma obra pioneira na Hidrogeologia cubana, pois
na época, esta especialidade ainda não estava desenvolvida no país. Melioris,
R. (1968) fez uma generalização das águas minerais cubanas que, devido à
falta de cultura cubana sobre esta parte especializada da Hidrogeologia e ao
desinteresse nacional pela exploração destes recursos, infelizmente resultou
um simples antecedente, sem nenhuma outra contribuição. O desenvolvimento
dos estudos hidrogeológicos das águas minerais teve como as suas bases à
experiência européia.

As bases técnicas e de legislações européias para este fim não resultaram
individualmente na melhor aplicação . As diferentes considerações utilizadas
nos diferentes países, fizeram evidenciar a inutilidade de adotar as de um pais
em particular, mas também evidenciaram a conveniência de adequar e adotar
as experiências daqueles mais desenvolvidos neste ramo. Selecionaram-se
critérios de Espanha, França, Alemanha e Rússia para a consideração e
aplicação dos diferentes requisitos por eles utilizados, nas jazidas cubanas de
águas minerais.



ll

Devido as águas minerais terem uma componente comercial, mesmo medicinal
ou engarrafada, apenas subordinada ao seu caracter de mineral, permite dizer
que é a classificação da água mineral existente quem decide o valor comercial
ou não. Por isso, os países ou regiões de países, tem adequado as
classificações das águas minerais às suas próprias conveniênc¡as de acordo às
suas próprias características territoriais. lmportar uma class¡ficação, sem a
devida consideração das características técnicas, socials e comerciais
particulares e gerais existentes destes recursos, pode causar mais danos que
benefícios ao país importador. Esta situação foi corrigida com a aprovação
nacional em'1995 da Norma Cubana de Aguas Minerais (NC 93-01-218:95),
em d¡ferentes reuniöes com especialistas dos principais ramos relacionados
com o tema (Ministérios da Saúde, Alimentação, Turismo e lndustria Básica) a
partir de uma proposta feita pelo autor. Para a fundamentação da referida
proposta, o autor consultou as normas cubanas, estrangeiras, internacionais e
outros documentos ( incluindo leis e decretos) da França, Espanha, EUA,
Japão e ltália.

A diferença entre os valores de requisitos para as águas minerais tomadas da
antiga URSS no mapa de Lavandero et al (1987) e os requisitos vigentes na
Norma Cubana pode ser apreciada na Tabela No. 1. Foram associados com a
norma cubana nesta tabela apenas os componentes apresentados no mapa de
1987.

TABELA 1. COMPARAçÃO ENTRE OS REQUERTMENTOS PARA AS
AGUAS MINERAIS EM 1987 E EM 1995

Evidentemente, um novo mapa na atualidade, apresentaria uma outra
quantidade e distribuição de possíveis fontes hidrominerais.

COMPONENTES
CONSIDERADOS

(mg/L)

DOCUMENTOS COMPARADOS

Mapa de Lavandero et al
fl987l

Normas em vigor
ll995l

HzSiO¡ > 50,0 > 50,0

F 5,0-----8,0 1,0-----2,0

Br >25,0 >4,0

Fe >20,0 >5,0

As >0,7 0,2-----1 ,0

HzS >20,0 >1,0

Mineralização (STD)
loll ì

>2,0 <0,2 e >1,0
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Uma norma como a que foi estabelecida criou uma linguagem comum entre
todos os profissionais relacionados com a exploração das águas minerais. No
caso particular da pesquisa hidrogeológica, as avaliações tiveram resultados
locais, segundo as diferentes jazidas, mas não solucionavam as regularidades
de apresentação e gêneses no território.

As condições insulares com uma geologia complexa num trópico úmido não
davam muitas possibilidades de analogia com os países de mais experiências
nas pesquisas hidrogeológicas de águas minerais, como são os países
europeus, devido às suas condições originais continentais e clima temperado.
O Japão apresenta condições insulares e geologia tão complexa como Cuba, e
com uma cultura termalista ancestral que pudesse bem ser utilizado como
exemplo de referência, mas sua analogia seria muito limitada, devido sua
ampla distribuição de vulcanismo e sismicidade, pouco comum com Cuba.

Em 1995, Cuba tinha avaliado 40 fontes de água mineral, 21 medicinal e 19
natural, com diferentes níveis de estudo hidrogeológico, prontas para sua
explotação. A avaliação de todas as fontes de águas minerais medicinais
permite concluir, enquanto às temperaturas das suas águas, que não
ultrapassam os 51o C, registrados na jazida de Elguea, na província de Villa
Clara. No existem registradas águas medicinais com temperaturas superiores.
As temperaturas mais freqüentes encontradas em fontes de águas minerais,
flutuam em volta dos 30-32o C. A ausência de vulcanismo ativo em Cuba,
fundamenta a impossibilidade de esperar altas temperaturas. As principais
causas das temperaturas superiores ao meio ambiente estão no gradiente
geotérmico e as derivadas da desintegração de componentes radioativos e dos
processos exotérmicos da decomposição da pirita.

A Tabela 2 apresenta um resumo das temperaturas registradas nas fontes de
Cuba. Nela as águas minerais naturais, para bebida engarrafada, não
ultrapassam os valores de temperatura entre os 20 e 30o C, que são também
os valores médios da temperatura do ar em Cuba. É visível que estas águas
estão diretamente relacionadas com as condições superficiais do território do
lugar das respectivas jazidas. No caso das águas minerais medicinais faz-se
evidente temperaturas superiores ao meio ambiental e cuja constância dos
seus valores, além das suas particulares composições químicas, permitem-lhe
o uso terapêutico nos seus respectivos balneários.

O nome repet¡do de La Cotorra em duas províncias diferentes não é erro,
senão que foram duas fontes que se comercializaram independentemente com
esses nomes e hoje, tal vez devido a problemas históricos regionais, não há
concordância entre as empresas de mudar para outro nome.

O fato evidente na Tabela 2 de ter quase todas as províncias uma ou duas
fontes de águas engarrafadas responde ao cumprimento da programação
inicial do desenvolvimento da exploração das águas minerais no país, para o
qual se investiu nas respectivas pesquisas com o fim de que cada província
tivesse sua respectiva indústria de venda de água para beber e assim evitar o
transporte a longa djstância entre províncias.
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TABELA 2. RELAçÃO DAS TEMPERATURAS DAS AGUAS
MINERAIS DE CUBA.

Província Agua Mineral
Natural

lensarrâfâda)

Temp
(20-30 " c)

ll'Ìiâsì

Aguâ Mineral
Medicinâl

Temp. (" C)

Pinar Del Rio Asuas Claras San Dieso 30-40
Bermeiales 30-40
San Vicente 32

Soroa 28

Isla de la
Juventud

La Cotorra La Fe 32
Delita 28-32

La Masnesia 32
Ciudad de La

Habana
La Cotorrâ Santa Maria del

Rosario
28

San Asustin El Sulfuroso 28
Ilabana El Conev La Paila 2a

Matanzas Mayabe San Miguel de
los Baños

2A

Menendez 40
Villa Clara Amâro trlløuea 51

Sancti Spiritu San José de los San José de los 33

Cienfuegos Ciego Montero Ciego Montero 43

Topes de
Collantes

Ciego de Avila La Palma Veracruz 26

El Azulie 29

Camaguey Tínima Camuiiro 35

Paso de Lesca

Peña Azul

Las Tunas Chaparra

Holguin EI Fraile

Guardalavaca

Granma Monte Alto Marea del
Portillo

34

Santiago de
Cuba

El Canev EI Cedrón 41

La Cuquita 36

Guantánamo

Fonte : Valdés, 1990. Controles de trabalho, registro pessoal.
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3. Antecedentes documentais sobre as ocorrências das Águas Termais e
Minerais na Área de Estudo.

Entre os trabalhos generalizadores das ocorrências das águas minerais no
território sob estudo estão os de Melioris, R (1968), Aguas Minerais de Cuba, e
Lavandero et al (1987), Mapa das Jazidas de Minerais Metálicos e Aguas
Minerais de Cuba, escala 1:250000. Outras publicações cubanas abrangem
apenas limitadas manifestações, embora mais detalhadas (Archivos del
lnstituto de Hidrologia y Climatologia Médicas, del Ministerio de Salubridad y
Asistencia Social e explorações hidrogeológicas das jazidas Veracruz, El
Azufre, Tamarindo, Tínima, Peña Azul, Paso de Lesca, Chaparra e Camujiro da
Unión Geólogo-Minera del Ministerio de la lndustria Básica ). O último trabalho
realizado por esta empresa é a Regionalização das Águas Minerais das
províncias Ciego de Avila, Camaguey e Lãs Tunas (Rodriguez et al, 1996).

A obra de Lavandero et al (1987), que abrange o país completo, apresenta
apenas os pontos hidrominerais atendendo a suas composições aniônicas com
indicações isoladas sobre alguns valores catiônicos.

O estudo de Rodriguez et al (1996) a pesar de desenvolver-se dentro das
provincias específicas da região centro-oriental e de operar com muitos mais
pontos que Lavandero et al, apenas consegue demarcar 13 zonas nas quais
predomina um tipo hidroquímico de água mineral de interesse, mas não
generaliza as suas distribuições e apresentações com o resto do território.

Este trabalho de Rodriguez et al, do qual o autor utilizou os seus dados
primários para desenvolver a presente tese, não ultrapassam os esquemas
clássicos da agrupação hidrogeológica. O uso de índices de descriminação
absoluta, como o lndice Geoquímico (lGQ) para determinar a origem das águas
(recém infiltradas, de zonas de recarga e profundas) faz concluir como águas
de infiltração recente algumas com STD> 2 g/L. Exemplos como o anterior,
associados a uma fraca apreciação dos possíveis movimentos das águas
subterrâneas dentro do contexto geológico, dá lugar a concluir como água
proveniente da zona de recarga, águas cloretadas sódicas com STD= 4,22 glL
(zona No.6). Por outro lado, o uso da Fórmula de Kurlov para zonificar o
quimismo das águas subterrâneas na escala regional, resulta ilustrativo e até
conclusivo em regiões de geologia uniforme, mas não ajuda muito para avaliar
a gênese das águas numa geologia insular complexa, como é particularmente
a região de estudo.

Com independência dos esquemas hidrogeológicos assumidos, o autor
abordará no item lll.4, sobre os problemas existentes nas metodologias
hidrogeológicas regionais, com ênfase na metodologia hidrogeoqu ímica, que
permitirão compreender que as atuais limitações da metodologia
hidrogeoquímica regional, não permitem ainda conseguir uma avaliação mais
completa e abrangente para o contexto geral das relações águas/rochas em
escala regional.
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Ainda que a apresentação de mananciais hidromìneral esteja associada á
existência de falhas, zonas de gretamentos e contatos derivados das atividades
tectônicas, o valor principal da composição deste recurso é atributo do modo e
permanência da sua circulação através dos diferentes meios rochosos. A
experiência internacional (Schoeller, 1955; Davis e Dewiest, 1 966; Vuillemenot
e Toulhoat, 1992; Speiran e Aucott, 1994 ) fundamenta cada tipo
hidrogeoquímico sem o concurso do tectonismo como seu ente formador. lsso
não despreza sua devìda participação dentro dos processos modificadores

Uma interpretação preliminar ao começo do processamento da informação
coletada até 1994 de Cuba Centro-Oriental permitiu obter algumas
considerações úteis como guia aos enfoques do processamento da
documentação de 1996 para a avaliação e confecção da presente pesquisa.
Com este fim, sob a base da discussão precedente, foram agrupados os dois
aspetos a seguir :

a. Sobre o quimismo das águas minerais

1-É necessário discernir primeiro as generalidades do quimismo das águas
subterrâneas para poder abordar o quimismo das águas minerais como uma
parte desse processo geral.

2-A análise do processo que origina o quimismo das águas subterrâneas será
desenvolvida a parlir do processamento e interpretação do comportamento dos
seus ânions dilu ídos.

3-A origem das águas cloretadas pode estar relacionada com águas marinhas
antigas (conatas), com alguma outra origem causada pela circulação em
profundidade ou com águas associada ás existências de petróleo, o que obriga
precisar sua gênese por meio de exaustivo processamento deste tipo aniônico.

4-A origem das águas bicarbonatadas parece associada á circulação
superficial, mas a influência ainda desconhecida da profundidade da ação do
COz neste clima tropical úmido deixa dúvidas sobre as profundidades de
circulação destas águas, questão a solucionar com o concurso das técnicas
isotópicas ou das técnicas de processamento hidrogeoquímico, em especial
com respeito ás variações das profundidades.

5-O quimismo misturado destes tipos aniónicos parecem representar, os
estados intermediários entre cada um deles, de modo similar a interface água
doce/água de mar, pelo que a sua propagação e valores da mistura serão úteis
para procurar a posição vertical ou horizontal dos tipos aniônicos originais,
Este fato poderá contribuir, além disso, para outras considerações sobre a
estabilidade das composições químicas das águas subterrâneas e minerais.

b. Sobre a geologia associada ás águas subterrâneas e minerais.

1-Existe uma continuidade comum da associação água/rocha entre as regiões
estudadas, o que permite o uso de métodos análogos para formações
geológicas similares.
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2-Os aqùíferos das rochas com maiores possibilidades hidrominerais são
aqueles de gênese pré-neogênica.

3-A distribuição de quantidades similares dos tipos cloretados e bicarbonatados
nas diferentes formações geológicas não permite estabelecer uma melhor
diferenciação entre elas e as rochas, o que alerta sobre a necessidade de
precisar bem este aspecto.

4-Os tipos misturados têm mais freqüência nas proximidades das mudanças
litológicas que dentro dos mesmos tipos litológicos. lsso, e o tectonismo
existente, indicam a necessidade da segurança da locação dos pontos
cartografados para a devida cedeza da interpretação e avaliação destes tìpos
hidrominerais.

5-No caso dos maciços ofiolíticos presentes na região, deve-se ter especial
atenção quanio ao quimismo das águas no seu interior e na sua periferia, pelo
valor decisivo que pode representar para a interpretação dos mecanismos da
recarga e formação das águas subterrâneas e minerais no território cubano.

Nesta análise preliminar utilizou-se como fundamentação e guia às
considerações mais importantes para o cumprimento dos objetivos da Tese.
Daí, que o procedimento para conseguir os objetivos, dividiu-se em:

- Estabelecer com a utilização das técnicas de processamento hidrogeoquímico
as relações da associação hidroqu ímico/tipo rocha e a sua distribuição na área
de estudo.

-Estabelecer as distintas dependências da evolução e apresentação dos tipos
hidrogeoquímicos no contexto geológico da região.

-Avaliar as condições hidrogeológicas existentes a partir dos resultados da
análise h idrogeoqu ímica.

-Estabelecer os condicionantes hidrogeológicos para o prognóstico e
prospeção das jazidas de águas minerais no território.

-Recomendar enfoques e demais considerações para pesquisas posteriores no
território, outras regiões de Cuba ou de outros países de condições similares..

4, Metodologia Hidrogeológica e Hidrogeoquímica

O Método hidrogeoquímico, como a metodologia principal a desenvolver dentro
as metodologias hidrogeológicas, foi o selecionado devido a que o atributo
essencial das águas minerais é a sua composição, obtida através do meio
geológico de circulação. Da sua entrada no subsolo até a sua saída na
superfície, a composição química da água subterrânea é a resultante dos
processos físico-químicos e bacteriológicos que desenvolvem-se, tais como:
regime climático, composição e distribuição petrográfica e regularidades e
heterogeneidade dos caminhos de circulação. Por isso a análise para a
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avaliação hidrogeológica das águas minerais precisa da gênese e variações
hidrogeoqu ímicas das águas minerais e das demais águas subterrâneas não
mineralizadas.

O Método Hidrogeoqu ímico, no qual o autor pensou explorar ao máximo a sua
aplicação nas águas minerais, encontrou nele partes inacabadas ou não
totalmente concluídas para a sua utilização completa nos objetivos da Tese.

4.1 Generalidades sobre a apl¡cação do Método Hidrogeoquímico

A especialidade de maior afinidade com a Hidrogeoquímica, e provavelmente a
que contribuiu a fundamentar esse termo, a Geoquímica, parece preferir os
termos: reconhecimento da drenagem geoquímica ("geochemical drainage
reconnaissance")(Webb, 1 994), mapeamento geoqu ímico de correntes de
sedimentos ("stream sediments geochemical mapping") (Simpson, 1991), ou
mais recentemente, geoquímica ambiental ("environmental geochemistry")
(Duvenport,1993; Darnley, Bjorklund et al, 1995; Andrews, Brimblecombe et al,
1996) para qualificar a intervenção dos procedimentos da analise dos
comportamentos da composição química das águas naturais para os fins da
prospeção para a mineração e a contaminação ambiental. Não podemos
desconsiderar aqueles que nas suas pesquisas ainda empregam justamente o
termo hidrogeoquímica (Benneth e Wagner, 1983; Lovell, Meyer e Atkinson,
1983; Rose, Wesolovski e Smith, 1983; Fisher e Mullican, '1997) sem tentar
modificá-lo,

Neste sent¡do, é interessante observar que no livro de Rosler e Lange,
Geochemical Tables, 1972, aparece entre aspas Biogeoquímica
("Biogeochemistry") para representar num só termo a Geoquímica da matéria
vivente ("geochem¡stry of living matte/'), enquanto que nos incisos anteriores
cita, sem termo algum específico: geoquímica das águas de mares profundos,
distribuição dos elementos nas águas doces e geoquímica das águas minerais
(geochemistry of deep sea waters, distribuition of elements in fresh waters e
geochemistry of mineral waters), respectivamente. Evidentemente, não se
reconheceu o termo Hidrogeoquímica (Hydrogeochemistry) que podesse
conciliá-los.

Todos os hidrogeólogos reconhecidos internac¡onalmente através das suas
obras concordam na importância dos métodos hidrogeoquímicos nos estudos
desse campo especializado. Desde Schoeller, 1962, para começar com uns
dos pioneiros deles, até Plotnikov, 1962; Mandel e Shiftan, 1981; Matthess,
1982; Milnes, 1985; Erdélyc e Galfi 1988; Szikszay, 1993 e Mestrinho, 1994,
para agrupar autores com diferentes tendências no mesmo alvo.

Mas, aprofundando nestas obras especializadas citadas, com a vontade de
encontrar uma definição metodológica da Hidrogeoquímica aplicada à pesquisa
hidrogeológica, com níveis similares à aplicação dos métodos Hidrodinámicos
ou Geofísicos, encontram-se outras consideraçöes, como por exemplo :

Schoeller (1962), indiscutível promotor dos métodos hidrogeoquímicos, no seu
capítulo Vll, enfoca a prospeção hidrogeológica através dos mapas geológicos,
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hidrogeológicos especializados, sem especificar o mapa hidrogeoqu ímico,
apesar de ser ele, uns dos que fundamentou o uso e interpretação destes tipos
de mapas. Quando ele refere-se à avaliação da exploração das capas
aqúíferas, apenas emprega o formulário hidrodinámico já conhecido para estas
situações.

Plotnikov (1962), no seu capítulo lX sobre as observações hidrogeológicas, em
"Resources in eaux souterraines: clasification et methods d'evaluation", não
menc¡ona o quimismo das águas nem dos aspetos que devem valorarizar a
precisão das suas medidas e erros. No seu capítulo Xl, Qualidade das águas
subterrâneas, menciona sua importância para avaliar a sua origem, mas não
para a avaliação inicial de estudo. Em geral, é mencionada a necess¡dade de
avaliar a qualidade das águas, mas não com o peso de um método a ser
aplicado.

Mandel e Shifton (1981), no seu capítulo lX, Geochemical methods (observar:
não Hydrogeochemical methods) em Groundwater Resources, expõe uma
ordem lógica para a interpretação dos dados químicos, mas no capítulo Xlll, na
exploração regional, o único problema para o "sustaìned yield" (rendimento
sustentável) parece ser a intrusão marinha, único problema hidrogeoqu ímico.
Mesmo assim, no cap. XlV, o problema nas redes de observação é apenas
monitorar a qualidade das águas. Avaliar o comportamento do sistema
hidrogeológico através da distribuição das diferentes compos¡ções
hidroquímicas não é objetivo das redes de observação.

Os outros autores apresentam observações sim¡lares, a excepção de Erdélyc e
Galfi (1988), que no seu Surface and Subsurface Mapping in Hydrogeology,
detalha os aspetos hidrogeoquÍmicos com o mesmo peso que os restantes
métodos hidrogeológicos.

É reconhecida a importância dos modelos na economia das explorações
(Jensen Hogh, 1987), embora o desenvolvimento teórico seja mais forte nos
fatores físicos (Silva, 1995) que no campo das var¡áveis hidrogeoquímicas,
onde ainda os processamentos e resultados melhores ficam para os casos da
intrusão marinha e das duas fases da contaminação (Morales-Jubeira et al,
1987 ;Wanfung, Wheater e Johnson, 1997).

Os trabalhos práticos mais recentes nesta especialidade (Afsin, 1997; Atwia et
a1,1997; Awad et al, 1997;Dazy etal, 1997; Deering et al , 1983; Dunm, '1990;

Kumer et al, 1997; Lalonde, 1983; Lovell et al, 1983; Scheytt, 1997; Srivinoso
et al, 1997) não ultrapassam estes limites indicados ao método
hidrogeoquímico .

4.2. Cartogr afía Hidrogeoqu ím ica

A consulta na bibliografia especializada indica que a cartografia hidrogeológica
ainda não é um aspecto definitivamente acabado dentre os componentes desta
atividade, segundo os critérios comuns como sustentam os especialistas
(Struckmeier e Margat, 1989; Collins, 1991 ). Apesar do emprego de técnicas
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de ponta, como o sensoriamento remoto (Berard, 1990; Kruck, 1992), mantém-
se como critério comum a pafticipação imprescindível do hidrogeólogo na
interpretação e conformação dos dados levantados, sejam diretos do campo ou
por registro documental (Castany, 1968; Custodio, 1976: Sabine, 1985;
Erdélyc, 1988; Struckmeier e Krampe, 1992),

Os citados autores concordam na totalidade que o mapa hidrogeológico é o
objetivo máximo a cumprir, como documento representativo dos fatores que
operam no desenvolvimento e avaliação das águas subterrâneas e suas
interdependências com o meio circulante, segundo a sua futura utilização na
economia nacional ou local.

Uma revisão dos autores sobre a temática cartografia hidrogeológica (Castany,
1968; Custodio,1976 e Erdélyc, '1988) permite afirmar que as águas minerais
não estão tacitamente compreendidas nesta temática. Pode-se observar tal
afirmação na Legenda lnternacional dos Mapas Hidrogeológicos da UNESCO,
contida na já referida obra de Emilio Custodio. Nela evidencia-se a ausência de
simbologia para algumas especificações cartográficas necessárias para as
águas minerais como, por exemplo, associações tipo hidroquímico/ tipo
litológico, zoneamentos verticais ou horizontais , gêneses, etc.

A expressão generalizadora e útil da distribuição do conjunto das águas
minerais, exigida nos mapas hidrogeológicos regionais de pequena escala,
ainda não supera, no mundo ocidental, a apresentação apenas de uma
relação de pontos hidrogeoquímicos sobre a geologia territorial, ou a
zoneamento de regiões dos diferentes tipos hidrominerais pela sua exposição
na superfície (Pomerol e Ricour, 1 992; Pinagua Espejel, 1992)

No entanto, existem mapas especializados de alcance regional em
determinados aspectos da temática das águas minerais como, por exemplo, da
sua temperatura (Hamza e Eston, 1981; Edwards,19B2). Também, mas no
âmbito local, os mapas emanados de estudos de um fator mineralizante
(Powell, 1985; Kimmelmann et al, '1 990), um fator hidráulico (Chevalier-Lenire,
1989), e , ultimamente aqueles confeccionados pelo método de investigação
isotópico (Dray, 1989; Aranyossy, 1989; Kimmmelman et al, 1989; Fontes,
1989; Bison, 1989; Fouillec, 1989; Sorrot, 1989). O Mapa Hidrogeológico de
América do Sul, escala 1:5000000, (PHl, UNESCO, 1996) quase não faz
utilização do aspeto químico das águas nos países compreendidos, muito
menos menção às águas minerais.

Como uma conclusão sobre este tópico, consideramos que, no caso das águas
minerais, a cartografia específica para os propósitos investigativos regionais e
para sua devida interpretação conveniente aos fins da economia do país, não
estar totalmente conjugada.

4.21. Particularidades da carfografia executada

Apesar das singularidades demostradas para a cartografia hidrogeoqu ímica,
não devemos desconsiderar a existência generalizada de padrões
internacionais que regulam quantidade de pontos utilizados por unidade de
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área ou densidade (No. de pontos/Km2), escala a utilizar para o mapa em
execução e finalidades que devem ou admitissem ser conseguidas, segundo o
cumprimento da relação densidade/escala.

Estes padrões para a Hidrogeologia estão relacionados com os trabalhos e
volumes de trabalho e regulam a quantidade de trabalho especializado e
objetivos mínimos para cada escala (Rebouças,1996). Como o volume principal
de dados é de caracter hidroquímico, analisou-se esta situação referenciando-a
a quantidade de Análises Química padrão na "Orientação para Programação e
Avaliação de Estudos Hidrogeológicos" (Rebouças, 1996). Tal requerimento é o
mesmo que para lnventários de Pontos de Aguas no documento citado,
permitindo abordar a mesma análise por ambos aspetos.

Para a extensão da ârea estudada, 27 OOO Km2, as densidades requeridas
foram: (No. de pontos requeridos = densidade requerida x área utilizada) de:
270 pontos para 1:500 000 e 1080 pontos para 1:250 000, de acordo com o
sugerido por Rebouças (1996).

No caso das exigências para o aspeto de Análises Químicas, esse volume
apenas infere "determinações de condutividade elétrica e cálculo total de sais",
a excepção de "20-30% das amostras " que devem ser enviadas para
laboratório". Este por cento exigido trata de compensar os custos mínimos de
laboratório para o resultado requerido. Evidentemente, 100% seria ótimo para
os resultados, mas não para a economia dos investimentos aplicados. Sobre
este ponto de vista, 30% exigìdo seria de 81 pontos para a escala 1:500 000 e
324 para a escala 1 :250000.

O volume final exato obtido, que foi o utilizado para as interpretações da ïese,
foi de 736 pontos. Este volume total refere-se ao valor correspondente aos
pontos com o conjunto completo das determinações das concentrações dos
sais principais. Pelo objetivo do processamento efetuado, não se considerou os
pontos com menor informação. A quantidade 736 representa o requerido 30%
da documentação máxima das amostras, mas neste trabalho significa ter
utilizado o 100% dos pontos com determinações de laboratório, o que permite
admitir a otimização da documentação processada.

Assim concluímos que o Nível de Estudo alcançado, sob o padrão tabelado nos
Estudos Hidrogeológicos, pode ser considerado como de Estudo de
Reconhecimento, por representar os resultados na faixa de escalas entre
1:250000 e 1:500000. Mas, para chegar à justa consideração do possível nível
que a presente pesquisa pudesse alcançar, deve-se mencionar que o objetivo
relaciona-se principalmente com resultados hidrogeoquímicos. Por isso, do
ponto de vista iminentemente hidrogeoquímico, comparou-se o volume de
dados utilizados com similares publicados, de teses do lnstituto de Geociências
principalmente, confeccionando-se a Tabela No. 3.
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TABELA 3 . RELAçÃO DA DENSIDADE DE TRABALHO CONSEGUIDAS
EM PESQUTSAS HTDROGEOQUíM|CAS (1-10, Trabathos da USP)

No, Ptos. Totais Area(Km'?) Densidade Autores/Ano
(Pto/Km'?)

1

2

4

t)

7

I
I
10

11

12

7 0.8 8.75 Blat, Kimmelmann, Pacheco(1994)
1364 2200 0.62 Cavalhe¡ro, H. e Navajas Sampaio, C. (f994)
33 Não indicada Celligoi, A. e Duarte, U. (1994)
44 40
336 104000
1364 247898
108 2s000
No ¡nd¡cado 4000
510 4870
113 15000
36 14
736 27000

1.1

0.0032
0.0055
0.0043

0.104
0.0075
2.57
0.027

Barbagallo,Vizca¡no,González Campos (1994)
Campos, H.C, (1995)
Campos, H,C, (a) (1995)
D¡niz, J. A. (1996)
Moura, F. A, (1996)
Santos, A .C. (1996)
Hendry, M.J. e Schwartz, F.W, (1988)
Nativ, Halleran, Hunley (1997)
Autor (2001)

Os valores das áreas permitem estimar o caracter local ou regional das
pesquisas relaclonadas. Comparando os valores das densidades alcançadas
nas pesquisas selecionadas em áreas maiores de 15000 km' , pode-se notar
que o autor conseguiu aumentar a densidade para estes trabalhos de grandes
áreas, regionais.

4.3. As técnicas de processamentos

O volume de dados com que contou este trabalho foi da ordem de 5000 pontos,
obtidos de um trabalho de recopilação da informação hidrogeológica
preexistente na região sob estudo (as províncias de Ciego de Avila, Camaguey
e Las Tunas), feito pela Empresa Geologo-Minera de Camaguey (Rodriguez et
al, 1996).

Estes dados do trabalho citado foram documentados em distintos trabalhos
existentes, sem¡-regionais e locais principalmente, executados pelas diferentes
entidades produtivas das províncias, empresas provinciais do lnstituto de
Recursos Hidráulicos e do M¡nistério da lndustria Básica, entre as principais. A
diversidade de objetivos dos trabalhos documentados, os diferentes tipos de
documentação e qualidade dos registros efetuados dos pontos coletados,
fizeram com que a documentação final registrada fosse incompleta quanto a
informação total por pontos.

Para este estudo foram resgatados o máximo dos volumes registrados e
informações existentes que pudessem servir de experiências na correção e
aprove¡tamentos de dados em outros trabalhos regionais similares. Por outro
lado, a revalidação de dados anteriores e a segurança para o seu uso atual,
permite a redução dos custos investidos nas prospeçöes hidrogeológicas, ao
reduzir o volume de novas amostragens nas áreas sob estudo. Não são poucos
os trabalhos que desconsideram a informação antecedente, sobre tudo as
informações hidroquímicas, por suspeitá-la de baixa qualidade.
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O campo do processamento hidrogeoquím¡co é tão amplo como complexo. As
múltiplas interações água-rocha dos processos que acontecem no meio
subterrâneo para formar os dlferentes tipos de águas estão ainda longe de ser
entendidas na sua totalidade. Por lsso, o exame das ferramentas existentes,
faz concluir que elas apenas permitem descobrir possibilidades para soluções
parciais às condicionantes apresentadas no meio natural. Tais circunstâncias
fundamentam a necessidade procurar linhas de pesquisas de processamentos
hidrogeoquímicos para grandes extensões, que facilitem o melhor
desenvolvimento desta metodologia de investigação hidrogeológica.

Sobre a base das considerações iniciais explicadas na item 4.21 foram
analisadas algumas dependências entre a condutividade (meq/L) e os anions
Cl, HCO3 e SO¿ numa área selecionada de um mesmo tipo de rocha
(granodioritos). O processamento foi feito com os métodos computacionais
EXCEL e SURFER. Os resultados posltivos desta primeira avaliação (Valdés
González e Kimmelman e Silva, (a)1998) reforçaram a necessidade na procura
de métodos computacionais mais especializados nesta área temática, úteis à
revisão individual da qualidade do dado químico e à análise comparativa do
conjunto de dados agrupados.

Foram analisados sob este enfoque os programas (softwares) a seguir:
CHROMM, SAMA, SAPHIQ, WATEQF, WATSPEC, BALANCE, SIMUL,
PHREEQE, HYDROWIN e AQUACHEM.

Entre as dificuldades encontradas no conjunto dos primeiros sete programas
estão:1) confecção da ficha exigida; 2) diferenças nos comandos para a
mesma função; 3) nenhuma possibilidade de conigir erros, obrigando repetir
tudo desde o começo; 4) escassas possibilidades de melhorar a apresentação
da impressão; 5) demora exagerada para o começo da impressão; 6) demora
na execução dos comandos aplicados ou tanta rapidez que origina dúvidas
sobre a certeza da execução do comando utilizado; 7) obtenção de resultados
indivjdualizados por pontos que obriga a sua comparação manualmente ponto
por ponto e não permite a apresentação da sua distribuìção espacial.

Estes detalhes no funcionamento dos programas citados (CHROMM, SAMA,
SAPHIQ, WATEQF, WATSPEC, BALANCE e SIMUL) resultaram
improcedentes para manobrar com grandes quantidades de dados, ainda que
excelentes para quantidades muito reduzidas, em áreas de poucos
quilômetros quadrados. Ótimos para estudos locais de contaminação.

O programa PHREEQE opera com o máximo possível das informações
hidroquímicas existentes e por isso permite a modelação para diferentes
alternativas espaciais e temporais a prognosticar, mas tem os defe¡tos
indicados no parágrafo anterior, além da abundância de dados que pede para
só avaliar um ponto. Os programas HYDROWIN e AQUACHEM (Calmbach,
1998) resultaram os mais indicados para o objetivo proposto. Na realidade,
AQUACHEM é o programa HYDROWIN, melhor desenvolvido.
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Esta análise levou a utilização do programa AQUACHEM para o
processamento global da documentação existente e PHREEQE para a
modelagem particular naquelas áreas ou naqueles pontos que a informação
obtida o permitisse. Sobre este último aspeto estava concebida a modelagem
geral para áreas parciais utilizando o programa Ground Water Vistas
(Rumbaugh, 1998). A utilização deste programa obedeceria às possibilidades
de avaliar, a grandesamplitude, o sistema hidráulico deduzido a partir dos
processamentos anteriores.

O principio utilizado para a confiança nos resultados dos processamentos dos
dados com os referidos programas, foi a obtenção das estabilidades
estatÍsticas dos valores avaliados, a partir da volumosa quantidade de dados
preexistentes e a sua corroboração com a lógica do comportamento
comparativo dos resultados e com os obtidos diretamente no campo. As
esperanças da veracidade dos resultados sobre os quais fazer as
conseqüentes interpretações, teve como principio matemático que "as
correlações e suposições certas esperadas são dominadas pelas
condicionantes das hipóteses estatísticas e a sua verificação" (Spiridonov e
Lopatin,1973). O processamento preliminar fundamentou como hipótese
estatística a existência de alguma lei de distribuição ou correspondência entre
os parâmetros condutividade elétrica em picro-Siemens/centímetro (¡rS/cm) e
a concentração dos componentes em solução, se medidos em
miliequìvalentes/Litro (meq/L), com independência da sua procedência
litológica. As condicionantes básicas seriam a regularidade estabelecida da
procedência do tipo litológico das águas analisadas e a generalização de um
equilíbrio estatístico na distribuição da composição química avaliada para as
águas subterrâneas de cada um dos conjuntos litológicos analisados.
Primeiramente encontrou-se alguns comportamentos característicos e medíveis
entre as águas subterrâneas nos granodioritos da região de estudo (Valdés
Gonzétlez e Kimmelmann e Silva, (a1998). Mesmo assim, devido a seu caracter
ambiental destes componentes, foi também demonstrado que as águas com
estas particu laridades apresentavam-se concordantes com os lineamentos
estruturais do terreno (Valdés González e Kimmelmann e Silva,(b1998).

Por estas razões, a estratégia do processamento encaminhou-se por
caraclerizar as águas subterrâneas amostradas nas formações geológicas
documentadas. As formações geológicas a processar foram agrupadas
atendendo as idades e representatividades dos eventos geológicos
transcorridos na sua história.

5. Considerações hidrogeológicas e hidrogeoquímicas

As explicações anteriores conduzem a reconhecer que se devem conceber
critérios e considerações particulares para a análise a desenvolver e que, pelas
argumenta.ções antecedentes, são ainda inexistentes no caso das águas
minerais. E evidente que para as necessárias interpretações das identificações
e manifestações do recurso hidromineral, a partir das águas subterrâneas
comuns, exige-se manter as devidas especificações entre uma e outras.
Qualquer uma das condições consideradas para a diferenciação expressa, e
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credibilidade hidrogeológica, deve obedecer e cumprir as leis físicas e químicas
das águas no meio subterrâneo.

5.1 O sistema hidrogeológico das águas minerais

A água mineral é uma água subterrânea que obtêm as propriedades que a
caracterizam através de processos fisico-químicos e bacteriológicos no meio
geológico pelo qual circula (Llamas, 1992), Extrapolar as considerações de
"especiais", outorgadas pelos seus benefícios á saúde, ao campo do
conhecimento hidrogeológico, ajuda pouco no estabelecimento das causas e
associações particulares, não especiais, que dão origem a uma água diferente
dentro das que estão ao seu redor. Com o fim de evitar confusões nas
referências de um ou outro tipo de água, será considerado o termo de água
comum ou subterrânea para todas as águas subterrâneas que não sejam
águas minerais.

As águas minerais chegam à sua composição útil devido às particularidades
encontradas no seu caminho até a sua aparição final (sejam poços ou
mananciais). Mas não existe entrada nem recarga particular para águas
minerais. A recarga é tão comum como das restantes águas subterrâneas.
Pode se considerar que apenas uma parte da vazão total de recarga torna-se
água mineral útil. Assim, apenas uma parte das águas comuns infiltradas,
aparecerá no seu retorno à superfície (artificial ou naturalmente) como água
mineral, Qual é a diferença entre a vazão de entrada e saída? Até hoje, a
literatura especializada parece não ter resolvido esse importante parâmetro
para a estimativa dos valores das reservas das jazidas de águas minerais. Por
isso, qualitativamente pode se conceituar que uma parte da vazão total de
água comum infiltrada (Qce), será transformada em vazão de água mineral.
Será uma vazão parcializada (Qve). Resulta evidente que Qce-Qve = Qcs
(vazão de saída da água comum que pode se igualar à QcE nos casos de
estimativas de reservas, quando a água mineral não é o alvo da avaliação.
(Qve= 0). Esta vazão Que circulará pelos caminhos mais dificultosos
condicionando a intensificação das interações água/rocha, originando aquela
composição mineral singular, útil. A água infiltrada, agora já mineral, e dentro
de um caminho de circulação especializado (pode ser mais profundo, ou mais
vagaroso que as águas comuns acompanhantes), alcançará a superfície como
vazão de saída, (Qvs) , apoiado pelas facilidades que nessa trajetória podem
oferecer-lhe as intercepções com maiores permeabilidades (falhas,
gretamentos, contatos litológicos ou tectônicos) ao potencial acumulado no
líquido até esse intercepto (temperatura, densidade, concentração de sais,
concentração de gases e pressão hidráulica elevada). Que pañe de Qrve é
Qvs? Resulta mais uma interrogante necessária para a avaliação quantitativa
destes recursos. Mas, pode se conceituar, para os fins avaliativos iniciais, Qve
= Qus, onde Qri¡e e Qvs, indicam os valores totais das vazões de formação e
drenagem do tipo de água mineral sob estudo. É um princípio conceptual que
reforça os critérios hidrogeológicos para a avaliação dos recursos
hidrominerais, a seguir:



25

-A vazão total de recarga na ârea total de recarga das águas subterrâneas é
maior que a vazão das águas minerais, Qve (Qcr > Qve). Será igual apenas
para condições muito bem conhecidas.
-A vazão total de drenagem na ârea total de drenagem das águas subterrâneas
é maior que a vazão de drenagem das águas minerais, Qn¡s (Qcs > Qus ).
Mesma observação que para o ponto anterior.
-Como as águas minerais avaliam-se a partir de fontes ou poços, deve-se
considerar que a sua vazão, Qvs, mantém todas as qualidades da água
mineral invariáveis. Conhecendo o possível valor,Qve, podem reajustar-se os
valores do necessário equilíbrio, onde Q s¡y deve ser menor ou igual de Q ve.

A igualdade anterior implica considerar a formação da água mineral,
relacionado com as águas subterrâneas comuns acompanhantes, como um
sistema fechado enquanto às paÍicularidades dos seus processos de
formação, devido terem outros valores de cumprimento das leis físico-químicas
operantes no meio geológico subterrâneo. A consideração de separar às águas
minerais como um sistema de formação independente das águas comuns, não
assume a existência de leis diferentes para elas. Assume intensidades
diferentes às mesmas leis operantes no subsolo, a partir que a trajetória faz-se
diferente às águas comuns infiltradas, sob as mesmas condições de recarga.

O fato que uma jazida de água mineral ser captada através de poços não
modifica nada estas conceições aqui enunciadas, apenas altera as condições
naturais da sua saída. A explotação não cumprindo que Q¡y6 = Qvs,
condicionara a perda da alguma das suas propriedades características (Valdés
González & Kimmelmann e Silva, (c) (1998).

Como estes caminhos especializados não são condutos fechados na trajetória
subterrânea, existem diferentes gradações entre a mineralização das águas
comuns e das águas minerais que podem se manifestar mesmo na supeÍície
como na profundidade (Valdés Gonzâlez & Kimmelmann e Silva, .(b),1998).

A consideração do que a vazão de recarga de água mineral, Q¡¡E , iguala-se à
vazão de saída das águas minerais, Qvs , a partir de uma infiltração comum
total, Qce , implica que também existe uma igualdade equivalente da vazão de
saída da água subterrânea comum, mu¡to utilizadas nas estimativas de
reservas. A diferença básica nestas igualdades está em que entram ao mesmo
tempo os dois tipos de vazões, mas as saídas entre as águas comuns e
minerais, tem um retardo com respeito à entrada original. lsso significa que os
fatores que afetam a zona de recarga (quantidade e qualidade da água
superficial recarregada) apresentam os seus resultados primeiro nas águas
subterrâneas comuns e logo nas águas minerais, pudendo esse "logo" ser
equivalente à faixa entre algumas unidades e milhares de anos.

Tais diferenças na repercussão das variações das condições de recarga entre
a água comum e a mineral exigem considerações diferentes entre uma e outra
para avaliar a gênese, estabilidade da qualidade da água e a vazão de
exploração, mesmo assim, problemas relacionados com qualquer
contaminação, sobre tudo de poluentes não biodegradáveis, cuja permanência
pode durar o mesmo tempo da água mineral mais antiga.
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Todo o argumentado permite fundamentar que a abordagem particularizada
das águas minerais num estudo regional hidrogeoquímico, precisa distinguir as
suas apresentações diferenciadas entre as águas subterrâneas comuns, ainda
que coincidam ambas águas na mesma área e no mesmo tempo de coleta das
amostras, para assim anal¡sar as possibilidades das suas procedências e
interpretar as causas da sua distribuição no território avaliado. Estudar e
interpretar o desenvolvimento e manifestação das águas minerais como um
sistema hidrogeológico diferente e particularizado das águas subterrâneas
comuns é mais um dos critérios assumidos.

5.2 Parâmetros Hidrogeoqu ímicos indicadores

A consideração de um sistema hidrogeológico particular das águas minerais
permite também analisar os processos físico-químicos e bacteriológicos que as
originam como resultados especializados dentro do conjunto total dos
processos que operam com as águas comuns.

Uns dos resultados do processamento preliminar dos dados preexistentes, foi o
uso das relações entre Condutividade (¡rS/cm) e concentração de Cloretos
(meq/L) para a identificação de águas mais velhas ou provenientes de
formações geológicas mais antigas (Valdés González e Kimmelman e Silva,
(a),l ee8)

Outros autores têm ut¡lizados caminhos similares para obter alguma outra
identificação das águas. Entre autores anteriores que utilizaram esse enfoque
podem ser mencionados: Fagundo (1990) ; (1996); Fagundo, Valdés e
Rodriguez (1996) que utilizam as relações entre concentração iônica (Ci)
(meq/L) e condutividade (Ce) (pS/cm) na procura de parâmetros hidroquímicos
nas águas kársticas. Examinando as suas argumentações e exemplos não
podemos afirmar que foram obtidas as mesmas conclusões que o autor, apesar
de partir de considerações similares.

Fagundo, Valdés e Rodriguez, 1996, estabelecem uma correspondência linear
entre Ci/Ce para HCO3, Ca e Mg e outra correspondência quase parabólica
entre os Ci/Ce de HCOs, Ca e Mg com o tempo, para um calcário e um
dolomito, respectivamente, todas obtidas em experimentos de simulação no
laboratório. Fagundo (1996) apresenta um gráfico de Ci/Ce para HCOg, Cl,
SO+, Ca, Mg e Na+K das águas que circulam pelos calcários da formação
geológica Guaijabón, Cuba, que aparentam correspondências lineares
significativas, onde são agrupados todos os pontos num só gráfico, mas
quando se observam detalhadamente os diferentes pontos grafados, pode se
apreciar também alguma dispersão entre os ponios de um mesmo elemento.

Particularmente, no processamento da presente pesquisa utilizaram-se
também os dados preexistentes das águas dos calcários do Neogeno
(Formação Guines) em similar quantidade de análises das correspondências,
surpreendeu que a correlação com respeito à condutividade do Cl fosse maior
que do HCOs, pois se supunha que devia se manifestar ao contrário. No
capítulo Resultados serão estabelecidas as causas destas diferenças com os
resultados do autor.
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ïal correspondência maior da condutividade com o cloreto que com o
bicarbonato não significa que as águas que circulam por esta formação
calcária não sejam bicarbonatadas, como certo é seu conteúdo superior de
carbonatos de cálcio. Também não obrigam que tenham que ser cloretadas
pela sua correlação maior. O que esta correspondência constata é que a
diluição do cloreto é maior, ainda que a sua quantidade total no líquido seja
menor. O cloreto tem um grau de dissociação muito maior que o bicarbonato
(Jrupalo, Bucreev, 1965; pp 24-25).

As afirmações desses citados autores e o uso dos resultados dessas pesquisas
tenham foram aplicadas especificamente nas águas de baixas salinidades dos
calcários. As diferenças entre as conclusões daqueles autores e as conclusões
obtidas nesta pesquisa é que os resultados deste projeto foram tirados dos
enfoques e interpretações dos seus próprios processamentos. Um outro aspeto
a considerar é que esta pesquisa processou dados provenientes das águas em
circulação por diferentes meios litológicos (ígneos, metamórficos e
sedimentares) onde a homogeneidade é pouca. Os resultados de
correspondências tenderam a ceda regularidade com respeito às conelações
entre cloretos e a condutividade.. Tais tendências ainda não podem ser
consideradas leis da Natureza se não fossem estruturadas dentro do seu
sistema hidrogeoquímico correspondente, e devem ser adequadas segundo
outras correspondências do processo hidrogeológico. É muito provável, e está
dentro dos propósitos da pesquisa definir, que o grau de correspondência entre
o cloreto e condutividade relaciona-se com o tempo da circulação subterrânea,
que pode associar-se às mais duradouras condições de diluição.

Entre outros aspetos ou fatores que os hidrogeológos procuram associar para
obter algo pelo qual dominar as generalizações do comportamento das águas
subterrâneas estão o pH e o Redox,ou potencial de oxidação (Eh). O primeiro
da valores a acidez e alcalinidade das águas e, segundo o valor do pH, as
substâncias diluem-se ou precipitam-se. Mas, tal concentração de uma ou
outra substância não só depende do pH, senão também do valor do Eh. Para
confirmar um ou outro íon em solução ou não, utilizam-se os gráficos de Eh/pH,
muito abundantes na literatura especializada. Estes gráficos têm sido muito
úteis para as análises de contaminação, sobre tudo, devidas às atividades da
mineração e outros efluentes poluidores das águas superficiais e subterrâneas
(Mackay and Cherry, 1989; Srasek, 1998; Shinobe and Srasek, 1997).

Outros autores utilizam o Redox como uns dos parâmetros de caracterização
das águas subterrâneas (Allen, Perdue and Brown, 1993; Fagundo, Valdés y
Rodriguez, 1996; Matthess, 1982; Gascoyne, 1997; Schuartz, 1994).

Todos coincidem que o parâmetro Eh não está entre os mais medìdos nos
trabalhos hidrogeológicos de campo. Apesar disso, Allen et al, ',l993, aponta
que as águas subterrâneas podiam ter nas características do Redox e Ph uma
avaliação similar à carcctetização das águas do perfil do solo. Mas, de outra
parte, Schuartz, 1994, considera "A dificuldade para generalizar a condição
Redox em águas subterrâneas é que os fatores variam de um lugar para outro".
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Entre estas duas opiniões extremas, o autor considera que o Redox caracteriza
a variação de fatores de um lugar a outro, pois caracteriza as condições gerais
do ambiente da procedência ou circulação das águas subterrâneas. As
dificuldades podem surgir pelo modo como se analisa ou considera-se o valor
recebido com respeitos à hidrogeologia da ârea de estudo. O Redox não é um
valor matemático invariável, é um valor que caracteriza o valor resultante das
energias em evolução das sustâncias em solução, por dissolver ou precipitar.
Evidentemente, a literatura especializada individualiza os valores dos
potenciais (em + ou - milivolts ou volts) de duplas de Redox (as diferentes
formas de dissolução dos elementos com a água) e os apresenta em tabelas
(Mason, 1960; Jrupalo and Bucreev, 1965) e gráficas relacionadas,
principalmente, com o valor de Ph (Brookins, 1988). Todos explicam que estes
valores são para umas determinadas condições de pH e grau de solubilidade, e
que representam valores guias de correspond ências com o ambiente da
formação e composição das águas numa condição específica de dissolução.
Allen et al, 1993, apresenta um gráfico que relaciona os valores teóricos das
dupfas Redox com os valores Eh medldos no campo em águas naturais. No
referido gráfico pode ser constatado a existência de uma média entre os
valores calculados teoricamente das duplas Redox e os resultados obtidos no
campo. Daí a existência de tabelas e gráficos relacionando Eh/pH para
algumas reações (Mason, 1960, Fig.32, pp 183) e para cada reação individual
(Brookins, 1988). Neste aspecto, pela sua importância nas águas aparecem
ind ivid ualizados estes gráficos para as águas naturais (Mason, 1960, Fig. 33,
pp 185; Allen et al, 1993, Fig. 1, pp 77; Brookins, 1988, Fig. 1, pp '1 1). Nestes
gráficos indicam-se as zonas que correspondem aos ambientes de oxidação,
redução e intermédios ou transicionais em dependência com os valores
resultantes Eh/pH de cada uma dupla Redox. Estes gráficos padronizados são
de grande utilidade quando se quer conhecer quais podem ser as condições do
ambiente subterrâneo onde se formaram as águas captadas na superfície,
sejam por poços ou mananciais. Tal informação, unida à geologia e petrografia
da jazida e a sua composição química total da água, permitem agrupar
elementos favoráveis de análises para a interpretação da gênese das águas
subterrâneas e minerais.

Ainda que autores como Gascoyne, 1997, tenham sido muito exigentes para a
carccÍerização e medição do Eh no campo para evitar variação entre o valor
original e o valor representativo da profundidade de procedência da água
estudada, tudo parece indicar que estas variações podem acontecer nas
águas ao transitar de um méio de oxidação ao outro. Pode acontecer que as
águas de profundidade repitam ainda as características do seu meio de
oxidação á sua saída em superfície.

Se não fosse por isso, todas as águas medidas deveriam ter o valor de Redox
representativo das águas do ambiente de oxidação supeficial, resultado que
não acontece, pois pode se afirmar que poucas águas subterrâneas são
medidas nas suas profundidades de formação. No trabalho de campo efetuado
mediram-se os Eh nos pontos de coleta de amostras e os seus valores não
corresponderam apenas às zonas de oxidação.
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O uso dos valores do Redox das águas minerais para a interpretação do seu
meio de formação, o relacionamento destes valores com a composição química
dessas águas e a possibilidade de utilizar estes valores para uma análise mais
detalhada, podem resultar em contribuição à interpretação dos processos
hidrogeoquímico que acontecem em determinadas zonas da circulação
subterrânea. lnfelizmente a quantidade conseguida de valores do REDOX não
foi suficiente para a possibìlidade de comparação com os demais valores
hidrogeoquímicos.

5.3 Considerações geológicas

No item 4.3 estabeleceu-se que o fundamento do processamento dos dados
precisava regularizar alguns aspetos dos processos a ¡nterpretar. Neste sentido
argumentou-se as considerações hidrogeológicas e hidrogeoquímicas a utilizar
para os objetivos da Tese.

A geologia cubana, geral e particular, da região de estudo será abordada no
próximo capitulo. Neste item analisaram-se aqueles aspetos fundamentais
utilizados para manter a unidade e regularidade interpretativa da informação
total. Conseqüente com as considerações apresentadas, é apenas o meio
geológico o que estabelecera as particularidades do fluxo circulante.

A historia geológica cubana começa nos finais do período Jurássico com
intrusões magmáticas dentro a plataforma existente na bacia caribenha
(lturralde Vinent, 1994). Manifestações de diferentes intrusões, sedimentos
vulcânicos, clásticos e químicos estão presentes refletindo os processos de
características ígneas, metamórficas e sedimentares ocorridas, através das
estruturas e distribuição atual das diferentes formações geológicas presentes.

No Neógeno (Mioceno) cujas formações iminentemente carbonatadas ocupam
quase o 60% do tenitório atual cubano, estavam sob o mar, não aparecendo
uma nítida afirmação sobre até onde existiam os terrenos emergidos. Por isso,
considerou-se a existência total da área cubana emergida a partir do
Pleistoceno. Esta inferência é feita para estabelecer um tempo comum onde as
precipitações começaram a se infiltrar no sobsolo cubano. Ainda que possa ser
precisado mais para frente, a idade geral para ás águas subterrâneas, pela
potencialidade do tempo da circulação, será considerada, como máximo,
menor que 2 000 000 anos, quando iermina o Ierciário. lsso significa que as
condições favoráveis para dar origem às águas minerais por infiltração das
águas das precipitações não devem ter existido para a totalidade do tenitório
emergido sob estudo, antes desse tempo. Também pode se conceber a
possibilidade da existência de águas ainda mais velhas a partir da infiltração
das águas marinhas nas partes submergidas, já consolidadas, antes do
período indicado. Mas, como tal probabilidade não permite um limite certo
sobre o começo do período e podesse se misturar conceitualmente com as
águas conatas, o autor prefere assumir o primeiro limite e reservar tais
probabilidades até que os resultados e interpretações admitam-no ou
fundamentem outra possibilidade .



30

As águas circulam por terrenos formados em diferentes tempos e condições ou
período suficiente como para que o fluxo geral de entrada para a formação de
águas minerais (Que) pudesse se equilibrar com o fluxo correspondente de
saída (Qvs). Nesse mesmo sentido, os indicadores hidrogeoquímicos
utilizados, se analisados nas águas subterrâneas circulando pelas formações
geológicas representativas das diferentes idades da histórìa geológica cubana,
devem estar equilibrados com a ação continuada dos múltiplos processos
físico-químicos e bacteriológicos operando no sistema hidrogeológico das
águas minerais.

O conjunto das considerações argumentadas visou estabelecer critér¡os
básicos, regularizados para o nível da informação existente que permitisse
analisar uma hipótese de trabalho comum aos resultados da região estudada.

A hipótese com a qual estabeleceu-se o processamento efetuado da
informação existente foi que: se os dados das águas subterrâneas que foram
obtidas nos aqüíferos medidos, ordenados pelas idades e grupos litológicos da
sua história geológica, são analisados similarmente na sua tipologia
hidrogeoquimica e nos seus comportamentos com respeito ao cloreto, devem
refletir algumas particu laridades devidas ao maior tempo de circulação, apesar
das suas diferenças ou similitudes litológicas. Tais particu larid ades devem
também ser refletidas, se analisada a sua distribuição espacial na superficie do
território, nas estruturas ou contatos tectônicos existentes.

Deve-se esclarecer que a hipótese é derivada dos resultados
processamentos e interpretaçöes iniciais, mesmo cartográficos como
granodioritos, que foram explicados neste capítulo.

dos
dos
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l,t. ¡rea de Estudo Sensu Lato

A área de estudo encontra-se no território da República de Cuba, o maior
arquipélago do Mar do Caribe, com uma área total 110 922 km2, constituídas
seóuinteJilhas: 1) llha de Cuba com 105 OO7 kmz;2) llha da Juventude
(an1¡ga llha de Pin'hos), 22oo km2e,3) rochedos adjacentes,3 715 km2. Na
Figura 1 esta representada a localizaçäo geográfica da República de Cuba.
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Figura l. Localizaçäo geográfica da República de Cuba.
(Fonte: Núñez Jiménez et al, 1970)

4.1.1. Aspectos Geográficos:

Cuba esta localizada entre os meridianos.
-Extremo setentrional:
Cayo Cruz del Padre (23" 17' 09" latitude N e 80o 53' 55" longitude O de
Greenwich)



-Extremo meridional:
Punta del lnglés (19" 49' 36" latitude N e 77o 40' 36" longitude O de
Greenwich)
-Extremo oriental:
Punta del Quemado (20o 12' 36" latitude N e 74o 07' 52" longitude O de
Greenwich)
-Extremo ocidental:
Cabo de San Antonio (21o 51' 40" latitude N e 84o 57' 54" longitude O de
Greenwich)

Os países de América, mais perto de Cuba são: Estados Unidos de América
do Norte, 180 km a norte; Jamaica, 140 km a sul; Haiti, 77 km a este, e
México, 180 km a oeste.

O território cubano é dividido politicamente em 14 províncias mais o Município
Especial da llha da Juventude ( Figura 2 ),
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Figura. 2 Divisäo Política da República de Cuba.
(Fonte : Jané Martin, 1998)

A ilha de Cuba, onde se encontra a área de estudo, tem 3 209 km de costa
norte e 2 537 km de costa sul.
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A maior cadeia montanhosa é a Sierra Maestra, na província de Santiago de
Cuba, com o Pico Turquino de 1974 m. sobre o nível médio do mar.

O clima é tropical úmido. A precipitação média anual é de 1384 mm com
mínimas de 276 mm no período de estiagem (novembro-abril) e 1104 mm no
período chuvoso (maio-outubro). A temperatura média anual do ar é de 25,5
oC com mínimas de 22,5 oC no mês mais frio (janeiro) e máximas de 27 ,8 

oC

no mês mais quente (agosto).

Do ponto de vista geológico, Cuba conforma o modelo tectônico de placas
para o Caribe Ocidental, fundamentado por lturralde-Vinent et al, 1994, e
constituída por do¡s elementos estruturais principais: a Faixa Dobrada e o
Neoautóctono.

A primeira subdivide-se em Unidades Continentais e Unidades Oceânicas,
enquanto ao Neoautóctono pertencem os sedimentos pouco dobrados do
Eoceno Superior até hoje. As Unidades Oceânicas estão constituídas pela
Faixa Ofiolítica do Norte e o Arco Vulcânico do Cretáceo, bem representadas
na região Centro-Oriental. As rochas ígneas, gabros e peridotitos, e
metamórficas, serpentinitos, do Complexo Ofiolítico são as mais antigas, de
idade Triásico-Tardía ao Cretácico inferior. Ao fim do Cretácico superior,
Maestrichtiano, ocorreram as atividades geológicas que levaram à formação
de sedimentos clásticos, químicos e vulcânicos com atividades intrusivas
ácidas até pouco ácidas, granitos, granodioritos, andesitos e gabros, e que
determinam as estruturas conhecidas do Arco Vulcânico. Após a atividade
vulcânica seguiu a deposição de sedimentos terrígenos e químicos, como
principais, calcários, até o Quaternário.

4.2. Área de Estudo Sensu Stricto (Guba Gentro-Oriental)

A área de estudo, propriamente diia, a região de Cuba Centro-Oriental,
compreende as províncias de Ciego de Ávila, Camaguey e Las Tunas,
abrangendo uma superfície de 27 000 km2 (Figura 2).

4.2.1 Geologia

Para uma melhor compreensão do desenvolvimento geológico cubano
particularizado na érea de estudo, é conveniente detalhar mais um pouco os
aspectos relacionados com as unidades estruturais mencionadas e a suas
manifestações e relações espaciais, litológicas e estratigráficas dentro da
região sob análise. Neste sentido, serão detalhadas apenas as formações
geológicas que formarão parte básica do processamento e análises efetuado
no presente documento, e das quais o autor faz referências específicas nos
mapas das figuras apresentadas.
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4.2.1.1. Descrições das Unidades Geológicas principais

1. A Faixa Dobrada

1.1. Unidades Continentais

Ao norte de Cuba encontram-se elementos geológicos reconhecidos como o
Bloco estreito de La Florida. Estas rochas representam o embasamento com
sedimentos do Jurássico até Cretáceo lnferior (Apiiano). O referido
embasamento aflora parcialmente entre as províncias de Matanzas (Playa
Menéndez, Socorro e Sierra Morena). Esta representado por mármores e
metasilisiclásticos de idade Neoproterozoico, atravessados por pequenos
corpos de granitos do Jurássico Médio. Esta coberto por materiais terrígenos
e carbonatados do Jurássico Tithoniano.

Sobre esse embasamento, na área Cuba Norte-Bahamas se desenvolveu
inicialmente em condições epicontinentais uma seção constituída por rochas
silici-clásticas do Triássico Tardio? ao Oxfordiano? Estas rochas afloram
como fragmentos nas brechas dos diapiros sulinos de Turiguanó, Punta
Alegre(Ciego de Ávifa) e San Adrián. Nestas mesmas localidades afloram a
seção suprajacente representadas por evaporitas (anhidritos, halitos, calcitos
e dolomitos) do Jurássico Superior, provavelmente do Oxfordiano ao
Kimmeridgiano. Sobre estes evaporitos sobejasem dolomitos, anhidritos,
gessos e halitos dos depósìtos platafórmicos do Kimmeridgiano ao Aptiano.

Mais para o sul, dispõe-se a seqüência chamada Zona de Remedios,
constituída por mais de 2000 m de calcários e dolomitos de águas pouco
profundas de idade Aptiano-Maestrichtiano. As rochas estão intensamente
deformadas, com falhas trans-correntes e dobramentos apertados.

Figura 3 . Distribuição das Zonas de Plataformas pertencentes
às Unidades Continentais relacionadas com Cuba.

(Fonte: lturralde-Vinente, 1 994)
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No território cubano as rochas correspondentes à Zona Remedios, afloram
nos maciços carbonatados localizados nas alturas do noreste de Las Villas,
na Sierra de Cubitas (Camaguey) e na Sierra de Gibara, assim como nos
seus possíveis equivalentes de Pinar del Rio (Pan de Guajaibón) e Província
de Guantánamo (Figura 3 ).

1.2. UnidadesOceânicas

Os ofiolitos, as associações do Arco Vulcånico e os sedimentos superposios
a eles podem se agrupar como unidades geológicas de natureza oceánica.
Elas são muito comuns no ierritório de Cuba e estão representados pelos
ofiolitos da faixa setentrional, o arco vulcânico cretácico, a costra oceán¡ca
infra-arco vulcânico, o arco vulcânico paleogénico e as bacias sedimentárias
superpostas. A costra oceánica infra-arco vulcânico e o arco vulcânico
paleogénico não tem representação na ârea de estudo.

1.21. Ofiolitos da Faixa Setentrional

Estas rochas afloram como uma série de corpos alongados na metade
setentrional da llha de Cuba, entre Cajálbana e ao oeste e Baracoa ao este.
Formam mantos tabulares muito desmembrados, onde as rochas estão
intensamente deformadas e alcançam até 6 Km de espessura. Os corpos dos
ofiolitos durante o seu estabelecimento misturaram-se com escamas
tectônicas do Arco Vulcânico do Cretáceo (Figura 4).

Figura 4. Distribuição do Gomplexo Ofiolítico em Guba.
(Fonte : lturralde-Vinente. 1994)

Os ofiolitos que se estendem entre La Habana e Holguin jazem sobre a
Plataforma das Bahamas e são cobertos pelo Arco Vulcânico, vide Figura 5.
Neste perfil, como em outras partes da faixa setentrional, o alóctone ofiolítico
setentrional esta duplicada.
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Figura 5. Perfil do Gomplexo Ofíolítico de Camaguey.
(Fonte : lturralde-Vinente, 1994)

Os ofiolitos setentrionais apresentam um code completo, com representantes
dos complexos peridotíticos, transicionais e cumulativos de idades Triássico
tardio até Cretáceo lnferior.

Na composição dos ofiolitos entram rochas que apresentam diferenças
genéticas e petroquímicas que permitem agrupá-las em três complexos com
as suas composições petrográficas particulares:

1) Complexo Per¡dotítico (Tectonitos): harzburgitos, em menor grau,
websteritos e herzolitos, com bolsões isolados de dunitos, todos
serpentinizados. Raras vezes diques de Gabro.

2) Complexo Transicional: harzburgitos, websteritos e herzolitos, com bolsões
e bandas duníticos, todos serpentinizados; gabroides e pegmatitos.

3) Complexo Cumulativo: grupos máficos (gabros, olivinos, noritos, troctolitos
e anortositos) e ultramáficos, harzburgitos, websterìtos e herzolitos e raros
dunitos, todos serpentinizados.
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'1.22, Arco Vulcânico do Cretáceo

Varias unidades litoestratigráficas pertencem às seqüências do Arco
Vulcânico do Cretáceo. A idade pode se restringir ao Aptiano-Campaniano
Médio, e jazem discordanies sobre os depósitos das formações Durán e
Presa Jimaguayú, do Campaniano Tardio ao Maestrichtiano. O quimismo do
conjunto é calcoalcalino.

A seguir serão descritas as formações do Arco Vulcânico analisadas para o
processamento hidrogeoq u ím ico:

Formação Caobilla

Esta distribuída principalmente ao norte das formações Camujiro e Piragua.
Constitui uma fácies análoga à da Formação Camujiro, só que mais ácida,
provavelmente da mesma idade da Formação Piragua.

A Formação Caobilla são tufas e lavas de composição ácida e média ácida,
de origem submarina e subaérea. Nos cortes raramente podem se
estabelecer os elementos do depósito, pois as lavas e tufas, com poucas
exceções, formam corpos maciços. A espessura desta formação não pode
ser determinada diretamente, devido ao seu caracter maciço, com
transformações metasomáticas e presença de intrusivos na sua base, quando
não esta alóctone sobre os ofiolitos. Supõe-se uma espessura da ordem dos
500 m.

Estabele-se a sua idade, tentativamente, como Coniaciano (?)-Santoniano ao
Campaniano. Pode se supor uma idade mais antiga do Aptiano-Albiano.

Formação Gontramaestre

A sua área abrange a parte suloriental da província Camaguey, entre
Vertientes-Cuatro Compañeros e Jobabo. Esta formada por uma série de
rochas sedimentárias, homogêneas, piroclásticas, organôgenas e vulcânicas.
Caracteriza-se pela sua variabilidade lateral, diferenças na composição dos
pacotes de rochas e em parte pelo seu grande volume estratigráfico. A
espessura, sobre a base dos diferentes membros, alcança o valor dos 8000
m. ao NE e entre 10 500 e 13 250 m ao SO.

A idade tem sido muito difícil de determinar devido a sua grande difusão.
Estima-se por dados faunísticos do Coniaciano-Santoniano? e pela sua
posição estratigráfica e as suas relações laterais, que deva ser do
Turoniano?-Coniaciano? ao Campaniano lnferior.

1.23. Complexos Plutônicos e Metamórficos

As rochas efusivas-sedimentáres do arquipélago vulcânico Cretácico estão
amiúde atravessadas por plutonitos de composição muito variada. A estas
intrusões associam-se distintas rochas metamórficas originadas por
alterações de contacto e h¡drotermal metasomáticas tardias.
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Os afloramentos mais extensos de plutonitos cretácicos apresentam-se por
400 Km entre Cumanayagua (sudoeste de Santa Clara) e Buenaventura ao
sudoeste de Holguin. O fato de que na atualidade aflorem como exposições
isoladas, aparentemente sem relação direta, deve-se a que o seu teto esta
distintamente erosionado e em parte, coberto por sedimentos mais jovens.
Neste complexo estão os granitos e granodioritos.

Estas rochas plutônicas dividem-se em:

-Série calcoalcalina sódica.
Tem um desenvolvimento areal limitado, em Villa Clara e em Camaguey.
-Série alcalina.
Apenas é conhecida na ârea de Camaguey. Esta composta por um conjunto
de rochas ga bro-sieníticas, onde se caracterizam os sienitos biotito-
hornebléndicos de granulação grossa, associados a corpos pequenos e
diques de sienitos quarizíferos.
-Série calcoalcalina normal.
Ocupa a maior área de pesquisa. Estas são rochas do conjunto tonalítico-
granodiorítico, representado por uma fase inicial de dioritos quartzíferos,
monzodioritos e raramente gabro-dioritos; uma fase principal de tonalitos,
granodioritos, e em grau menor, monzonitos quartzíferos e granitos biotíticos-
hornbléndicos, e a fase final, pequenos corpos e diques de granitos biotíticos
leucocráticos.

As rochas intrusivas granitoideas na área de estudo formam uma faixa

da ilha, chamada direção Cuba (1
descontínua que estende-se de este a oeste com um rumo paralelo ao eixo

na área de estudo (Guba Gentro-Oriental).

--ì--rÁrea
ÞJìnçstudo

I I Complexo Granodio¡ítico

2 p Complexo Gabro-Sienítico

3 El Complexo Plagiogranítiro

f Fonte : lturralde-Vinente, 19941
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Os granitoides dividiram-se em três complexos bem diferenciados, tanto
pelas suas tendências petroquímicas como pelas suas características
petroquímicas, mineralógicas, estruturais e a sua localização geológica e
geográfica. Estes complexos são: o granodiorítico, o gabrosienítico e o
plagiogranítico (Figura 6).

Todos os granitoides estão associados em espaço e tempo a rochas
vulcânicas de composição equivalente. Uns e outros representam membros
dos mesmos complexos vu lcânico-pluiônicos em níveis estruturais variáveis,
e apresentam uma relação genética estreita, se derivando dos mesmos
magmas, só que os granitoides representam uma cristalização mais profunda
com uma evolução petrológica mais complexa, proporcionando uma
composição química não totalmente igual; nos granitoides, predominam os
membros ácidos finais, enquanto nos vulcanitos predominam generalmente
os membros intermediários.

Na área de estudo considera-se que uma última fase do magmatismo é
representada fundamentalmente por granitos leucocráticos e granitos
feldspáticos alcalinos e, em menores proporções, por lamprófidos e porfiritos
dioríticos.

Nas províncias estudadas, paralela ao eixo magmático da ilha, aparece uma
grande zona de alteração que se estende por mais de 200 Km entre as
formações vulcanogénicas e os granitóides. As principais alterações
associadas aos granitóides são as zonas argilíticas, illíticas, de propilitização
e de anfibolitização. Outras alterações pós-magmáticas tardias e hidrotermais
de caracter local são epidotização, cloritização, carbonatização e zeolitização.

2. Neoautôctone (Gobertura Genozoica)

2.1. Paleógeno

Formação Vertientes

Os sedimentos do Paleogêno jazem sobre as estruturas cretácicas do Arco
Vulcânico, Complexo Ofiolítico, Margem Continental e da Plataforma.

A Formação Vertientes desenha uma faixa no terreno nas partes central e sul
central da região entre Ciego de Avila e Camaguey. A sua composição é
variada; .margas, arenitos, radiolaritos, gravelitos, conglomerados, calcários e
tufitos. E característica da formação a variação nos conteudos de argila,
carbonatos e material terrígeno, o que provoca transições entre uma litologia
e outra na vertical, mesmo que na horizontal. Esta coberta transgresivamente
pela Formação Guines e Paso Real. A espessura varia entre 30-60 m em
alguns perfis até 430 m em outros. A idade determinada por associações
fossilÍferas é Eoceno lnferior alto a Eoceno Médio.
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2.2. Neogêno

Formação Guines

Os depósitos neogênicos de Cuba encontram-se amplamente representados
e difundidos, alcançando um magnífico grau de afloramentos em quase todos
os casos. Das unidades do Mioceno é a Formação Guines a de maior
distribuição no território nacional desde o ocidente do país até Ciego de Avila,
principalmente.

Os depósitos estão representados por calcários detríticos de graõ fino a
médio, fossilíferos, biohérmicos, calcários, dolomitos, calcárìos sacaroidais e,
as vezes, lentes de margas calcárias e calcarenitos. Entre outras, jaze
transgresivamente sobre a Formação Caobillas. E coberta discordantemente
pela Formação Vila Roja, do Quaternário. A idade atribuída é Mioceno
lnferior parte alta até Mioceno Médio parte baixa. A espessura oscila entre 60
e 390 m.

2.3. Quaternário

Formação Vila Roja

Os depósitos estão representados pelas seqüências a seguir:
-areias de granulação variada, com cascalhose argilas.
-argila e argilas com intercalações de cascalhose areias.
-formações de pântanos de turfas.
-aluviões de rios e correntes temporais.
-calcários recifais.

A Formação Vila Roja desenvolve-se em forma de manto pouco espesso nas
zonas planas das províncias de La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Sancti
Spíritus, Ciego de,Avlla e Camaguey. Esta formada por argilas areno-limosas,
areia argilosa e areia quartzosa de variada granulometria, colorida por
hidróxido de ferro (goethita). Jaze discordantemente sobre as formações
Cantabria, Cojimar, Colón, Crucero, Contramaestre.

A idade é Pleistoceno Médio e a espessura dos seus sedimentos oscila entre
2 e 40 m. A Figura 7 apresenta a distribuição geral dos componentes mais
representativos dos elementos estruturais descritos na ârea de estudo

Na Figura 7 podem diferenciar-se os dois níveis estruturais diferentes citados:
a Faixa Dobrada, formada na nomeada Orogênia Norte-Caribenha
(Campaniano Médio até Eoceno Médio) e o Neoautôctono (Eoceno Superior -

Quaternário). A essa faixa são agregados diferentes terrenos formados em
diferentes ambientes geotectônicos. Ao norte estendem-se porções da
margem continental norte-americana (Plataforma da Bahamas) e no sul são
conhecidas amplas exposições de rochas provenientes de um provável
continente sulino, cuja idade considera-se também Pré-Mesozoico, mas que
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não estão presentes na área de estudo. O Complexo Ofiolítico do Mesozóico
Tardio sobrepõe-se tectonicamente à margem continental norte-americana, e
é comumente coberto pelo arco de ilha cretáceo, caracterizado pelas
atividades ígneas intrusiva (granitos-granodioritos) e extrusiva (gabros, e
tufitos). Bacias superpostas e depressões de avanço (Maestrichtiano-Eoceno
Médio) constituem o fim do arco e da ação da Orogenia.

A área de estudo abrange a margem continental Norte-americana (Jsup-
Ksup), os ofiolitos do Mesozóico, amplos setores do arco vulcânico de ilha
Cretácico (Aptiano-Campaniano Médio), as bacias superpostas das
depressões de avanço (Maestrichtiano-Eoceno Médio) e a cobertura
sedimentar Cenozóica, que, na atualidade, constitui principalmente o calcário
carstificado, de ampla difusão na área de estudo e na parte ocidental do país.
Na Figura I apresentam-se as manifestações atuais dos processos que
deram origem à configuração da região de estudo, assim como a distribuição
das diferentes formações geológicas agrupadas pelas idades.

Nesta figura indica-se um sistema de falhas, La Trocha, relacionado com os
processos geológicos, para ilustrar a influência e participação que podem
exercer no desenvolvimento da hidrogeologia regional. O sistema de falhas e
fissuras existentes não é só o apresentado na Figura 9, pois também existem
outros sistemas com direções perpendiculares, NE-SO, que não foram
representadas no mapa. Algumas hipóteses relacionam diferentes tipos de
falhas com a idade da sua gêneses(Capote Marrero,1997), que podem
constituir mais um critério de prospeção hidrogeoquímica das águas minerais,
podendo destacar alguma diferença entre o quimismo das águas do território
e estes diferentes tipos de falhas, devido aos caminhos que as falhas abrem
nas profundidades, à circulação das águas subterrâneas.

Neste sentido constatou-se, na zona dos granodioritos de Las Tunas, uma
estreita relação entre a emergência das águas subterrâneas cloretadas, num
dos sistemas de fisuramento paralelos às falhas regionais.

Demonstrou-se, ao generalizar na superfície dos granodioritos de Las Tunas
sobre os distintos tipos de águas existentes, que estes distribuíam-se com
determinada regularidade, sendo os tipos cloretados com STD> 1000 mg/L,
os que conformavam'se melhor alinhados. Os tipo hidrocarbonatados
distribuíam-se de forma ma¡s irregular, contornando os cloretados e, os
sulfatados, distribuídos entre ambos. Comparou-se os alinhamentos do tipo
cloretado com os alinhamentos dos sistemas de falhas no território e deram
correspondência com os sistemas existentes de direção NE-SO, da Falha
Regional Camaguey (Valdés Gonzâlez e Kimmelmann e Silva, 1998).

Da análise da dishibuição das formações geológicas existentes na região de
Cuba Centro-Oriental constatou-se que as sub-regiões Camaguey e Las
Tunas compreendem as mais representativas da faixa mais antiga dos
complexos citados. A província de Ciego de Ávila possui uma ampla
distribuição das formações mais recentes, a cobertura cenozóica,
representadas pelas rochas carbonatadas do Neogeno que interrompem em
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superfície as continuidades territoriais destas formaçöes geológicas mais
velhas até Cuba Central. Estas continuidades säo desplazadas entre si pela
Falha La Trocha (Figuras 9, 10 e 1 1).

No caso de Camaguey , esta possui uma boa área exposta do complexo
ofiolítico, considerado na Geologia Cubana o mais antigo, Triássico Tardío-
Cretácico inferior (lturralde Vinent et al, 1994) .

O aspecto relevante das referidas distribuiçöes destas formaçöes geológicas
na região de estudo é a possibilidade de assumir o território como um sistema
particular do resto do pais para os fins de análise hidrogeológica das águas
minerais. Daí que as interpretaçöes tem também a finalidade de argumentar
até onde e sob que condicionantes pode se considerar este sistema fechado
ou aberto.

4.2.2 Aspectos tectônicos

A história geológica refletida nas estruturas existente é mostrada na Figura
12. Nela pode ser apreciada uma área elevada composta pelas formações
mais velhas até as compreendidas pelo Arco Vulcânico. As formaçöes
geológicas mais jovens, do Neogeno até o Recente, a Cobertura Cenozóica,
conformam uma área circundante de menor elevação.
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Figura 12. Esquema das principais configuraçöes
tectônicas da área de estudo.

(Fonte : Adaptado de lturralde-Vinente, 1994.)

Deve se notar ainda que a área elevada alonga-se na direção da Falha
Cubana Axial (NO-SE), constituindo as suas bordas elevadas, direçöes quase
paralelas à mencionada direção. Estes alinhamentos são interrompidos
transversalmente, na direção NE-SO, pelos sistemas das falhas La Trocha e
Camaguey.
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Outra consideração é a extensão e situação da área que constitui o
anticlinorium de Camaguey, rodeado ao sul pelas áreas do sinclinorium de
Cuba Central. Estas apreciações serão úteis quando da análise dos fatores
da entrada, circulação e saída, das águas minerais.

4.2.3 Recursos minerais

A concentração dos minerais útil é reflexa da história geológica do território
estudado. A Figura 13 apresenta em base geológica, as atuais jazidas em
exploração. Existe petróleo no extremo centro-ocidental, província de Ciego
de Avila, relacionado aparentemente com os lineamentos tectônicos. Gesso e
sal gema relacionam-se com os domos salinos, ao extremo norte-ocidental
desta província.

Os minerais metálicos relacionam-se com as manifestações ígneas e os seus
contatos com o complexo ofiolítico e o Arco Vulcânico das províncias de
Camaguey e Las Tunas, e os não metálicos, calcários, magnesitos e argilas,
com os sedimentos do Neogeno-Recente das três províncias.

Preliminarmente pode-se supor que estes sejam os grandes condicionantes
que favorecem os extremos centro e norte-ocidental de Ciego de Avila a
possÍvel apresentação de águas sulfurosas e cloretadas-sulfatadas, de
mediana a alta mineralização, respectivamente.

É possível esperar também águas predominantemente bicarbonatadas de
baixa mineralização, particularmente com sílica e componentes ferruginosos,
ou outro metal específico, naquelas áreas das formações ígneas, ofiolitos e
os seus contatos.

Nas áreas do Neogeno, menos elevadas, constitu ídas por calcários com
diferentes graus de alteração, pode se estimar a presença de águas
bicarbonatadas cálcicas principalmente. Estas águas devem ser estimadas
de apresentar mediana a baixa mineralização devido a receberem todo o
escoamento das áreas mais elevadas. Deve-se considerar sempre a possível
variação deste quimismo a cloretadas sódicas nas áreas costeiras, pela
influença da intrusão marinha.

As considerações assumidas, a partir das manifestações minerais,
conjuntamente com as formações e estruturas geológicas, permitem
estabelecer um patamar hidrogeoquimico qualitativo, no qual destacam-se
os quimismos anômalos e as suas procedências.

Deve se destacar que o mapa base das jazidas não tem indicadas águas
minerais devido as suas jazidas predominaram na metade ocidental do pais.
Apenas uma jazida na parte centro-oriental, Camujiro, foi explorada, e, como
na época da confecção do mapa, esta fonte estava já abandonada
(Lavandero et al, 1987), não foi considerada.
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4.2.4 Geomorfologia

As elevaçöes estruturais indicadas nos aspectos tectônicos são apresentadas
no mapa do relevo da Figura 14. Observa-se que as áreas relacionadas com
os ofiolitos e com o Arco Vulcânico têm altitudes entre 50 e 200 metros acima
do nível médio do mar. As áreas pertencentes à Cobertura Cenozóica säo
mais baixas que 50 m.

A distribuiçäo do relevo sugere que a Cobertura Cenozóica, com altitudes
abaixo dos 50 m, possa funcionar como o principal receptor das águas que
circulam acima e abaixo dos ofiolitos e do Arco Vulcånico, mais antigos, o
que leva à pergunta sobre o que podia acontecer se, a profundidade máxima
do nível dinâmico de exploração das águas minerais fosse superior a 50
nasregiöes mais elevadas, especialmente se a surgência aflorasse nos
calcários do Neogeno.
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4.2.5 Manifestações de carste

A Figura 15 apresenta a distribuição das manifestações cársticas na área de
estudo. A área de rochas näo carbonatadas corresponde ao Complexo
Ofiolítico (considerado entre as formações mais ant¡gas da história geológica
cubana), e às formaçöes do Complexo Plutônico e Metamórfico.

Observa-se que somente o centro do anticlínio, na parte mais elevada não
possui manifestaçöes cársticas.

Nota-se que as demais formaçöes pre-neogénicas têm componentes
carbonatados que condicionam as diferentes manifestaçöes cársticas até os
calcários do Neogeno onde se manifesta o carste clássico. Particular atenção
deve ter-se nas áreas ao norte, em contato com o complexo ofiolítico, que
pertencem à Margem Continental Norte-Amer¡cana (Figura 3), constituída por
sedimentos carbonatados e não carbonatados com idade de Cretáceo
Inferior, que condicionam fenômenos cársticos de alto grau de
desenvolvimento, segundo o predomínio dos calcários na formaçäo.
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(Fonte : Nuñez Jimenez et al, f 970.)

Do ponto de vista das procuradas condicionalidade hidrogeológica, para a
sua apl¡caçäo ao sistema hidrogeológico das águas minerais, este carstismo
pode criar nessa parte do território, a mínima ¡nfiltraçäo da água na zona
central, com exceções nos terrenos altamente castificados da margem
continental, onde avazâo de recarga pode ser localmente e¡evada.

A recarga mais elevada será nas partes ma¡s baixas dos calcários que
constituem a Cobertura Cenozóica, mas que pouco contribuirá às futuras
vazöes de águas minera¡s como água de infiltração. A área intermédia na
estrutura elevada permite supor vazöes de infiltração de moderada a alta,
segundo a localidade específica, mas que si permitiräo contr¡buir à
alimentaçåo das águas minerais.

lsso permite deduzir, em sentido geral, que as possibilidades de vazöes de
recarga notáveis de águas minerais ficam mais para os limites entre a
Cobertura Genozóica e o Arco Vulcânico que para os of¡ol¡tos, onde, se
aparecem vazöes desta natureza, devem estar relacionadas com circulaçâo
profunda ou mais superf¡cial, ligados a entradas locais. Desde outro ponto de
vista, esta zona intermédia resulta mais perspectiva pela possibilidade
também que as suas vazöes sejam mais estáve¡s e, por enquanto, supor os
processos de recarga e quimismo mais constante.



4.2.6 Precipitaçöes

As precipitações constituem fator primário da alimentação das águas
subterråneas e, por isso, das águas minerais. A Figura 16 mostra a
distribuiçäo média anual de precipitaçöes, tanto em Cuba como da área de
estudo. Devido a sua posiçäo entre os Trópicos e sem elevaçöes maiores
que 2000 m, não existem precipitaçöes nem acumulaçöes de neves. O valor
meio anual é de 1 300 mm. Pode se apreciar na figura os valores médios
anuais das províncias: Ciego de Avila (1264 mm), Camaguey (1326 mm) e
Las Tunas (1126 mm).

Relacionando estes fatos com o mapa tectônico da Figura 13, pode-se
estabelecer uma possibilidade de circulaçäo subterrânea intensa em direção
NO-SE, se não for interceptada pelos sistemas principais de falhas NE-SO,
influindo nas suas permeabilidades.

Considerando o valor médio das precipitaçöes que recebe a região (1300
mm/ano) pode se estimar uma recarga suficiente para as vazöes resultantes
das águas subterrâneas.

Figura 16. Distribuição das precipitaçöes médias anua¡s em Guba com
eniâse para a Área de Estudo.

(Fonte : Adaptado de Núñez Jiménez et al,, f 970.)

4.2.7 Escoamento superficial

O escoamento superficial é o resultado da ação das águas das precipitaçöes
no relevo superficial, mantidas até que alcançarem o nível de base mínimo,
seja o mar ou outra grande receptora de águas. O escoamento superficial,
agindo nas rochas sobre as quais escoa, torna-se um dos agentes de erosão
mais enérgicos da Natureza e os seus rastros no relevo permitem
compreender e tirar considerações sobre o que acontece abaixo da
superfície.
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A maioria dos rios de Cuba não tem grandes vazões e os seus níveis da
águas dependem muito das estaçöes climáticas, chegando os níveis mais
baixos durante o período de estiagem, Existem muitos cursos curtos que säo
ativos apenas durante o período de precipitaçöes. O escoamento médio
anual de todos os rios de Cuba é estimado em 30 km3 .

A Figura 17 apresenta a distribuiçäo dos rios na área de estudo. Nela pode se
ver que a divisória principal é estabelecida na área elevada estruturalmente e
através das rochas não carbonatadas (ofiolitos e granodioritos) até chegar à
zona da Cobertura Cenozóica.

Figura 17. Distribuição dos rios existentes na área de estudo.
(Fonte: Nuñez Jimenez, f 970)

Todos os rios descem à costa diretamente a partir desta divisória central, a
exceçäo do rio Caonao. Este rio é o maior das províncias centro-orientais,
com 133 km de comprimento e desce com um curso torto que pode
representar as irregularidades particulares da geologia e da drenagem
subterrânea, o qual aparece destacado no mapa da Figura 17.
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O escoamento médio anual dos rios na região de estudo está entre um
mínimo de 6. 106 m3 e um máximo de 1270j06 m3 . Estas vazões têm sido
aproveitadas com o fim do uso na agricultura principalmente, através de
barragens nos seus leitos. A Tabela 4 apresenta os valores para cada uma
delas e as figuras 18, 19 e 20 apresentam as respectivas distribuições das
barragens nas suas províncias.

Do ponto de vista do balanço hídrico, a informação conseguida calcula
valores anuais de 2162.10b mt para as águas superficiais e de 1230.1 0ö mJ
para as águas subterrâneas (ATANASOV et al, 1969).

Deve se considerar que os valores são de água explotada no momento e não
da existência total nas províncias.

4.2.8 Hidrogeologia

Do ponto de vista hidrogeológico, as informações generalizadoras são
escassas, mantendo-se o Mapa Hidrogeológico de Cuba 1:1 000 000 (Lueges
ef. al, 1977) ainda vigente. Devido a que as formações cársticas, as mais
aqüiferas de Cuba, constituem o alvo básico das pesquisas e explorações
das águas subterrâneas, as informações ma¡s completas e generalizadoras
estão nas formações dos calcários, principalmente do Neógeno. A Figura 21
apresenta a parte do mencionado mapa correspondente à área de estudo,
destacando os elementos mais relevantes.

As descrições das aquosidades das formações geológicas também não são
muito detalhadas no seu sentido geral, excetuando as formações
cársticas(Fagundo et al, 1998) e localidades de algum interesse de
exploração, devido à presencia de água subterrânea por fraturas e
agretamentos.

Neste sentido, as descrições mais generalizadas estão agrupadas
estratigráficamente pelos componentes litológicos mais representativos das
formações pertencentes à evolução geológica já descrita.

4.2.8,1, Descrições das capacidades aqüíferas dos depósitos
estratrigráficos

As seguintes descrições das características hidrogeológicas são de Guzmán
et al, 1982.

Rochas Ultrabásicas

Estão distribuídas em todas as províncias e representadas pelos peridotitos.
Na pade superior do perfil estas rochas têm-se transformado em
serpentinitos, manifestando-se nas elevações anticlinais. Observam-se nelas
agretamentos em direções variáveis.
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TABELA 4. DADOS TÉCNICOS DAS BARRAGENS
CONSTRUíDAS NA REGIÃO DE ESTUDO.

(vrDE DrsrRrBUrçÄo No rERRrróRro NAs REspEcrvAs FrcuRAs)

(Fonte: Arquivos do lnst. de Recursos Hidráulicos, 1999)

Província Nome da
Barragem

uapacr0a0e
util

1106 ms¡

Objetivo da
Exploração

Nome do
rio

Area da
bacia
(km')

Escoamento
médio anual

(1oo m3 )

Ciego de
Avila

Chambas I 31 Abastecimen
to para

irrioecãn

Chambas 40 15

Chambas ll 33 Chambas 128 69

Camaguey Porvenir 169 Caonao 656 216

Máximo 69 Duran 243 90

Amistad
Cubano-
Búlqara

135 Abastecimen
to para

consumo

Saramagua
can

280 95

Muñoz 114 Abastecimen
to para

irrinae.âo

Muñoz 342 104

Jimaguayú 197 San Pedro 592 164

Najasa I 72 Najasa 267 BB

Najasa ll B6 Najasa 808 250

Las Tunas Juan Saez 102 unaparra 41 90

Totais da
região

1006 3397 1 183
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Figura 18. Barragens construídas na província de Ciego
de Avila. Dados em Tabela 4

(Fonte : Arquivos do lnst. Nac. Recursos Hidráulicos, 1999)
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Estas säo pequenas em geral e recheias de mineral serpentina. Às vezes,
quando maiores, estão relacionados com atividade tectônica, Por isso, as
águas estão associadas ao tipo de águas de fissuras.

Nas provínc¡as de La Habana e Matanzas (ao ocidente da ârea de estudo),
registram-se mananciais de águas doces e salinizadas com vazöes até 1Us.
Na jazida de cromito de Camaguey, tem-se avaliado a maior saturação de
água entre os 30 e 50 m. de profundidade, com vazöes entre 0,2 e 0,3 Us.
Nas zonas de deslocamentos tectonicos, como por exemplo, a 10 Km ao Este
da cidade de Camaguey, existem perfuraçöes com vazöes de até 20 L/s.

Granitóides e gabros

Constituem uma faixa de intrusöes, alongadas em forma de cadeias entre as
elevaçöes de Guamuhaya, na província de Cienfuegos, ao oeste da área de
estudo, e a cidade de Las Tunas. A rocha representativa mais comum é o
granodiorito. O gabro ocupa uma extensão relativamente limitada e a sua
capacidade aqüífera não esta estudada.

As águas subterrâneas nos granitóides estão associadas a fendas de
intemperismo e deslocamentos tectônicos, com vazöes menores de 1 Us até
alguns L/s, respectivamente. As salinidades destas águas estäo entre 1000-
3000 mg/L de STD para o primeiro caso e até menos de 1000 mg/L de STD
para o segundo caso. Consideram-se águas de fissuras.
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Jurássico lnferior e Médio

Estão amplamente distribuídos na parte ocidental do país, representados nos
maciços de Pinar del Rio, llha da Juventude e Guamuhaya. A posição
estratigráfica mais baixa corresponde aos mármores e acima deles, os xistos
(quarzíticos, micáceos, grafíticos carbonatados e argilosos).

As águas subterrâneas estão associadas a fendas de distintas origens
(intemperismo, litogénica e tectônica). As capacidades aqüíferas destes
depósitos têm sido pouco estudadas. A vazão nestes grupos é de frações de
litros por segundo.

Quando estudados, estes materiais apresentavam vazões de até 1-5 L/s nos
xistos quartzíferos em zonas entre a cobertura argilosa e a rocha dura, e
superior a 20 Lls nos mármores (Valdés González, 1976). Sao águas de
fissuras.

Jurássico Superior

Estes depósitos estão muito desenvolvidos na provincia de Pinar del Rio e ao
Norte das províncias de Villa Clara, Sancti Spíritu e Camaguey. Estão
representados por calcários de cor cinza claro, compacios, com intercalações
de rochas silícicas. Na parte superlor existem intercalaçöes de calcários
arenosos. Esta composição litológica condiciona a presencia dos fenômenos
cársticos. Os processos cársticos desenvolveram-se principalmente na
direção dos deslocamentos tectônicos. Suas capacidades aqüiferas têm
sido pouco estudadas, mas as vazões altas ou baixas dependem do acerto
ou não das perfurações nas zonas carstificadas. Consideram-se águas
cársticas de fissuras.

Cretáceo

Estes componentes exlstem distribuídos em todo o território nacional,
representado pelas rochas carbonatadas, terrígenas e vulcânicas. Os
carbonatos estão representados pelos calcários e menos freqüentemente
pelos dolomitos e margas. Com muita freqüência encontram-se ao Norte das
provincias Ciego de,Avila e Camaguey, onde estão deslocados e quebrados
por inúmeras falhas grandes e pequenas. As rochas são de baixa capacidade
aqüífera e, com freqüência tem uma salinidade elevada.

As rochas vulcanogénicas e vulcanogénicas-sedimentáres estão
preferencialmente desenvolvidas ao sul do tenitório. A seqüência
vulcanogénica esta representada por diabasos, andesitos, tufitos, lavas,
limolitos, intercalações de calcários, limolitos tufíticos e arenitos.

A seqüência vulcanogénica-sedimentar esta constituída pelas alternações de
Iimolitos tufíticos, arenitos, calcários e xistos silícicos. A vazão dos poços é
até 1 L/s. Consideram-se águas cársticas de fissuras e de estratos fissurais.
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Paleoceno

A partir da sua analogia litológica, estes conjuntos estão unificados com os
calcários do Cretáceo no Mapa Hidrogeológico da Figura 21, formando um
único complexo aqüífero de águas cársticas de fissuras.

Eoceno

Estão desenvolvidos em todas as províncias e representados por sedimentos
terrígenos, vulcanôgenos e carbonatados. Na parte Norte e Noroeste da
província Camaguey desenvolvem-se preferencialmente os calcários e ao
Sul, as margas. Ao Este da cidade de Camaguey observam-se margas,
calcários e rochas carbonatadas magnesianas. As rochas efusivas do Eoceno
desenvofvem-se preferencialmente nas partes meridionais da província de
Camaguey e províncias mais orientais, representadas por tufas, porfiritos
basálticos, calcários tufíticos e xistos tufíticos. Poucas vezes encontram-se
intercalações sedimentáres representadas por calcários.

As vazões destes sedimentos são menores que 1 L/s. Em zonas de
deslocamentos tectônicos e tufitos porosos podem se esperar vazões
superiores. São consideradas como águas de estrato fissurais.

Oligoceno

Estão desenvolvidos em todas as províncias, representados por fácies
carbonatadas e terrígenas, Nas províncias ocidentais predominam os
sedimentos calcários carstificados com vazões entre 30 e 50 L/s. Nas
províncias orientais estão representados por fácies marinha (margas,
calcários, dolomitos e anidritos) e continentais (argilas, xistos argilosos e

conglomerados). Por isso, nestas últimas províncias, as vazões são pobres,
com exceções para os casos onde a espessura do calcário existente permite
vazões até os 20 l/s. Consideram-se águas de estrato intersticiais e cársticas
de estratos.

M ioceno

As rochas destes sedimentos estão amplamente representados em todo o
território nacional pelas fácies carbonatadas e relacionadas diretamente com
os principais recursos de águas subterrâneas do país. Nas províncias mais
orientais desenvolvem-se a fácies terrígena.

A fácies carbonatada está representada por calcários brancos e rosas, duros
e em algumas partes, muito cavernosos. A espessura dos depósitos varia
entre 60 e 300 m. Na província de Matanzas alcança os 600 m.

Ao Norte da provincia Camaguey os calcários são cavernosos, e, às vezes,
argilosos, encontrando-se margas e dolomitos. A estes depósitos estão
associados o complexo de águas de estrato fissurais e águas cársticas de
estratos, que tem uma ampla extensão e uma grande importância prática
como fonte de abastecimento e irrigação, nos limites dos vales das províncias
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de Pinar del Rio, La Habana e Matanzas e na planície das províncias de Villa
Clara e Camaguey.

A superfície dos níveis naturais das águas subterrâneas esta inclinada em
direção ao mar com cotas entre 4 e 1 metros, e menores, sobre os níveis
médios do mar. As vazões dos poços alcançam até 250 L/s a mais.

Na parte oeste da província Camaguey, na provfncia Ciego de Avila, este
complexo aqüífero estende-se da costa norte à sul. A linha divisória das
águas subterrâneas passa pelas exposiçöes superficiais das rochas
anteriores ao Mioceno. Perto da divisória, as alturas do nível das águas têm
cotas entre 22 e 24 metros sobre o nível médio do mar, e perto das costas
aproximam-se a zero. As vazões variam entre 20 e 200 L/s a mais.
Freqüentemente tem uma salinidade elevada e distinta composição química.
São consideradas como águas cársticas de fissuras.

Quaternário

Os depósitos estão representados pelas seguintes seqüências :

-areias de grano variado, com cascalhos e argilas.
-argilas e argilas com intercalações de cascalhos e areias.
-formações de pântanos com turfas.
-aluviões de rios e correntes temporais.
-calcários recifais.

Os depósitos da seqüência de areias encontram-se em inúmeros rochedos
dos conjuntos de arquipélagos que bordejam a llha de Cuba, o que fazem
muito limitado os recursos hídricos nestas reduzidas áreas.

Nas províncias de Villa Clara, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila e Camaguey os
depósitos de argilas são observados no litoral norte, e menos, no litoral sul.
As suas espessuras alcançam entre 10 e 15 m. Provavelmente não contem
água subterrânea de importância prática.

Os sedimentos aluviais, representados por cascalhos e fragmentos pouco
transportados, estão difundidos nas margens dos rios e pequenos riachos. As
espessuras alcançam 5 a 10 m. A importância prática depende da extensão e
vazão da corrente superficial sob estudo.

As formações de pântanos com turfas estão distribuídas nas costas norte e
sul da llha de Cuba e nas costa de alguns rochedos. Às vezes, estes
materiais misturam-se com argilas e carbonatos. Consideram-se águas
intersticiais de estratos.
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4.2,8,2, Algumas particularidades da hidrogeologia cubana

Os poços em aqüíferos cársticos apresentam profundidades entre B0-100 m e
altas vazões. Os poços em rochas fraturadas (cristalinas) são menos
profundos, entre 40-80 m, que correspondem à zona de alteração, enquanto
o poço perfurado em terrenos arenosos consolidados tem profundidades e
vazões baixas.

Devido a esta situação, temos o baixo nível de estudo para um perfil
generalizado com poços mais profundo que 100 m para qualquer formação
geológica, embora existam dados locais para profundidades maiores. Por
outro lado, devido às heterogeneidades e irregularidades condicionadas pela
combinação dos sedimentos calcários e rochas duras fraturadas, à alternação
de sedimentos e rochas de diferentes extensões, espessuras e durezas e às
suas particulares distribuições e associações locais, fazendo variar os
parâmetros hidrogeológicos entre os valores extremos daqueles assumidos
para as características petro-físicas particulares das formações analisadas
(Tabela 5).

Os perfis mais completos dos aqüíferos estão relacionados com a manifesta
intrusão do mar na parte costeira das formações cársticas, os aqüíferos mais
produtores que ocupam a maior parte do país.

A Figura 22 adequou o perfil geológico da área de estudo às suposições das
características hidrogeológicas gerais. Deve-se notar que as
heterogeneidades das formações geológicas não alteram a continuidade do
fluxo subterrâneo, o qual drena permanentemente para o mar, segundo
permitam as condicionantes regionais específicas. Em sentido geral, a
profundidade de estudo hidrogeológico atual não é maior dos 200 m.

Tabela No. 5 . Exemplos da variação dos valores da vazão
específ¡ca (q) em diferentes formações geológicas da área de
estudo.

Formações
Geológicas

Vazão específica, q (L/s/m)

Valor máximo Valor mínimo
Serpentin itos 6,67 o,44

Granodioritos 6,8 0,01

Andesitos e basaltos 7,92 0,13

Fm. Contramaestre 8,3 7,1

Fm. Guines 31,5 1,3

Fm. Vila Roja 4,55 2,22
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Pode-se apreciar, muito comum ao resto do país, que o valor particular da
vazão específica, mesmo que a Transmisibilidade, näo avaliam apenas a
aquosidade da rocha, se não, também, as condições das relações estruturais
específicas e locais do conjunto rochoso no ponto ou perfuraçäo analisado. A
probabilidade maior que dão as rochas cársticas à localização de zonas de
alto grau de agretamento, e por isso, maiores aquosidades, tornam-se alvos
de melhor e mais econômicas pesquisas hidrogeológicas. Deve considerar-se
que as reduzidas extensöes que o tamanho geral da llha de Cuba permite,
mesmo assim, devido à alta pluviosidade e temperatura do clima Tropical
Úmido insular, não condicionam a manifestaçäo de similares regularidades
hidrogeológicas que podem se apresentar nas litologias continentais
equivalentes.

A exceçäo dos aqüíferos dos sedimentos granulados da bacia do rio Cauto, o
maior de Cuba, localizado na província de Bayamo, ao este da área de
estudo, a maioria dos aqüíferos em Cuba caracterizam-se por uma
composiçäo rochosa dura, agretada ou cavernosa com boa estabilidade das
suas paredes nas perfuraçöes feitas. Quando construe-se o poço para a
explotação, estas particularidades permitem eliminar o uso dos problemáticos
e custosos filtros com cascalho ao seu redor.

Figura 23. Esquema construtivo típico de um poço em um aqüífero
cárstico. Devido à estabilidade das paredes das rochas duras, o
revest¡mento apenas emprega-se para evitar a destruiçäo dos
materiais mais soltos da cobertura.
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Um exemplo da construção típica nos casos da explotação de água
subterrânea em aqüíferos de calcários cársticos ou rochas fissuradas é
amostrada na Figura 23.

No caso das águas minerais cuja circulação deve ser mais profunda,
evidencia-se que os sistemas de falhas regionais e as suas zonas de
agretamentos derivadas, podem ser os melhores contribuintes para as suas
localizações e apresentações na superfície, embora possam variar os
parâmetros hidrogeológicos, segundo o corte específico no lugar da sua
perfuração de explotação.

Tais particularidades induzem a trabalhos de prospeção e avaliaçöes
diferentes aos tradiclonais métodos hidrogeológicos das outras águas
subterrâneas.

O lugar de locação do poço, assim como a sua construção depende da zona
específica por onde circula a água mineral sob pesquisa. Tal zona pode ser
relativamente estreita com respeito ao corte do horizonte aqüífero restante e,
às vezes, pode estar muito mais profunda. A Figura 24 exemplifica a
situação.

Figura 24. Exemplo esquematizado da construção de o poço de
exploração de Peña Azul, Camaguey.

(Fonte : Hipolit et al, 1992)
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O alcance da profundidade planejada (entre mais de 100 m. e na atualidade
até os 600 m.) consegue-se com o sistema da perfuração telescóplca. O
isolamento das águas subterrâneas em contato com as condições ambientais
é feito cimentando os trechos superiores e colocando revestimentos "cegos"
de perfuração nas partes superiores e inferiores da zona aqüífera. No trecho
da zona produtora colocam-se revestimentos que permitem a entrada da
água (filtros), que condiciona a entrada controlada apenas das águas
minerais, ficando o poço pronto para a avaliação por bombeamento.

Outro aspecto muito particular sobre estas explotações de águas minerais
são os poços de prospeção de petróleo, abandonados pelos seus resultados
negativos, mas que, pelas suas relações com estes tipos de jazidas, tem
apresentado águas de valor medicinal excelente, como são os casos das
fontes de águas sulfurosas de El Azufre (Rodriguez, F.,1992) e Veracruz
(Rodriguez, F.,1994). Nestes casos, a construção e lugar específico não são
controlados pelo hidrogeólogo, favorecendo a pouca e necessária informação
hidrogeológica do perfil, aproveitando-se apenas a qualidade avaliada das
suas águas minerais.

4.2.9. Considerações a partir da informação analisada

As águas minerais têm, entre outras características, singularidades
destacadas dentro do entorno das outras águas subterrâneas comuns. O fato
de limitar este tipo de jazida às áreas das instalações para sua exploração ou
assumir a sua procedência a profundidades desconhecidas, impossibilita
descobrir os mecanismos da sua gênesis. Uma generalização dos fatores
principais que dominam as águas subterrâneas deve ajudar a precisar as
possíveis alternativas que pode condicionar a presencia de um tipo de água
mineral dentro os outros tipos comuns de águas subterrâneas.

O alvo do desenvolvimento deste capítulo foi esquematizar esta concepção
geral como guia à interpretação dos resultados dos processamentos da
documentação existente. A Figura 25 apresenta uma adequação do
ambiente hidrogeológico, a partir da informação selecionada dos mapas
anteriores, e resumindo, sobre o mapa da região de estudo, o esquema das
cond¡cionantes principais que dominam a entrada, circulação e drenagem das
águas subterrâneas. Esquematiza também, as possibilidades de
apresentação dos tipos hidrogeoquímicos mais característicos, segundo o
tipo litológico dominante, a partir da distância à zona de recarga.

A esquematização das condicionantes hidrogeológicas básicas da área de
estudo na Figura 25, tem como fim fazer uma concepção dos fatores
operantes para melhor interpretar e avaliar os resultados do processamento
da informação cadastrada.
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Este esquema permite descriminar as condicionantes reg¡onais comuns para
determinada fonte mineral, e distinguir as manifestações anômalas dentro do
entorno existente. Por outra parte, permite analisar as possibilidades do
percurso das águas subterrâneas desde a zona de recarga até a sua zona de
drenagem, ou estabelecer as diferentes alternativas para a sua análise
posterior.

A imensa maioria das fontes de águas minerais tem uma saída natural como
manancial (captada ou não). lsso quer dizer, ainda que não se tenha a
certeza documental, que elas são empurradas por algum gradiente hidráulico
em equilíbrio com o slstema que as originam. A necessidade de ampliar a
exploração devido ao incremento da demanda, seja no próprio manancial ou
outras fontes na área, tem acrescentando o uso de poços para estes fins.
Quando se explora uma fonte de água mineral mediante poços, a estimativa
da vazão depende do rendimento da obra feita, mas o tempo do
bombeamento de avaliação, não da margem nenhuma para garantir a
estabilidade da qualidade mineral da água a explorar. Precisa-se
fundamentar alguns limites úteis para orientar a prospeção e exploração das
águas minerais, sobre tudo, se a exploração é mediante poços, pois a
drenagem por mananciais, fixa as suas próprias vazões. A explotação de
aqüíferos costeiros tem estabelecido não ultrapassar o nível dinâmico de
explotação abaixo o nÍvel médio do mar, ou altura zero. lsso nunca significa
uma impossibilidade a cumprir, mas significa uma das condicionantes a
considerar nas avaliações (Valdés González ,1990).

Outro resultado da análise efetuada é o poder fundamentar preliminarmente
uma condicionante hidráulica à exploração das fontes de águas minerais.
Aliás do esquema das condicionantes distribuídas no território, foi
argumentada uma condicionante aplicável especificamente à explotação.
Esta condicionante hidrodinâmica regional permite estabelecer não
ultrapassar o nÍvel da explotação das águas minerais, para valores inferiores
aos 50 m. de altitude na região de estudo. O cumprimento fiel da
cond¡cionante indicada, não exclui a necessária atenção que, às alterações
dos fatores hidrogeoqu ímicos devem ser considerados. Uma conceituação
que a tese pretende demonstrar, avaliando a participação de todos os fatores
hidrogeológicos, é equilibrar as atenções sobre os limites dos controles
estabelecidos, sejam hidrodinâmicos ou hidrogeoquímicos. A Figura 26
apresenta o esquema que ilustra graficamente a fundamentação do limite
estimado apenas para a região de estudo. Evidentemente, representa um
nível de orientação a ser levado em consideração para a região e que pode
se tornar mais perigoso, quanto mais perto da Cobertura Cenozóica
encontrar-se a obra de explotação. São poucos os casos na aval¡ação e
explotação das águas minerais que tem podido fundamentar condicionantes
de explotação como a apresentada, proveniente da análise dos fatores
regionais, sejam como limites ou alternativas.

Os esquemas confeccionados são um ponto de partida para a ¡nterpretação
das condicionantes que originam as águas m¡nerais, mesmo em qualidade
como em quantidade, e, por isso, é pouco útil para discernir fenômenos de
influencia muito local. A constatação destes esquemas com os resultados da
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restante informaçåo a processar, permitira precisar melhor as condicionantes
de gênese e circulação das águas minerais, dentro do conjunto dos
processos que acontecem na circulação geral das águas subterråneas.
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Figura 26. Esquema general¡zando um possível limite à explotaçäo das
águas minerais na regiäo de estudo guê, se ultrapassado, pode influir
negat¡vamente na qual¡dade da sua composiçäo química.
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V. Metodologia

l. Metodologia de Campo. Amostragem

A coleta das amostras utilizadas no trabalho foi feita em 7 poços distribuídos por toda
a área de estudo. A escolha destes poços foi feita visando a amostragem de todas as
fontes de águas minerais existentes na área de estudo.

A Figura 27 mostra a localização dos poços amostrados.

Diretamente no campo foram medidos os seguintes parâmetros:

.Nível da água (medidor elétrico de nível)

.vazão (recipiente de 3 L e cronômetro)

.Temperatura do ar (termômetro)

.Temperatura da água (termômetro)

.pH (pHmetro portátil)

.Eh (medidor de Eh portátil)

.Condutividade (medidor de condutividade portátil)

STD (medidor de sólidos totais dissolvidos portátil).

Alcalinidade (colorlmetro)

COz (colorímetro)

Foram coletadas amostras para as seguintes determinações no laboratório s:

Ânions

Cations
Na+K

o18

Trítio
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Figura 27 . Localização das fontes de águas minerais amostradas.

Cada amostra coletada foi devidamente acidulada com ácido sulfúrico, para o caso
das determinações de Na+K, e com ácido nítrico, para o caso das determinaçöes dos
cátions.

No caso do Trítio, coordenou-se as suas determinações com o o lnstituto de Recursos
Hidráulicos de La Habana as suas determinaçöes, as quais perderam a sua garantia
de qualidade devido a irregularidades nesse instituto e por isso não foram utilizadas no
processamento final.

A coleta das amostras para as analises físico-químicas foi feita conforme as normas
de CETESB (1988).

A coleta das amostras de água para analises de 3 H e tt O foi feita sem adição de
qualquer preservativo, utilizando-se apenas frascos de polietileno de 20 ml, novos e
descartáveis, enxaguados três vezes com a própria água a ser amostrada e cheios ate
a boca. A tampa utilizada, também de polietileno, era provida de batoque para a
completa vedação do frasco.



72

2. Procedimento de Análise Utilizados em Laboratório

As análises das amostras de água de poços coletadas durante a campanha realizada
em Cuba no mês de dezembro de 1998 foram realizadas nos Laboratórios do Centro
de Pesquisa de Aguas Subterrâneas do lnstituto de Geociências da Universidade de
São Paulo (CEPAS, lGc, USP).

As determinações dos ânions F-, Cl-, NOz , Br:- , NO3-, PO¿-3 e SOa-2 foram realizadas
pelo processo de cromatografia liquida no aparelho DIONEX 2010i; a análise dos
cátions Na* e K* foi realizada pelo processo de fotomehia de chama, desenvolvido no
fotômetro B 262 da Micronal e a análise dos cátions Cu*2, Pb*2, Zn*2, Fetot"l, Crtotul ,

Mn*2, Ni*2, Ba*2, Al*3, sr*2 , Agt ,cd*z,ca*2 e Mg*2 foi realizada pelo processo de
espectrofotometria, no Aparelho de Absorção Atômica CG A47000 BCe .

3. Processamento da informação utilizada

3.1 Composição química das rochas na região de estudo

Qualquer análise da hidroquímica das águas subterrâneas e os seus resultados
derivados não seriam totalmente confiáveis se não fossem comparados com a
potencialidade química do conjunto das rochas presentes na regiäo de estudo.

Os materiais utilizados são documentos inéditos que estão em processamento no
lnstituto de Geologia de Cuba e que foram gentilmente cedidos pelas geólogas Diaz
de Villalvilla, L; Marin, T. e Padrón Martín, M. Por isso, ainda são dados totalmente
crús quanto a seu processamento. Estes dados dos conjuntos litológicos das rochas
foram determinados apenas para a análise metalogênica da região e agrupados em
duas tabelas, uma litológica e a outra, petroquímica. Para poder estabelecer a devida
comparação com a informação hidroquímica processada, procurou-se nas tabelas
preparadas para a análise metalogênica, o agrupamento específico dos seus dados
que homologaram, no tipo de dado e referência geológica, com os regishos
respectivos das águas, as quais estavam orientadas segundo as formações
geológicas de procedência,

Os documentos revisados foram:

A. Tabela Litoquímica com 2519 pontos, organizados respectivamente por número
dos pontos, coordenadas, litologia, formação geológica com os resultados das
determinações químicas dos microcomponentes metálicos B, Be, Ba, Co, Cr, Cu, etc.
B . Tabela petroquímica com 1263 pontos, organizados respectivamente por número
dos pontos, coordenadas, tipo de rocha (diferenciadas em alteradas ou compactas)
com os resultados das determinações químicas dos óxidos seguintes: SiOz, TiOz,
AlzOe, FezOs, FeO, MnO, MgO, CaO, Na2O e K2O .

C . Tabelas por formações geológicas específicas com o mesmo tipo de informação
que a tabela anterior, contendo as seguintes formações:
a. Caobillas (105 pontos)
b. Camujiro (215 pontos)
c. Contramaestre (69 pontos)
d. Piragua (109 pontos)
e. Sierra (79 pontos)
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A revisão de toda a informação apresentada para o objetivo pretendido, concluiu o
seguinte:

A tabela nomeada de A, litoquímica, resultava improcedente no que se refere às
determinações existentes pois não guardam similitudes com o tipo de informação
utilizado para as águas.

A informação da tabela nomeada de B, petroquímica, ajustava-se à informação
equivalente processada das águas no que se refere aos cátions, em particular, os
óxidos de Ca, Mg, Na e K.

A tabela nomeada de C, similar à B, no que se refere aos cátions, compreendia
apenas as formações relacionadas com o Arco Vulcânico. Entre elas, selecionou-se a
Formação Caobilla por conter uma amplitude representativa maior de todas as rochas
participantes do tipo efusivo.

Foi selecionada definitivamente, para comparar a análise da composição química das
rochas com as análises químicas das águas a Tabela B, junto à Tabela C (a).
Considerou-se que a Tabela B, além de conter os elementos essenciais das
determinações químicas catiônicas na forma de expressão conveniente, possuía o
grupo completo das rochas existentes na região de estudo (metamórficas, igneas e
sedimentárias). Neste sentido, devido à qualidade do dado selecionado, aplicou-se o
Enfoque Estatístico (Drever, 1988) para tentar estabelecer uma associação de causa e
efeito. Devido que nenhuma destas tabelas não terem as determinações químicas
também relacionadas especificamente com os minerais das rochas da região, não
houve a possibilidade de se efetuar as análises pelos enfoques do Balance de Massas
e Termodinâmicos.

O método de análise estatístico utilizado para as rochas, tem que secombinar,
também, com similares critérios e esquemas aos utilizados para o processamento das
águas para a sua comparação posterior.

Pode se d¡zer que são poucos os exemplos existentes na literatura especializada
sobre metodologias de processamento da composição química das rochas para a
análise específica da gênese dos tipos hidroquímicos das águas que pudessem
aplicar-se na região sob estudo. Em geral, na literatura, utilizam-se para tais
comparações, tabelas que relacionam as composições de águas que circulam pelos
distintos tipos litológicos, com tabelas de valores meios ou porcentos do peso dos
componentes químicos das rochas ou minerais principais (Castany,l968;
Chebotarev,'1955; Custodio,1976; Davis, 1966; Drever,198B; Matthess,1982;
Schoeller,1962; Szikszay,l993).

Por outro lado, a abordagem dos gráficos utilizados para a interpretação petroquímica
e mineralógica da análise das rochas, não está estendida às águas. O uso de gráficos
de similares estruturação ou distribuição para a comparação das correspondências
químicas rochas/águas de uma mesma região não é freqüente. Mas, também não
existem referencias que argumentem a impossibilidade de prepararJos para o seu uso
comparativo.
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A concepção dos princípios da construção dos diagramas triangulares, utilizados para
as águas, permite também, sua apl¡cação aos resultados da composição química das
rochas. O uso deste tipo de diagrama triangular "é muito menos restritivo que os de
PIPER e DUROV porque podem comparar qualquer combinação de parâmetros
utilizando qualquer unidade de concentração" (Waterloo Hydrogeologic Software,
1998). Por outro lado, Matthess, 1982, aborda a possibilidade do uso de gráficos
semilogarítmicos para anal¡sar a correspondência entre os valores dos componentes
diluídos, em meq/|, com pesos ou fórmulas moleculares das águas. Neste sentido,
Schoeller, 1962, compara a relação de pesos e porcentos de pesos de óxidos das
rochas, com valores em meq/l dos componentes homólogos das águas.

Com o apoio nas experiências referidas, e como a informação química das rochas
apenas tem valores dos óxidos dos cátions, considerou-se apropriado utilizar os
diagramas triangulares e os gráficos semilogarítmicos de Schoeller para a sua
comparação com os gráficos similares utilizados para as águas. Assim aplicados, a
avaliação das relações rochas/águas basear-se-iam em: 1 ) O uso dos diagramas
triangulares para associar a regularidade das proporções do Ca, Mg e Na das rochas
com os mesmos componentes das águas. 2) O uso dos gráficos semilogarftmicos, de
Schoeller, para associar as variabilidades das proporções e relações entre K, Mg, Ca,
Na, SiOz e Fe2O3 (usado como Fe) das rochas com os mesmos componentes diluídos
nas águas. Neste último aspeto, as associações seriam feitas sem tentar estabelecer
correspondências diretas com os valores das concentrações das rochas e águas,
porem permitindo comparar qualitativamente a proporção de valores dos componentes
apresentados nos gráficos entre os distintos tipos de rochas.

O resultado do processamento assim efetuado, totalmente qualitativo, permitiria definir
a correspondência e proporcionalidade catiônica existentes entre o tipo litológico e as
águas que circulam ou provem dessa litologia na região. A constatação da veracidade
deste enfoque seria a comparação das correspondências rochas/águas que a
literatura internacional estabelece para os mesmos componentes catiônicos de
similares rochas e águas. Se verificado, permitiria fundamentar as interpretações
hidrogeoquímicas específicas e argumentar sobre algumas diferenças particulares.
Permitiria, ainda, exemplificar uma via de análise regional, com a utilização específica
da informação litológica e de águas existentes numa área de estudo.

Para o processamento recorreu-se ao programa HYDROWIN, versão 3,0 e
AQUACHEM com a final¡dade de conseguir esquemas similares de comparação entre
os resultados da composição qufm¡ca das rochas e as águas subterrâneas. A seleção
dos tipos litológicos a processar foi estabelecida sob a semelhança dos mesmos tipos
litológicos reportados para as águas processadas. Dentro de cada tipo litológico
específico, escolheram-se os diferentes resultados tabelados para a faixa da
variabilidade das amostras reportadas (compacta e alterada) e discriminaram-se,
como não representativos, os valores que saíssem dos resultados do conjunto
majoritário.

Assim avaliados, escolheram-se os pontos representativos das determinações
químicas dos serpentinitos, granitos, granodioritos, dioritos, basaltos, lavas, tufos,
quartzitos, rochas carbonatadas, argilas e a formação geológica Caobillas, que
compreendem os mesmos conjuntos selecionados para as águas (Vide 4.2.1.1 .

Descrições das Unidades Geológicas Principais).
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3,2 Gadastramento das águas subterrâneas da região

Utilizou-se a documentação básica levantada das três provÍncias, contidas no trabalho
de generalização hidrogeológica (Rodriguez et al, 1996), referido no capítulo lll.

O trabalho contem para as distintas províncias, as quantidades de pontos a seguir:

Ciego de Avila : 1318

Camaguey: 2852

Las Tunas : 1434

Total Geral : 5604

O critério seletivo foi agrupar os pontos existentes das águas segundo os conjuntos
litológicos e formações geológicas representativos das idades dos processos
geológicos. O total dos pontos registrados em cada província, agrupados por litologias
e formações geológicas, não tem a totalidade das informações hidrogeológicas
requeridas e, em particular, nem todos tinham a informação da composição
hidroquímica completa.

As quantidades dos pontos por formações geológicas selecionadas com a totalidade
da informação hidroqulmica necessária (condutividade, pH, STD, Cl, HCOg, SO+, Ca,
Mg, Na e K) foram:

Formações Geológicas .......No. de Pontos

L Gomplexo Ofiolítico
Serpentinitos: .............71
Peridotitos : ................. ...................22
Gabros: ...........112
2. Complexo ígneo
Granodioritos de Camaguey: ......................278
Granitos de Camaguey: ,...........36
Andesitos e basaltos de Camaguey: ..... ......................17
Granodioritos de Las Tunas: .......260
Andesitos e basaltos de Las Tunas:...,........................ 31
3, Formações do Arco Vulcânico
Fm. Contramaestre (cnt): ...........172
Fm. Caobillas (co):
4, Formação da Cobertura Cenozóica
Fm. Vertientes(vs) do Paleógeno .......................... 258
Fm. Guines(gi) do Neógeno. Ciego de Avila: ..........,..384
Fm. Guines(gi) do Neógeno, Las Tunas: ..............184
Fm. de Calcários e margas do Neógeno. Camaguey:....44
Fm. Vila Roja(vl) do Quaternário. Ciego de Avila: ...... 80

Total processado: ...................... ...2040
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Os dados foram revisados no que diz respeito ao erro e a sua qualidade,
considerando-se só aqueles com valores abaixo de 10 % da diferença entre a
somatória dos meq/L dos cátions e ânions, o que reduziu os pontos de 2040 a 736.

A associação quimismo rocha/água seria interpretada a partir apenas dos resultados
das correspondências dos cátions, que são os únicos elementos comuns entre ambas
as partes, ficando os ânions para a interpretação especffica das águas. Assim
processados os dados petrográficos e hidroquímicos, a interpretação estaria
condicionada na apreciação da conjugação ou não das similaridades e diferenças
esperadas nas comparações específicas entre cada conjunto litológico e as suas
respectivas águas. Para evitar a confusão que pudesse provocar o excesso de
informação a comparar, procedeu-se iniciar a análise comparativa com os conjuntos
litológicos de maior uniformidade e reconhecida simplicidade da sua composição
qufmica (peridotos, gran¡tos e granodioritos,entre as rochas Ígneas, e, calcários, entre
as sedimentares). O resultado positivo seria a constatação dos resultados obtidos com
os exemplos similares reportados na literatura especializada. Se assim constatados,
os resultados dos casos mais complexos, pela alta mistura da variações petrográficas,
como os relacionados com as formações Contramaestre, Caobilla, Vertientes e Vila
Roja, estariam avaliados pela confiabilidade estabelecida pelos conjuntos da litologia
simples.

3.3. Considerações sobre a representatividade dos resultados

O método científico de análises utilizado foi essencialmente indutivo-empf rico para a
classificação e interpretação dos resultados dos processamentos, mas houve
necessidade também de se recorrer ao método dedutivo para aplicar os resultados à
interpretação global dos mecanismos do sistema hidrogeológico das águas minerais.
As poucas tentativas existentes de generalizar as particularidades hidrogeológicas das
águas minerais na escala regional a partir do contexto das águas subterrâneas
comuns (Alvarez et al, 1996 ; Brodermann, 1948) e a pobre estruturação da
metodologia hidrogeoquímica para abordar esta situação (itens lll. 4 e lll. 4.1), obrigou
o autor a estabelecer o seu próprio caminho de abordagem e solução aos objetivos
propostos. A necessidade de ultrapassar o nível de incerteza existente na metodologia
hidrogeoquímica em geral e daquela relacionada com as águas minerais em
particular, exigiu esclarecer no capítulo lll, que o presente trabalho carecia do apoio
metodológico esperado e fundamentar os procedimentos utilizados para as análises e
interpretação dos resultados alcançados.

Um outro aspecto importante sobre o qual foi mantida atenção especial refere-se à
qualidade e regularidade da procedência dos dados. Os dados utilizados das águas
foram aqueles reportados no documento referido ao principio, que indicavam às águas
como circulantes pela formação específica, mas que nâo eliminava a possibilidade de
que particularmente, como ponto amostrado, essas águas pudessem provir do centro
do referido conjunto ou, das suas bordas ou limites laterais com conjuntos vizinhos.
Também não eliminava a possibilidade que essas águas estivessem misturadas no
próprio poço com outras águas.

Por isso, é necessário esclarecer que todos os pontos documentados têm em comum
que suas amostras foram coletadas na superfície do seu nível de água e nenhuma a
determinada profundidade dentro da coluna de água existente.



7'7

Por outro lado, a localização superficial do ponto em determinada litologia ou formação
geológica, não exclui as possibilidades, até a profundidade perfurada, de atravessar
completa ou parcialmente a litologia referida, seja no contato superior ou inferior. No
caso de atravessar parcialmente, da lugar à possibilidade de circulação de águas de
outros tipos litológicos não repoÉados. Os poços representados em cada ponto
documentado, sejam localizados no centro ou na periferia do maciço geológico
descrito, são obras cuja construção não isolam água particular da formação geológica
ou tipo litológico perfurado reportado, sendo então, sua coluna de água, representativa
da mistura geral das águas existentes até a profundidade perfurada. Mas, sempre
representando, misturada ou pura, sua referência superficial. Estas regularidades da
procedência e coleta das amostras reportadas favorecem as análises porquanto
uniformiza a qualidade dos conjuntos dos resultados a interpretar.

A confiabilidade sobre a constatação do tipo hidroquÍmico representativo do tipo
litológico avaliado, sob estas condições indicadas da procedência do dado, viria
apoiada pelo meio predominante do tipo hidroquímico resultante no conjunto das
águas subterrâneas proveniente dessa litologia processada. É evidente sob este
enfoque que, onde foi coletada uma amostra de um determinado tipo litológico
reportado, o tipo hidroquímico resultante reflita o tipo litológico se a coluna de água
representa a circulação predominante desse meio. No caso contrário, se a circulação
predominante refletida na coluna de água do poço está subordinada a outras
influencias das condições especÍficas locais ou de contorno do aqüífero, o tipo
hidroquímico resultante, não correspondera à litologia reportada.

Estas considerações assumidas para a confiabilidade da representatividade dos
pontos na interpretação hidrogeoquímica regional, já foram aplicadas pelo autor em
pesquisas anteriores e confirmadas pelos resultados práticos (Valdés Gonzäez, 1976i
1977; 1985; 1990).

Neste sentido, como é fundamentado no item 111.4.3, considerou-se o predomínio do
tipo hidrogeoquímico resultante como o representativo do tipo de água de cada
conjunto litológico e, os outros tipos hidroquímicos coexistentes como o tipo resultante
avaliado, representativo dos tipos hidrogeoquímicos relacionados com os predomínios
das misturas com outras águas subterrâneas, causados pelas influencias da
circulação das águas nos arredores do poço e nos contornos ou limites da formação
ou tipo litológico do ponto reportado.

Por isso, procurou-se ser cuidadoso na precisão da qualidade do dado que podia
influir nas interpretações definitivas. Nesse sentido, o volume inicial dos dados das
águas reportadas ficou tão reduzido, porém sem dúvida alguma, mais preciso e de
melhor qualidade.

A revisão da qualidade, e o processamento hidrogeoquímico foram com os programas
HYDROWIN, versão 3,0 e AQUACHEM, para as determinações das suas
características paramétricas e o programa SURFER 32 foi utilizado para a localização
e distribuição dos dados no território em estudo.

Os fundamentos da utilização destas particularidades e mesmo os critérios e enfoques
para as avaliações dos componentes compreendidos estão nos itens lll (5.1,5.2 e 5.3).
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Vl. Gampanha de amostragem

1 , Amostragem

Na campanha de campo foram amostrados aquelas águas consideradas como
minerais e/ou termais na região de estudo.

Na provf ncia de Ciego de Avila foram amostrados as seguintes águas:
Tamarindo, El Azufre e Veracruz, que são apresentados na Figura 28

Na provÍncia de Camaguey foram amostrados as seguintes águas: Camujiro,
Peña Azul, Tínima e Paso de Lesca. A Figura 29 apresenta a sua locação no
mapa.

Na província de Las Tunas foram amostrados as águas dos poços em
Chaparra,.A Figura 30 apresenta a sua locação no território.

Diretamente no campo foram medidos os seguintes parâmetros:

.Nível da água ( com medidor de nível elétrico)

.Yazão ( recipiente de 3 L e cronômetro)

.Temperatura do ar (com termômetro)

.Temperatura da água(com termômetro)

.pH (com pHmetro portátil marca Orion)

.Eh (com medidor de de potencial de oxiredução portátil Orion)

.Condutividade elétrica (com medidor de condutividade elétrica portátil marca
Orion com resolução até 1999 pS/cm e até 19 999 ¡rS/cm. )
Solidos Totais Dissolvidos com medidor de STD portátil marca Orion, com
resolução até 1000 mg/L e até l0 000 mgil. Alcalinidade(colorímetro)
Alcalinidade de bicarbonatos e carbonatos, pelo método colorimétrico com
titulação.
COz dissolvido, através do método colorimétrico titulação.

Em seguida foram coletadas amostras de água para análises laboratoriais (Vide
capltulo V) para determinação dos seguintes parâmetros:

,Anions principais
Cátions principais
Metais pesados
Elementos tracos e isótooos
18o e 2H
3H
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Figura 28 . Localização das fontes pertencentes à província de Ciego
de Avila. Adecuado do Diretório Turístico de Cuba

(Fonte: Jane Martin, 1998)
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Localização das fontes pertencentes à província de
Adecuado do Diretório Turístico de Cuba.

(Fonte: Jane Martin, 199S)
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Las Tunas. Adecuado do Diretório Turístico de Cuba.

(Fonte: Jane Martin, f 998)
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2, Descrição dos pontos amostrados

Ponto P-1

Veracruz, provfncia de Ciego de Ávila, Cuba.

Data de amostragem: 7.12.98

Poço artesiano, com intermitências. Protegido por perímetro sanitário.

Temperatura do ar :27 oC

Temperatura da água : 26oC
pH : 7,6
Eh :-330 mV
Condutividade elétrica: 9500 pS/cm
Vazão (Q) : 2,68 L/min = 0,045 lis
STD:6175 mgil
Alcalinidade:
HCO3 

- 
= 21 3,5 tn7¡

Dados do poço:

Profundidade total : 166 m.

Perfil geológico:

0-----145 m. : Formação Guines (calcários do Mioceno). Horizonte aquífero
freático com Q-10 L/s. Agua de tipo bicarbonatada cálcica com teor de sólidos
totais dissolvidos entre 500-1500 mg/L.

145-166 m : Formação Vertientes (argilas e arenitos do Paleogêno). Horizonte
impermeável com Q<< 1Lls. Agua de tipo cloretada sódica com STD entre 1000-
1500 mgil.

166 m : Zona de falhas. Entrada de água com elevada mineralização e cheiro de
HzS. Horizonte aqüífero aÉesiano com Q=1 L/s. A água eleva-se até 9 m acima
do nível do terreno.

A falha encontrada no poço está associada a jazidas de hidrocarbonetos . A sua
direção é: SE-NW com uma inclinação 70u SW (Rodriguez, 1994).

Esta água foi descoberta em 1980 durante os trabalhos do Levantamento
Geológico 1:50 000 realizados na provlncia. O objetivo principal da perfuração
foi alcançar as formações ígneas do Arco Vulcânico, atravessando a bacia
sobreposta da Cobertura Cenozoica do Neógeno. Não cumprindo os objetivos
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planejados o poço foi abandonado e ficou livremente jorrando até o seu
aproveitamento como água medicinal (Rodriguez, 1994),

Durante 4 anos de monitoramento, entre '1990 e 1994, observou-se que tanto a
vazâo como a mineralização da água se mant¡veram bastantes estáveis.

Atualmente, funciona em Veracruz um pequeno balneário para tratamento tópico
de doenças da pele, em especial, psoriasis. Tem uma médica permanente que
supervisiona a aplicação correta dos tratamentos. O grande problema é que o
balneário dispõe somente de duas "pseudobanheiras", cuja água é trocada a
cada sete dias.

Ponto P-2

El Azufre, província de Ciego de Ávila, Cuba.

Data de amostragem : 8.12.98

Poço artesiano, e, totalmente abandonado em meio a plantações de cana de
açúcar.

Temperatura do ar : 33 oC

Temperatura da água : 29oC
pH : 8,6
Eh : -175 mV
Condutividade elétrica: 4000 pS/cm
Vazão (Q) :4,0 Lis
STD : 2 600 mg/L = 2,6 glL
Alcalinidade:
HCO3- =30,5mg/L

Dados do poço :

Profundidade total: 931 m.

Perfil geológico:

0-320 m. Formações: Arroyo Palmas(calcários, argilas e areitos do N1-2¡, Ferrer
(calcários e clastos biodetríticos do Pg23), Vertientes (margas, calcários e
gravelitos do Pg22), Jimaguayú (calcários biogenos e margas ão Kz') e Durán
(conglomerados e arenitos , margas e calcários do Kr"p-t¡.

320-931 m. Formação Caobillas (rochas vulcanógenas do Cretácico)
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À profundidade de 336 m. aparece a água sulfurosa e continua surgindo até os
931 m. finais do poço. lsso acontece ao cortar zonas de intenso falhamento.

Considera-se no setor de estudo:

O horizonte aqüífero freático formados pelas formações geológicas: Jimaguayú,
Vertientes, Ferrer e Arroyo Palmas.

O horizonte aqüífero artesiano constituído pelas rochas vulcânicas da formação
Caobillas. Tem-se determinada relação hidráulica entre ambos horizontes devido
às fraturas existentes, pois encontram-se águas com teores notáveis de H2S nas
profundidades de 125 e 165 m.

O poço, até os 84, 5 m. tem o revestimento protegido com cimento

Este poço foi perfurado em 1969 para prospeção de petróleo, por isso que as
descrições litológicas não tiveram definidos os contatos entre as formações
perfuradas. A gêneses destas águas é associada às jazidas de hidrocarbonetos
existentes na região (Rodriguez, 1992),

Atualmente, o jorro permanente origina um pequeno riacho que serve de
bebedero para gado, mas a suas águas säo utilizadas também pela vizinhança
na cura de doenças da pele, conforme informações orais da populaçäo local.

Ponto P-3

Tamarindo, provÍncia de Ciego de Avila, Cuba.

Data de amostragem : 8.12.98

Poço localizado no perímetro urbano de Tamarindo. As autoridades estavam
fazendo o perimetro de proteção sanitário e constru¡ndo uma piscina abastecida
com a água do poço. Este poço foi perfurado em 23.02.79 para o uso
balneológico da população local.

Temperatura do ar :24oC
Temperatura da água : 26,8oC
pH : 8,8
Eh:-198 mV
Condutividade elétrica: 1 200 ¡rS/cm
Vazão (Q) : Poço não artesiano e como não tinha bomba, não foi possível medir
a vazâo.
STD : 780 mg/L Alcalinidade:
-HCO3- 

= 164,7 mglL
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Dados do poço:

Profundidade aproximadamente de 30,0 m

Como não encontramos o perfil hidrogeológico do poço, apresentamos um perfil
que serviu para o projeto do poço (Marsal, 1986).

A área está representada por:

l.Complexo de zonas aqüíferas por fissuras e fraturas do Cretáceo Superior

2.Complexo aqüífero por fissuras e fraturas do Paleoceno.

O primeiro complexo subdivide-se em: a) zonas aqüíferas do fissuramento
principal e b) zonas aqüíferas do fissuramento secundário.

A composição química sulfurosa destas águas é devida a processos bioquímicos
relacionados com a ação das bactérias sulfato redutoras.

Estimam-se nestes tipos de aqüiferos vazões entre 5 e 10 L/s, variação de
teores de sólidos totais dissolvidos entre 400 e 1500 mg/L e, fundamentalmente
teores de H2S entre 1O e 24 mglL.

Atualmente, devido ao deficiente serviço de abastecimento de água na cidade,
uma grande parte da população usa a água do poço para consumo humano.

Ponto P4

Banhos de Camujiro, província de Camaguey, Cuba.

Data de amostragem :14.12.98

É uma antiga fonte medicinal conhecida desde o século XVlll. Uma lenda conta
que o médico de Napoleón Bonaparte, Dr. Antimarchi, banhava-se nestas
águas.
Temperatura do ar : 25 oC

Temperatura da água :35 oC

pH:7,2
Eh : -210 mV
Condutividade elétrica: 1 520 pS/cm
STD : 820 mg/L

Ao que tudo indica parece que se trata de uma surgência natural com vazão de
1 L/s, ao redor de qual foi construída uma piscina. A água hoje parece
completamente parada, cheia de algas e outras plantas.
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O acesso esta quase inexistente no meio de uma vegetação arbustiva com
espinhos chamados de marabú.

A surgência está localizada dentro do Arco Vulcânico, nas formações vulcânicas
e ígneas intrusivas. As formações Camujiro, cinzas vulcânicas, calcários e lavas,
do Cretáceo Superior, e Piragua, cinzas vulcânicas, lavas e pacotes de rochas
alcalinas e calcoalcalinas, cobrem o intrusivo, representado por rochas dos
complexos granodioríticos e gabro-sieníticos, encontrados nas profundidades de
76,7 m,poço PE-1 ; 109,8 m, poço PE-2e240 m, poço PE-S.

As águas cloretadas sodicas ascendem por pressão entre os contatos
litológicos dos anfibolitos e sienitos do Complexo fgneo através de macros-
gretas (>20 mm) associadas ao tectonismo. Os poços PE-3 e PE-S registraram
níveis estáticos acima da superfície do terreno entre 0,51 m e 0,61m, e
temperatura de 34 oC (Cascaret et al, 1991).

lnfelizmente, o lugar do manancial está totalmente abandonado. Ficaram os
restos das antigas instalaçöes balnearias em meio a uma espessa vegetação
silvestre. Um dos elementos mais difíceis de superar para reativar a exploração
desta fonte é o rio Hatibonico que passa perto da mesma e drena os esgotos da
cidade de Camaguey, produzindo um forte e desagradável cheiro no ambiente.

Ponto P-5

Chaparra, Chaparrita, província de Las Tunas, Cuba.

Data de amostragem : 16.12.98.

Na localidade de Chaparra, em Chaparrita, encontram-se três poços tubulares
profundos perfurados para abastecer com água mineral a futura fábrica de
engarrafamento de Chaparrita.

Os poços estão numa área rodeada de plantaçöes de cana de açúcar, mas
estão cercados por um perímetro de proteção sanitária e protegidos por
construções apropriadas.

Foi somente amostrado um dos poços porque os outros dois não apresentavam
condições adequadas de coleta de amostras. P-A é o poço amostrado, P-B e
P-C os não amostrados.

Temperatura do ar : 26 oC

Temperatura da água : 25oC
pH : 7,6
Eh:+40mV
Condutividade elétrica: 1800 pS/cm



87

Nível estático : 5,2 m.
STD : 1200 mg/L
Alcalinidade:
HCO3- = 1033,1 mg/L
CO2 livre = 15,4 mg/L

Dados do poço :

O poço amostrado tem 30 m de profundidade. Como não conseguimos o perfil
hidrogeológico deste poço, apresentamos um semelhante, PH-3, perfurado na
mesma região (Rodriguez et al, 1990) a seguir :

0-14 m Formação Vazquez (calcários e argilas do Neogêno)
14-27 m Formação lberia (argilas provenientes da alteração das rochas
vulcanógenicas do Cretáceo Superior)
27 -80 m Tobas e cinzas vulcânicas alteradas e agretadas da mesma formação
anterior.

As águas destes poços estão associadas à circulação através das rachaduras
das formações igneas e metamórficas .As águas são bicarbonatadas sódicas,
com teor de sólidos totais dissolvidos de 1800 mg/L. Os poços em exploraçâo
tem uma vazão de 71,5 L/min ( 1,2 Lls).

Ponto P-6

Peña Azul, província de Camaguey, Cuba.

Data de amostragem '. 17.12.98

Poço tubular profundo que abastece a fábrica de engarrafar água mineral
potável de mesa, de Peña Azul, pertencente á cidade de Camaguey.

Nesta fábrica são engarrafadas principalmente botijões de plástico com
capacidade de 60 L, tanto para consumo interno como para exportação.

Temperatura do ar :27 "C
Temperatura da âgual.21 oC

pH : 6,2
Eh:+45mV
Condutividade elétrica: 790 ¡rS/cm
Nível estático :5,2 m.
STD : 500 mgiL
Alcalinidade:
HCO3- = 125 mglL
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A fábrica tem um só poço com uma vazão entre 180 e 240 L/min (4 L/s). O poço
está perfurado na ârea do Complexo Ofiolítico até os 40 m onde aparecem os
dunitos e peridotitos serpentinizados deste complexo, cuja vazão entre 60 e 240
L/min é devida à circulação das águas através das suas fissuras e gretas. Este
horizonte freático não tem relação com outros horizontes aqüíferos. As
oscilações do nível estático entre 3,6 m no período úmido e 9,1 m no período de
estiagem, indicam uma relação com a superfície muito direta. As águas são do
tipo bicarbonatado magnesiano, caracterlsticas deste meio (Hipolit et al, 1992).

Ponto P-7

Lesca, (Município de Serra de Cubitas, província de Camaguey, Cuba.

Data de amostragem : 17.12.98.

O poço tubular profundo está situado na Serra de Cubitas, ao Norte da cidade
de Camaguey.

Temperatura do ar :27 oC

Temperatura da água : 20 oC

pH : 6,5
Condutividade elétrica: 600 pS/cm
STD : 349 mg/L

O poço tem uma profundidade de 60 m e atravessa só o complexo dos ofiolitos.
Nos primeiros metros, encontram-se os eluvios dos serpentinitos e na
profundidade os serpentinitos maciços, fortemente agretados e com gretas
recheados por carbonatos e magnesitos. O horizonte é freático, segundo o
agretamento existente. A vazão é de 108 Limin (l,8 Lis)..

O tipo de água é bicarbonatado magnésico com STD entre 300 e 350 mg/L e
altos teores de sílica, que condicionam uma excelente água mineral natural
(Rodriguez,1994).

A posição deste poço nas elevações poucos habitadas da Serra Cubitas
favorece uma alimentação de águas não poluídas, mas também favorece uma
mineralização muito direta com as flutuações das chuvas que alimentam este
aqüífero.

O poço encontra-se localizado no quintal de uma famflia, abastecendo-a, bem
como ao restaurante ali instalado.
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VII. RESULTADOS E DISCUSSÃO

No Capítulo V, Metodologia, foi fundamentada a ordem de avaliação da
informação existente para cumprir com o objetivo central da pesquisa:
lnvestigação de assoclaçõe s entre a geolog¡a da área de estudo e os modos de
apresentação das águas com v¡stas de estabelecer analogias úfels âs áreas de
pouca o nenhuma informação hidrogeológica.

A ordem de avaliação dos resultados compreende:

1. A ident¡ficação das correspondências entre o quimismo das rochas e das
águas subterrâneas, aplicando comparativamente os diagramas
triangulares e gráficos semilogarítmicos para um universo similar de
componentes químicos.

2. Classificar os tipos hidroquímicos das águas subterrâneas associados aos
conjuntos litológicos pelos quais elas circulam.

3. Estabelecer a correlação da dissociação dos componentes principais com a
concentração da solução para cada tipo hidrogeoquímico determinado.

4. Avaliar os limites da estabilidade destas correlações para o prognóstico do
comportamento das águas a concentrações ac¡ma das águas subterrâneas
comuns.

5. Avaliar a regularidade do processo das apresentações dos tipos
hidrogeoqu ímicos no contexto geológico.

6. Relacionar as gêneses das jazidas de águas minerais amostradas com a
interpretação hidrogeoquímica regional.

7. Caracterizar as potencialidades regionais dos tipos de águas minerais
existentes.

1, ldentificação das correspondências entre o quimismo das rochas e as
águas subterrâneas, aplicando comparativamente os diagramas triangulares
e gráficos semilogarítmicos para um universo similar dos componentes
químicos

1,1. Caraclerização química geral das rochas da região de estudo

Um conjunto de 1263 determinações quím¡cas de rochas da região de estudo, que
compreendem a faixa de todos os tipos litológicos existentes, foram utilizados para
a análise da relação química geral rocha/água. A Figura 31 apresenta o resultado
do processamento do conjunto completo.

No gráfico ternário A pode se apreciar a distribuição percentual dos cátions com
tendência ao predomínio relativo de Ca e Na (Vide o contorno em vermelho).
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No gráfico semilogarítmico B, pode se apreciar uma regularidade das proporções
dos componentes K, Mg, Ca, Na, SiOz e Fé numa faixa da concentração relativa
da composição (determinada pelo peso dos respectivos óxidos) por baixo de 10 e
por acima de 0, 001, contornada na própria figura por um oval em vermelho. As
linhas que excedem o intervalo da referida faixa, representam evidentes valores
anômalos, alem de carecer da devida continuidade dos valores grafados.

Os histogramas das figuras C, D e E (Concentrações de Na, Ca e Mg,
respectivamente) permitem apreciar que, no patamar geral da composição das
rochas, a possibilidade da ocorrência de Na é alta (40%) para os valores altos da
sua concentração (aparecerá na rocha específica em altas proporções ou em
mínimas concentrações); a possibilidade de ocorrência do Ca é menor do 2O o/o,

embora constante para qualquer uma concentração e, o Mg, tem uma
possibilidade de ocorrência maior do que Ca (25 %) apenas para as
concentrações menores existentes nas rochas e quase nula para concentrações
maiores. Pode se inferir destes histogramas que os componentes Na e Mg serão
fundamentais apenas para um entorno litológico limitado a alguns tipos de rochas,
como no granito e serpentinita, e que o Ca estará presente em todas as rochas.

As figuras F, G e H, que relacionam as concentrações de Ca, Mg e K com as de
Na, permitem apreciar que, para o conjunto total litológico, não existem
correlações diretas ou inversas entre as concentrações deste conjunto básico de
componentes catiônicos analisados. Evidencia-se, também, as poss¡bilidades
particulares da coexistência aleatória das concentrações máx¡mas ou mínimas
entre estes componentes em algum tipo específico de rocha. Pode se deduzir
também que as litologias particulares que se analisarem, devem estar apenas
dentro da faixa destas características descritas do conjunto geral, com
independência das particularidades das proporções dos componentes que
apresentem.

1.2. Garacterização química específica das rochas e a suas águas
subterrâneas

O patamar geral do quimismo catiônico das rochas existentes na região de estudo
e o entorno das possíveis variações, permite analisar as pafticular¡dades das
relações que possam obter das águas que circulam por cada tipo litológico. O
quimismo particular de cada tipo litológico será comparado com o quimismo
equivalente das águas subterrâneas reportadas como provenientes da circulação
através dessa litologia. A referência principal das comparações rochas/águas será
a catiônica, embora em alguns aspetos das respectivas explicações, faça-se
alguma referência quanto aos ânions. A função das relações aniônicas é tema de
outra parte dos resultados.
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-Serpentinitas e per¡dotitos (Gomplexo Ofiolítico)

A Figura 32 apresenta os gráficos ternários e semilogarítmicos da composição
química das rochas, (A), e os gráficos correspondentes de Piper e
semilogarítmicos, de Schoeller, (B e C) das águas que circulam pelo mesmo meio.

Pode apreciar-se no diagrama ternário A, a proporção majoritária magnésica e
calco-magnésica das serpentinitas, podendo se considerar ao Mg como o
componente representativo (CR). No gráfico semilogaritmico é bem manifesta a
concentração relativa do magnésio nas águas sobre os demais componentes
analisados, onde o Na e K distinguem-se pelos seus valores relativos mínimos
entre 0.001 e 0.01. Pode estabelecer-se que a relação das concentrações é
Mg>Ca>Na, com os valores relativos máximos para o componente representativo
principal, (Mg) entre 1-'10, SiOz alcança valores relativos de l, enquanto o óxido
férrico esta na fa¡xa entre 0,1 -1 .

Serpentinitas e peridotitos são os componentes básicos das ofiólitas setentrionais
na região de estudo (Vide item 1.21). Do ponto de vista petrográfico, a olivina,
silicato magnésio e férrico (Mg,FeÞ(SiO¿) , é o mineral fundamental da rocha
peridotito e a serpentinita é a rocha resultante por metamodismo sobre o
peridotito. A serpentina, silicato magnésico (Mg6(OH)e (Si¿Oro) é o mineral
fundamental da serpentinita associada com outros minerais menos abundantes
como granada, augita, horneblenda, talco, etc (Schumann,1974). O
processamento dos dados das serpentinitas da região de estudo corresponde com
as generalidades destas rochas.

Os esquemas triangulares de Piper e semilogarltmicos de Schoeller do grupo B e
C da figura , processados para as águas que circulam pelos serpentinitas e
peridotitos, respectivamente, corroboram o esperado a partir destas rochas: são
águas do tipo bicarbonatado magnesiano. Pode se apreciar o predomÍnio de
Mg, em correspondência com as rochas e do HCO3, em correspondência com os
resultados do ataque químico do COz diluídos nas águas que circulam pelos
serpentinitas e peridotitos (Fagundo, 1990).

As figuras B e C destacam em vermelho os pontos para os quais as águas
provenientes destas rochas tem uma concentração total dos seus componentes
dissolvidos em valores acima dos 1000 ¡rS/cm da condutiv¡dade, ou
aproximadamente igual a 1000 mg/L de Sólidos Totais Dissolvidos (STD). Ainda
que a anterior igualdade não seja exatamente similar, a prát¡ca comum assim
iguala ambos os parâmetros para fins de associar a comparação dos seus valores.
A manifesta correspondência verificada permite destacar que as águas
bicarbonatadas magnesianas [Mg (HCOo)l podem ter também uma concentração
super¡or aos 1000 mg/L de STD, o que acrescenta mais um pouco ao limite
existente ate o presente, em volta dos 300 mg/L de STD, para as águas das
rochas fgneas, generalizado na literatura especializada ( Matthess, 1982;
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Schoeller,1962; Szikszay ,1993). Os fndices de Saturação (1.S.) menor de zero
(agressivo) para o bicarbonato nas concentrações superiores aos 1000 mg/L de
STD, mantendo a composição bicarbonatada magnesiana, parecem indicar o
poder de dissolução apesar de sua maior concentração. Para o grau de
informação ate aqui alcançado, pode se inferir que a ação agressiva do COz é
mais intenso ou chega mais profundo nas condições ambientais, tropicais, da
região de estudo. O clima tropical úmido, com a influencia direta do mar devido a
sua condição insular, pode tornar mais enérgica a atividade do COz à mesma
profundidade, ou alcançar maiores profundidades à mesma intensidade do que
para as condições continentais. Contribui argumentar mais um pouco a ocorrência
destas possibilidades, as diferenças evidenciadas entre os resultados ambientais
da ação dos processos cársticos no continente e no meio insular tropical (Fagundo
et al, 1996). Como o sentido da interpretação deste capítulo é abordar as
correspondências rochas/águas mediante as comparações dos tipos químicos e
suas proporções relativas entre si, os aspectos relacionados com os processos e
comportamentos dos componentes dissolvidos nas águas é objetivo do próximo
capítulo

-Rochas ígneas intrusivas (granitos, dioritos e granod¡oritos)

A Figura 33 apresenta os resultados dos processamentos atraves dos diagramas
ternários e semilogarítmicos dos granitos (A), granodioritos (B) e dioritos (C). No
presente caso, não relacionam-se com as águas para apreciar as diferenças e
similariedades entre eles e assim poder conceber melhor a interpretação quando
sejam relacionadas com suas águas.

Na figura podemos notar a alta proporção que os granitos tem de Na, permitindo
considerar este cátion como seu componente representativo (CR), assim como
seu valor relativo mais alto (0,1-1), superado apenas pelo SiOz (1). A relação das
suas concentrações é: Na > Ca = Mg.

Os granodioritos tem como componente representativo o Ca no gráfico ternário
(ainda que pode se considerar como uma representatividade compartida junto ao
Mg e Na). Apreciam-se concentrações relativas similares entre estes cátions (0,1-
l) superados também apenas pelo SiOz (1). A relação das suas concentrações é :

Ca=Mg=Na.

Os dioritos tem também como componente representativo o Ca no gráfico ternário,
mas nota-se que os valores relativos são similares ao do Mg (0,1-1), superados
também apenas pelo SiO2 (1). O Na diminui para < 0,1. A relação das suas
concentrações é: Ca = MgtNa.

A diferença entre o granito e o diorito deve-se a que o primeiro tem quantidades
maiores de feldspato sódico-cálcico, feldspato potássico e quartzo (minerais
claros) em relação ao segundo (Schumann, 1974). O granodiorito é uma rocha de
transição entre ambos,
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Os diagramas apresentados organizaram-se nessa ordem para constatar a
posiçâo intermédiaria do granodiorito, analisado pelos diagramas ternários, como
semilogarítmicos, o que permite conferir a certeza do processamento e a
qualidade da representatividade dos dados das determinações químicas
utilizadas.

-Granitos de Camaguey

O processamento das águas subterrâneas provenientes da circulação nos granitos
de Camaguey, apresentam-se na Figura 34 , junto aos diagramas do granito, já
analisado, com o fim de uma melhor compreensão das interpretações,

Nota-se correspondência quanto a presencia abundante do Na, com forte
tendência ao incremento do Ca, num ambiente aniónico do predomínio do HCOa.
Podem caracterizar-se como águas bicarbonatadas sódicas, com presencia do
Ca. Tanto o Na como o Ca estão justificados devido à erosão dos minera¡s
feldspatos sódicos-cálcicos, não assim sendo o Mg, que foi componente justificado
dos peridotitos e serpentinitas.

Cabe destacar que a rocha sob análise, o granito de Camaguey, não é um bloco
monolítico homogêneo nem extenso em superfície, senão um corpo ígneo
irregular e heterogêneo constituído de granitos, dioritos e demais proporções
minerais da diferenciação magmática, que aflora em áreas dispersas. Este
destaque para o granito permite considerar a possibilidade que as águas
reportadas para esta litologia podem corresponder também com granodioritos ou
dioritos, segundo a abundância local do ponto, mas nunca fora da faixa química
esperada. O fato de conseguir uma boa correspondência das águas com esta
rocha sob estas condições péssimas da continuidade do maciço, ratifica a
representatividade certa da informação processada (Vide Capítulo V, Metodologia)

Pode ser visto na figura analisada que também se repete a composição
bicarbonatada sódica, mantendo-se mesmo com a concentração de STD
aumentada para valores superiores de 1000 mg/L. Em semelhança com as águas
das serpentinitas e peridotitos, existem águas da composição proveniente do
granito com mineralização superior à referida na literatura especializada, e, com
valores dos lndices de Saturação que as caracterizam como incrustantes, A
diferença do evidenciado nas águas das serpentinitas, aqui se faz visível nos
gráficos de Piper e Schoeller, uma transformação aparentemente gradual ao tipo
cloretado sódico.

-Granodioritos de Las Tunas e Camaguey

Mesmo que no caso anterior, o processamento das águas subterrâneas
provenientes da circulaçäo nos granodioritos das províncias de Camaguey e Las
Tunas, são mostrados na Figura 35 , junto aos diagramas do granodiorito, já
analisado, com a finalidade de uma melhor compreensão das interpretações.
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Nota-se no diagrama de Piper que as águas subterrâneas que circulam nos
granodioritos são bicarbonatadas sódicas cálcicas, podendo o Mg existir em
proporções consideráveis, correspondentes com as possibilidades locais da
entrega catiônica dos granodioritos. Neste caso particular, a correspondência
rocha/água é avaliada através dos mesmos resultados para águas reportadas da
mesma litologia em duas províncias diferentes, devido a que o corpo dos
granodioritos estende-se longitudinalmente de uma provÍncia à outra por mais de
200 km na direção NE-SO, com contínuos afloramentos em Las Tunas e dispersos
em Camaguey. Estes fatos apóiam mais a representatividade certa alcançada
para a informação processada.

Reconhecem-se para os granodioritos varias unidades litoestratigráficas, cujo
quimismo do conjunto é calcoalcalino, com tendência alcalina que varia desde
potássica na base ate sódica na parte superior (lturralde-Vinent, 1994). O
enriquecimento de K nas águas podia dar elementos sobre a procedência inferior
ou superior do maciço granodiorítico, mas, lamentavelmente, devido às
irregularidades dos relatórios dos laboratórios de análise, que poucas vezes
especificam os diferentes teores de K e Na, determinando, as vezes como K+ Na
e outras apenas como Na, não considerou-se o processamento específico dos
teores de K nas águas.

Destaca-se que enquanto nas águas bicarbonatadas sódicas cálcicas dos
granodioritos de Camaguey tem algumas com valores dos STD > 1000 mg/L e
também incrustantes, como as águas dos serpentinitos e granitos, as águas
bicarbonatadas sódicas cálcicas dos granodioritos de Las Tunas com TDS>1000
mg/L são as mais abundantes e, com o fndice de Saturação < 0 para o HCO3 ,

incrustante, em apenas uma amostra entre as processadas, o que significa,
contrario aos casos anteriores, onde a maioria destas águas dos granodioritos de
Las Tunas são sub saturadas com respeito ao bicarbonato e agressivas.

Mais uma vez, tem-se águas provenientes de rochas ígneas cujas salinidades são
maiores que as referidas na literatura especializada e repete-se, com as mesmas
condicionalidades dos casos precedentes, a tendência à presencia das águas do
tipo cloretado sódico coexistindo com as bicarbonatadas.

-Basaltos, lavas e tufos

No caso das rochas extrusivas que formam parte do Arco Vulcânico do Cretáceo
também se procedeu a seu processamento específico para os basaltos, lavas e
tufos com o mesmo fim comparativo quanto às águas. A particularidade destea
análise baseia-se em que na região de estudo, nem no resto de Cuba, existem
águas que circulam individualmente através de um ou outro destes meios
indicados, O resultado da evolução geológica configurou diferentes formações
geológicas, como Contramaestre e Caobillas, constituídas principalmente por
alternações de basaltos, lavas e tufos junto a outros produtos sedimentares dos
pequenos perfodos de descansos da atividade magmática até o seu fim, no
começo do Cenozóico.
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Figura 35. Gráficos que comparam a composiçäo química das rochas
or¡gem e das águas subterrâneas que circulam pelos granod¡oritos de
Camaguey e Las Tunas

(Fonte de dados: Rodriguez, 1996 e Padrón Martín, 1998)
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Figura 36 apresenta similares processamentos às litologias anteriores para os
basaltos (A), lavas (B) e tufos (C). Pode se apreciar o Mg como componente
representativo dos basaltos e lavas com um valor relativo entre 0,1-1 e o valor
mínimo de Na (0,01-0,1). A SiO2, referido na literatura especializada, não é um
valor superior quanto aos intrusivos (0.1-1). A relação de concentração para estes
dois tipos de rochas é Mg>Ca>Na.

Os tufos têm o Ca como componente principal, com valores relativos entre 0,1-1,
enquanto o Na mantém-se como valor mínimo relativo em volta de 0,1. A relação
de concentrações relativas é: Ca>Mg>Na. O resultado permite supor que as águas
com o Mg predominante sobre o Ca poderão implicar uma circulação preferencial
ou maioritariamente através dos basaltos e lavas. No caso contrario, se o Ca
predomina, significaria a circulação através dos tufos. O Na não é o componente
representativo, mas a sua presença é significativa, podendo ser esperado nas
águas, sob determinada probabilidade, predomínio do Na sobre Ca ou Mg.

As observações e suposições anteriores são coerentes para a circulação das
águas subterrâneas se as mencionadas litologias vufcânicas constituíssem
grandes corpos homogêneos e nitidamente diferenciados, que não é o caso em
análise. Estas rochas são componentes das formações geológicas Contramaestre
e Caobillas, em combinação com outras deposições sedimentáres, podendo-se
esperar qualquer uma combinação, segundo o predomínio da rocha presente.

-Formaçöes geológicas Contramaestre e Gaobillas

A Figura 37 apresenta os resultados dos processamentos para as águas
subterrâneas que circulam pelas formações geológicas Contramaestre (B) e
Caobillas (C), com a base litológicas comparativa dos tufos (A).

O fato de comparar as citadas formações geológicas com os tufos é totalmente
aleatório por enquanto não se espera fidelidade nenhuma com um ou outro tipo
litológico devido a que as águas processadas respondem à circulação através
desses diferentes tipos de rochas e não a um tipo único. A representatividade e
fidelidade demonstrada com os casos das litologias homogêneas permite agora
confiar nas representatividades particulares dos resultados para estes casos
heterogêneos.

Por isso, pode se interpretar que as águas provenientes da formação
Contramaestre são, principalmente, bicarbonatadas cálcicas sódicas, mas,
como para a maioria dos casos anteriores, incrustantes para TDS > 1000 mg/L e,
também, que seus valores das concentrações são maiores que os reportados na
literatura especializada para as águas provenientes das formaçÕes vulcânicas. As
águas da formação Caobillas apresentam o predomínio das águas do tipo
cloretado sódico sobre o bicarbonatado sódico cálcico, com a particularidade de
ter a maior parte das suas águas com seus TDS>1000 mg/L e serem agressivas
com respeito ao bicarbonato e silicatos (1.S. HCOe e H¿S|O¿ < 1).

rüntrUTo oE oEoclÊNerre - üùl
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O outro caso similar é o resultado das águas nos granodioritos de Las Tunas. Nos
dois casos evidencia-se uma transformação gradual das águas bicarbonatadas há
águas cloretadas. Coexistem ambos t¡pos de águas dentro as suas respectivas
litologias de procedência.

As indicações sobre assegurar a qualidade da procedência dos dados utilizados
obedecem a não duvidar nem descriminar estes resultados pelo seu desvio dos
demais resultados e procurar uma interpretação conseqüente e concatenante com
a sua respectiva e possível explicação. E de sumo interesse que os resultados dos
processamentos das águas dos granodioritos de Las ïunas e da Formação
Caobillas tenham particularidades similares.

-Rochas calcárias

A Figura 38 apresenta o processamento para as rochas calcárias da região de
estudo (A) e suas representações para as águas que circulam na Formação
Guines de Ciego de Avila (B) e a Formação dos calcários de Camaguey (C).

Nos gráficos ternários e semilogarítmicos da figura A evidencia-se claramente o
caráter carbonatado cálcico da composição química deste conjunto litológico,
onde o componente representativo é o Ca (l -10) e o Na, o componente de mínima
concentração relativa (0,001-0,01). A concentração relativa do SiO2 é reduzida
(0,f). A relação das concentrações é Ca>>Mg>Na, que corresponde com os
dados da literatura especializada a literatura especializada para estas rochas.

As formações sob análise pertencem à Cobertura Cenozóica (Vide item lV 2.1 e
2.2). As águas que circulam por elas (B e C) representam fielmente o caráter
carbonatado cálcico que originam estas rochas, nas quais aprecia-se que parte
destes tipos tem os STD>1000 mg/L e no caso específico da formação
carbonatada de Guines de Ciego de Avila, algumas são do tipo cloretado sódico.
Aqui não existem diferenças com o explicado na literatura especializada, muito
extensa devido a que este meio carbonatado representa uns dos aqüíferos mais
poderosos do mundo e as suas características pafticulares originam o bem
conhecido karste. Em Cuba, como na região de estudo em particular, os aqüíferos
kársticos, representados principalmente pela Formação Guines, que se estende
até o ocidente do pais (província de Pinar del Rio), alcançando ambas as costas
do pais (Vide Figuras 7,8,9, 10 e 11), permite a manifestação do processo de
intrusão marinha, sendo comum a existência das águas cloretadas sódicas nesta
formação calcária, e também, as possibilidades da existência de valores de STD >

1000 mg/L, se evidentemente relacionadas com o mar.
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.Rochas argilosas

A Figura 39 apresenta o resultado do processamento para o grupo selecionado
das rochas argilosas (A) e das águas circulando por formações geológicas com
abundante composição deste material sedimentar, a Formação Vertientes (B) e a
Formação Vila Roja (C).

Pode reconhecer-se na composição química destas rochas o Mg como o
componente princ¡pal (1-10) , que para uma parte do grupo concorrem com o Ca,
e por enquanto, o Na mantém-se nos valores mais baixos (0,001-0,01). A relação
das concentrações relativas é: Mg>Ca>Na.

Pouco se pode argumentar em relação a estes resultados, devido à reconhecida
heterogeneidade do quimismo da composição argilosa proveniente das variedades
possíveis dos minerais arg¡losos existentes. Uma correspondência melhor seria
expressar o quimismo através da sua composição mineralógica em lugar da
petrográfica efetuada, que, como foi explicado, não existe na informação primária.

A literatura especializada atribui às águas subterrâneas provenientes destes me¡os
argilosos uma alta variabilidade na sua composição química, considerando a
possibilidade geral de conter sulfatos e cloretos. Tais casos são justificados pela
presencia dos minerais de pirita e pela concentração das águas marinhas
aprisionadas em perÍodos geológicos antecedentes (Drever, 1985).

As formações escolhidas foram Vertientes, do Paleógeno, e Vila Roja, do
Quaternário, ambas as duas com uma proporção notável dos componentes
argilosos (Vide item lY 2.'l e 2.3). A primeira ocupando partes centrais da região
de estudo, quase acima da Formação Caobillas e, a segunda, ocupando as zonas
costeiras, possuindo materiais carbonatados nas suas alternâncias sedimentares.

As águas que circulam pela Formação Vert¡entes são predominantemente
bicarbonatadas cálcicas também com valores de STD> 1000 mg/L para o
mesmo tipo classificado. Esta formação é de baixa aquosidade (Vide item lV
4.2.8.1) e a presença dos sulfatos, ainda em maiores proporções é justificada,
entre as poss¡bil¡dades, pela abundância de pirita nas mesmas. Justificada
também é a presencia das águas cloretadas, mas, no caso é bem definida a sua
ausência. Devido a sua posição estratigráfica, composição petrográfica e
desenvolvimento geológico desta formação, justificarem-se-ia se nela houvessem
águas cloretadas, ainda até se aprisionadas geologicamente. Neste caso apenas
existem as águas bicarbonatadas e sulfatadas, sem coexistência reconhecível
com as cloretadas, como acontece majoritariamente nos granodioritos de Las
Tunas e a Formação Caobillas e, regularmente nos outros conjuntos rochosos.
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maior que 1000 mg/L de STD. A interpretação desta coexistência em particular
pode ser devida à distribuição litoránea desta formação.

2. Classificação dos tipos hidroquímicos das águas subterrâneas
associados aos conjuntos litológicos da sua circulação

No capitulo anterior evidenciou-se que os tipos hidroquímicos resultantes da
circulação no meio rochoso correspondiam com a composição química
predominante das respectivas rochas. A Tabela 6 apresenta um resumo de todo o
deduzido e constatado.

Pode apreciar-se que a proporção mais abundante da rocha domina a composição
catiônica da respectiva água e quando a abundância na rocha é equilibrada com
mais de um componente catiônico, o tipo de água resultante é predominantemente
misto, e o possível predomínio de um sobre o outro no tipo hidroquimico da água,
pode considerar-se local.

A classificação das águas subterrânea foi avaliada segundo o conjunto litológico
particular, a partir dos gráficos de Piper e de Schoeller. A Figura 40 apresenta um
resumo das classificações das águas pelo método de Piper. As cores aplicadas
conceberam-se para manter a referência à idade geológica da rocha de
procedência. Nota-se que o tipo hidrogeoquímico de maior nitidez, enquanto
posição da figura desenhada no diagrama, é o derivado dos peridotitos e
serpentinitas. O seguinte,é o derivado dos calcários, mas a nitidez da figura faz-se
já mais dispersa enquanto o seu contorno cresce há outras proporções qufmicas.
As restantes, apesar de possuir sua classificação própria, suas configurações no
diagrama de Piper não ocupam uma proporção química bem precisa.

As classificações hidrogeoquímicas das águas podem ser vistas também através
dos gráficos semilogarÍtmicos de Schoeller. A Figura 41 apresenta um resumo das
classificações avaliadas nas litologias de procedência. As cores mantêm-se com o
mesmo critério que a figura precedente de Piper.



Tabela 6. Resumo da análise da composição química dos tipos litológicos selecionados na região de
estudo e da

Litologia

Peridotitos
Seroentinitos

No. de
pontos

selecionados

Granitos

Dioritos

Granodioritos

(cR)
Componente

Representativo
fTernárinl

Basaltos

s subterrâneas neles

10

Lavas

I

14

Tufos

Mg

Relações de
concentrações

relativas
lsemilooarífmicol

Rochas
carbonatadas

Na

I

Ca

6

Na

ArgIas

Mg>Ca>Na

7

Mg

Na>ua-Mg

Valores
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máximos

do CR

12

ua-Mg>Na

Mg

Na-Ca-Mg

Valores
relativos

minimos do
comp.
menor

Ca

ö

Mg>Ca>Na

I -10

Ca

0.1-1

Mg>Ca>Na

0.1-1

Na(0.001-
0.01 )

Mg

ça>Mg-Na

Valores
relativos

si02

u.1-1

Ms(o.01-0.1)

Ca>>Mg>Na

0.1-1

Na(o.1)

Tipo Hidroquímico
de água

0.1-1

1

Mg-Ca>Na

Na(0.01-0.1)

onte

1

0.1-1

MgHGO3

Na(0.1)
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1

NaHCOa
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Na (0.1)

artin , 1998

1-'t0

Na-Ca(HC03)
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0.01)
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Ca-Na(HCO3)
(Fm. Cnt)
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(Fm. Cao)
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3. Estabelecimento da correspondência da dissociação dos componentes
aniônícos principais com a concentração da solução para cada fÍpo
hidrogeoquímico determinado

A análise das correspondências do quimismo das águas subterrâneas com o
quimismo das suas respectivas rochas pelas quais circulam não teve como
objetivo principal do capítulo anter¡or, determinar a coexistência comum do tipo
cloretado sódico em cada avaliação. É interesse neste capítulo avaliar o
comportamento dos componentes aniônicos dos tipos hidrogeoquímicos
estabelecidos e definir as similaridades ou diferenças dentro da solução
dinâmica que constitui a âgua subterrânea, e cumprir com os pontos
específicos propostos para o processamento dos dados na metodologia
(Capitulo V). Estes são: (4) Estabelecer a correspondência da dissociação dos
componentes principais com a concentração da solução para cada tipo
hidrogeoqu ímico determinado; (5) Avaliar os limites da estabilidade destas
correspondências para o prognóstico do comportamento das águas em
concentrações acima das águas subterrâneas comuns.

Ainda que o tipo aniônico dominante tenha sido sempre o bicarbonatado, o
cloretado apareceu com uma freqüência perceptível. Uns dos fatores da
distorção das figuras de cada tipo hidrogeoquímico nos respectivos gráficos
Piper na Figura 40, foi devida, principalmente, à presencia dos cloretos de
sódio.

Considerando a qualidade, representatividade e confiabilidade dos valores da
informação utilizada, resulta evidente a inexistência de erros e a necessidade
de esclarecer a causal ou casualidade do comportamento apresentado.

O processamento dirigiu-se a analisar e precisar o comportamento dos ânions
dom¡nantes na dissolução água e os limites das condicionantes dos seus
domínios. Mantive-se os mesmos grupos de águas analisadas anteriormente,
devido à necess¡dade de manter a evolução das mesmas referências.

-Serpentinitos e peridotitos

A Figura 42 apresenta a correlação gráfica entre a condutividade (¡rS/cm) e os
Sólidos Totais dissolvidos, STD, (mg/L) com os ânions cloretos, bicarbonatos e
sulfatos (meq/L) respectivamentes nas águas subterrâneas que circulam a
través dos maciços de serpentinitas e peridotitos. Os valores calculados das
respectivas correlações para cada grupo aparecem na Tabela 7.

Nota-se correlações significativas para os gráficos dos STD e o Cl. Pode-se
precisar uma continuidade desde os valores mínimos para a relação
Cond/STD, enquanto que percebe-se uma continuidade na relação Cond/Cl, a
partir dos 1000 (pS/cm). A correlação gráfica e analítica dos HCO¡ e SO¿ com
respeito à Condutividade não é significativa. Nota-se no caso dos
bicarbonatos que existe linearidade certa até os 1000 (¡rS/cm) e 10 meq/1, a
partir dos quais, o bicarbonato diluído faz-se constante na solução. No caso do
SOa parece existir uma tendência, mas ainda não muito definido.
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Tabela 7. Resultados das correlações entre a condutividade elétrica ê Cl', SO¿=, HGO3- e STD das águas
subterrâneas na área de estudo, Guba Gentro-Oriental.
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-GranÍtos de Camaguey

Na Figura 43 nota-se que os componentes aniônicos das águas que circulam
pelos granitos de Camaguey têm comportamentos similares ao caso anter¡or
quanto aos STD, Cl, HCO3 e SO¿. Este último parece estabilizar o aumento da
sua concentração entre os 2000 e 3000 (pS/cm).

-Granodioritos de Las Tunas e Camaguey

As Figuras 44 e 45 apresentam o comportamento das relações nas águas dos
granodioritos de Camaguey e Las Tunas, respectivamente, que, como foi
explicado anteriormente, formam parte do mesmo corpo que afloram nas
distintas provfncias. O comportamento dos STD,cloreto e bicarbonato é o
mesmo dos casos anteriores. O sulfato aumenta linearmente a sua
concentração a partir da condutividade superior aos 1 000 ¡rs/cm,

-Formação Contramaestre

A Figura 46 não apresenta tanta nitidez no compoftamento dos ânions com
respe¡to à condutividade. Pode ser visto com maior nitidez o aumento da
concentração dos sulfatos para a faixa entre 1000 e 2000 pS/cm da
condutividade.

-Formação Caobillas

A Figura 47 permite apreciar que o comportamento dos STD e os ânions
cloretos e bicarbonatos são similares aos anteriores conjuntos litológicos. No
caso do sulfato, por ter uma concentração maior nota-se uma tendência a
estabilizar sua dissociação em volta dos 20-30 meq/L. Um ponto acima dos 40
meq/L parece um possÍvel erro. Será analisado no contexto de outros
elementos mais adiante.

-Formação Vertientes

A formação Vertiente e Guines pertencem ao Cenozóico cubano. As condições
de formação são muitos diferentes aos casos anteriores, nos quais
predominava o componente ígneo. Neste sentido, pode-se esperar um
comportamento da dissolução distinto dos precedentes, caso a composição
petrográfica influísse.

Aprecia-se na Figura 48 a continuação da linearidade da concentração para os
STD e os cloretos, a limitação dos bicarbonatos aos 10 meq/L e o aumento da
concentração dos sulfatos para os valores maiores dos 1000 pS/cm, similares
para as litologias já descritas.

-Formação Guines de Ciego de Avila

A particularidade mais destacada da Formação Guines é o seu caráter
carbonatado e karstificado que afaz ser o aqüífero principal de Cuba.
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Aprecia- se na Figura 49 as mesmas tendências reconhecidas para os
restantes conjuntos litológicos. Cabe aqui lembrar a tendência linear
atribuída aos carbonatos em solução que recomendavam-no como um
parâmetro hidroquímico sem limite algum (ltem lll, 5.2). Evidencia-se que o
referido parâmetro fica limitado para valores menores de 1 0 meq/L e
concentrações menores de 1000 pS/cm, o que elimina a sua universalidade
denho das águas subterrâneas.

3.1. Outras consideraçöes da dissociação dos ânions

A Figura 50 agrupa os gráficos Condutividade/Cl para os conjuntos litológicos
representados pelos granodioritos Las Tunas, Form. Caobilla, Form. Vertientes
e Form. Guines, visando estabelecer uma comparação com grupos de
diferentes composições petrográficas e condições de gêneses. O resultado
evidencia-se: a correlação condutividade (pS/cm)/Cl (meq/L) é comum para
todas as águas subterrâneas e independente da composição petrográfica pelas
quais circulam. Existe uma relação geral do crescimento da concentração do
cloreto diluído (meq/L) em cada aumento da concentração total (¡rS/cm)
manifestada para todas as concentrações das águas subterrâneas analisadas
superiores aos 1000 pS/cm. Em virtude da correlação significativa da
condutividade (pS/cm) com os Sólidos Totais Diluídos, STD, em mg/1, pode
estender-se esta consideração, como compreensão conceitual, para uma
concentração dos STD superior aos 1000 mg/L.

Deve-se esclarecer que o limite da concentração total em volta aos 1000 mg/L
ou 1000 pS/cm é muito utilizado como limite da potabilidade para o consumo
humano. Todas essas normas especificam o valor recomendado (500 mg/L) e
o tolerado como máximo (1000 mg/L) (Szikszay, 1993). No caso das águas
minerais, o limite é estabelecido nas respectivas definições de água mineral em
alguns paises (Alemanha e França entre eles). O resultado aqui alcançado
fundamenta este mesmo limite segundo as distintas relações e correlações
demonstradas dos ânions diluídos com a concentração total para todas as
águas subterrâneas analisadas. As normas de potab¡lidade não especificam o
porque desse limite, Também não é esclarecido porque o mesmo limite define
a água mineral da água subterrânea comum. Talvez este resultado permita
fundamentar os argumentos intuitivos anteriores das normas estabelecidas.

Pode generalizar-se como um resumo do evidenciado com respeito ao
comportamento dos ânions nas águas subterrâneas, o seguinte:

- Existem na região de estudo dois campos distintos de comportamento dos
ânions na solução da água subterrânea, independentes da litologia pelas quais
circulam :

1 . Para a faixa de concentração total inferior aos 1 000 mg/L
2. Para a faixa de concentração total superior aos 1000 mg/L
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No campo 1,

-Domina a linearidade da correlação do HCO3, a qual é significativa a partir dos
seus valores mínimos de concentração total, perto de 0 mg/L, até os 1000 mg/L
de STD ou 10 meq/L de HCO¡.

No campo 2,

-A correlação dos HCO3 jâ não ê significativa e a sua diluição fica constante
nos valores de 10 meq/L para qualquer concentração total (STD) superior aos
1000 mg/1.

-O SO¿ bifurca seu comportamento:

. A partir de uma concentração total entre 2000-3000 mg/L e até os 12000 mg/L
de SïD os valores da sua concentração mantêm uma correlação linear até os
20-30 meq/L. Para valores maiores de 30 meq/L e concentração superior aos
12000 mg/L de STD, faz-se constante na solução.

-Existe uma proporcionalidade constante entre a concentração do cloreto
diluído (meq/L ou mg/L) e a concentração total (¡rS/cm ou mg/L) da água
subterrânea.

-O Cl continua sua correlação significativa até os valores máximos de
concentração total dos dados utilizados da região de estudo. Sem limitações
nenhumas desde o início até o fim processado.



125

4. Avaliação dos limites da estabilidade das correspondências avaliadas
para o prognóstico do comportamento das águas a concentrações
super¡ores as águas subterrâneas comuns.

As considerações anteriores no que diz respeito do comportamento comum dos
ânions principais dissolvidos nas águas subterrâneas demonstraram que
apenas o cloreto continua aumentando em solução para o aumento gradual da
concentração total. Demonstrar ou comprovar até onde pudesse continuar esta
única correlação componente/concentração total é o alvo deste capÍtulo.
Evidentemente, os valores de salinidade total das águas da região sob estudo
resultam muito limitadas para o objetivo proposto,

Para este fim foram processadas águas subterrâneas salgadas de lsrael,
águas de Mares profundos e águas de reconhecida alta salinidade, marinhas e
relacionadas com petróleo, obtidas da literatura internacional e cujas
referências destacam-se na Tabela 8. A ordem de análise dos dados utilizados
foi das concentrações menores até as maiores reportadas.

A Figura 51 apresenta os resultados do processamento efetuado com as águas
subterrâneas salgadas de lsrael. Respeitou-se a nomeação do autor
(Rosenthal, 1999) para os pontos selecionados, apenas numerando-se
progressivamente para simplicidade da sua representação nos gráficos
correspondentes.

Nenhuma das águas alcança a concentração da água do mar, mas os seus
valores de concentração começam pelo mínimo das precipitações no território,
até alcançar as maiores concentraçöes das águas subterrâneas comuns
analisadas nesse terr¡tório.

Pode apreciar-se no gráfico de Piper que os pontos de maior concentração
deslocam-se, a partir da concentração bicarbonatada cálcica das precipitações,
em direção ao quadrante direito superior devido ao peso que exerce a
concentração cloretada das águas. No gráfíco de Schoeller pode ver-se que as
concentrações de todos os componentes das precipitações estão abaixo das
concentrações das águas subterrâneas, a favor da confiabilidade dos dados e
do processador do programa utilizado. Nos dois gráficos analisados constata-
se a composição bicarbonatada das águas subterrâneas e a sua continuidade
gradual até os tipos cloretados.

No gráfico de STD (mg/L)i Cl (meq/L) aprecia-se a linearidade do aumento
proporcional de um parâmetro com respeito ao outro, já para as concentrações
até
os 300 meq/L, do cloreto e 16 000 mg/L de STD. No caso do SO4, apresenta-
se a tendência referente à linearidade até os 30 meq/L com a exceção do
comportamento das concentrações do SO¿ das águas subterrâneas
relacionadas com petróleo.



Tabela 8. Referências bibliográficas das fontes dos dados utilizados nas figuras correspondentes.

Referência da
figura:
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Autor
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Página
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s/N
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from the Judea Group Aquifer, Southern lsrael
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159,160
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152

316,317
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Cosmochimica .Acla Vol. 8, pp. 137-170.
Pergamon Press Ltd., London.
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Elsevier Publishing Company, N.Y. 750 p.
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prec¡p¡tações particulares do território.

(Fonte : Vide Tabela 8)
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A Figura 52 apresenta o resultado nos mesmos gráficos para águas de alta
salinidade para os casos de águas concentradas por evaporação e por
dissolução (Schoeller, 1 955).

Note-se que as águas em análise estão numa ordem mu¡to superior às águas
do mar (considerada em média, por volta dos 36 000 mg/L de STD). Ainda com
estes valores de alta salinidade, pode-se notar: 1) no gráfico Piper a tendência
é o deslocamento do tipo de água ao quadrante direito, do mesmo jeito que as
águas do caso anterior, mais salinizadas que as águas subterrâneas da região
de estudo e menos que a do mar.2) No gráfico de Schoeller a configuração
geral é de água Na-Cl. 3) No gráfico STD/CI aprecia-se nitidamente a
continuação da sua correlação para altos valores de STD, que chegam até os
320 000 mgil. Nota-se, também, que a concentração do Cl das águas de alta
salinidade, é mantida à mesma linearidade, onde as provenientes da
evaporação estão por abaixo das concentradas por diluição. 4) No caso dos
SO+ os altos valores da concentração não parecem estabelecer
comportamento nem tendência nenhuma com os seus baixos valores.

Considerando que o outro grupo de águas subterrâneas são aquelas
relacionadas com as jazidas de petróleo, analisou-se o que acontece nestes
casos. A Figura 53 apresenta águas de salmouras relacionadas com depósitos
de petróleo (Chebotariev, 1955).

No gráfico de Piper observa-se que as águas de alta concentração mantêm-se
no vértice direito dos ânions, Na-Cl, ocupando o quadrante direito, não no
mesmo vértice devido a influencia dos componentes de cálcio presentes,
evidentes no gráfico de Schoeller.

Aprecia-se mais uma vez, que a concentração dos cloretos continua alinhada
com uma correlação significativa para estes altos valores da concentração total
dos STD (superior aos 400 000 mg/L). No caso dos SO¿ aparece alguma
linearidade sem aparente regularidade estimável.

A Figura 54 apresenta um outro grupo de águas de alta salinidade relacionadas
também com petróleo (Schoeller, 1 962), as quais a referência cita a sua
vinculação direta com estas jazidas.

No gráfico de Piper dessa figura pode ser visto, mais uma vez, como estes
tipos de águas concentram-se nos extremos das águas cloretadas sódicas, se
comparadas com o gráfico de Schoeller, Nota-se, aliás, o enriquecimento em
cálcio, distintivo das águas representativas das jazidas de Borislaw, Polônia.

No referente ao SOa diluído, não parece existir alguma evidência de
regularidade, a exceção dos baixos valores, inferiores a 5 meq/L.
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(Fonte : Vide Tabela 8)
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A análise efetuada destas águas evidencia que entre os ânions nelas
dissolvidos, em qualquer concentração, o cloreto é o único que não abandona
a solução e o único, também, que mantém uma proporc¡onalidade constante
vinculada com o aumento da concentração, enquanto os bicarbonatos e
sulfatos perdem estas correspondênc¡as logo aos 1000 mg/L de STD para os
primeiros e aos 12 000 mg/L de STD para os segundos, o mesmo evidenciado
para a região de estudo.

Pela mesma ordem de raciocínio utilizada, resulta evidenciada que a
vinculação da composição aniônica das águas com a sua gênese, começa a
ser desarticulada a partir dos 1000 mg/L de STD, a partir dos quais a
predominância do ânion cloreto faz-se comum para qualquer procedência das
águas. Evidencia-se que neste campo acima dos 1000 mg/L de STD, a solução
não só se enriquece com cloretos, senão que se especializam os
comportamentos de cada um dos ânions dentro da solução. Os bicarbonatos
permanecem constantes, os sulfatos mantêm alguma proporcionalidade dentro
da solução para uma determinada faixa inferior aos 12000 mg/L de STD ou
permanecem constante inferior aos 200 meq/L, e, o cloreto, permanece
constantemente proporcional com o aumento da concentração até o valor
máximo.

A Figura 55, que agrupa todas as águas analisadas neste item (Figuras 51, 52,
53 e 54), exemplifica o que acontece às águas subterrâneas no universo da
alta salinidade, que representa a sua vez, a continuidade do comportamento
dos ânions das águas subterrâneas comuns ou de baixa salinidade (menor dos
1000 mg/L de STD), analisadas ao princípio.

A proporcionalidade como se manifesta o aumento da concentração do cloreto
com o aumento da concentração total das águas subterrâneas, comum para
todas as concentrações do ânion cloreto, faz deduzir a existência de um
processo hidrogeoquímico muito específico, até a atualidade nunca
demonstrado nem evidenciado. E um processo no qual parecem agir leis físico-
químicas part¡culares à solução água num campo de ação contínuo que o
fazem imperturbável e invariável no sentido do aumento da concentração.
Denominamos este processo de Gloretogênese. A denominação assumida é
devida ao crescente aumento da concentração de cloreto, contraditório com a
possibilidade de fontes que justifiquem a sua abundância em qualquer
profundidade.

Este processo age nas águas subterrâneas a partir de qualquer tipo de água
subterrânea e num só sentido, em direção a sua concentração total, final. O
final do processo deve acontecer quando a concentração das águas
subterrâneas se equilibra com as condicionantes físico-químicas das rochas
c¡rcundantes na profundidade alcançada. Resulta, então, que o processo não é
detido, senão paralisado dinamicamente até que alguma mudança do entorno
possa reativar-lo.
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5, Considerações derivadas do processo da cloretogênese.
Fundamentação de um novo método de datação de idades das águas

O resultado da existência de um processo de caráter universal dentro do
domínio do comportamento dos ânions nas águas subterrâneas, representado
através do cloreto, mudou um pouco a estrutura da concepção inicial da
presente pesquisa, porque o próprio processo da Cloretogênese transforma o
enfoque tradicional hidrogeoquímico até hoje utilizado. Por isso, o presente
capÍtulo, fundamentará as conceições hidrogeoquímicas que serão aplicadas
para a análise da região de estudo e o modelo de circulação.

As considerações precedentes, por quanto a literatura especializada não
chegou nunca a entrar até estas extensões do comportamento dos ânions na
solução água subterrânea, abrem um outro cam¡nho à interpretação
hidrogeoquímica do processo que opera o enriquecimento da sua composição.
Schoeller, 1962, sublinha que a concentração em cloretos é de explicação
difícil ("La concentrat¡on en chlorures est alors d'explication difficile");
Drever,1988, exprime a incerteza em determinar a fonte de cloretos nas águas
dos rios ("...reflet the uncertainty in assigning a source for the chloride in river
waters,") e Andrews, 1996, considera que no diz ao respeito da existência do
cloreto, que outros processos diferentes à concentração por evaporação devem
estar acontecendo. Em geral, todos concordam que as águas de maior
concentração são cloretadas sódicas e pouco se falava sobre detalhes
referentes às origens (águas conatas, estancadas, etc). A concepção mais
detalhada tratava os distintos tipos químicos de águas subterrâneas existentes
(bicarbonatadas, sulfatadas e cloretadas) como de separadas e diferentes
procedências e a sua presença relacionada com a profundidade. Nunca, a
formação dos tipos químicos, como se evidencia neste trabalho, foi tratada
como um processo natural contínuo que começa nas concentrações das águas
de chuvas e termina quando não pode mais se concentrar.

Chebotarev, 1955, é o autor que melhor tratou de expr¡m¡r a variação do
quimismo das águas subterrâneas dentro do contexto geológico como um
processo global através da sua conceituação do metamorfismo das águas
naturais. Simplesmente, faltou-lhe evidenciar, porque o método de análise
assumido por ele para processar o seu volume de dados foi a "análise
matemático e a freqüência integral de curvas", a evolução da concentração
gradual e constante do cloreto para qualquer um tipo de origem das águas,
através do correspondente gráfico ânions/concentração total, que foi o método
de análise utilizado na presente pesquisa.

O afirmado neste trabalho não contradiz nenhum aspecto dos critérios
hidrogeoquímicos estabelecidos na literatura especializada, desde Schoeller e
Chebotarev até o presente. Apenas orienta uma visão diferente daquela até
hoje concebida para interpretar o processo da formação química das águas
subterrâneas, enquanto permite afirmar, em sentido geral: 1) que a
possibilidade de determinar a procedência da água está apenas nos primeiros
1000 mg/L da concentração total; 2) que a presença das águas cloretadas não
respondem sempre a proximidade de intrusão marinha nem depósitos de halita;
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3) que águas de alta concentração de cloreto não sempre procedem de águas
marinhas aprisionadas nem de águas conatas; 4) que em qualquer território
emergido existem condicionantes paÊ localiz águas de maior concentração;
5) que a coexistência na superfície do território de fontes de águas de maior
concentração perto de outras de menor concentração, indicam que as
primeiras estão ascendendo de maior profundidades, como resultado das
condições hidrogeológicas locais. Não resulta impróprio especificar que as
afirmações anteriores podem ser questionadas ante as evidências certas de
determinadas extensões de rochas de altas solubilidades de um componente
químico especÍfico como podem ser as jazidas de minerais polimetálicos, solos
salinizados, estratos argilosos de baixa permeabilidade e aqüíferos kársticos
costeiros.

Mas, este processo da Cloretogênese, concebido em geral como uma via de
análise, permite também outras derivaçöes e implicações processuais.

O fato de nos encontrar diante de um processo num só sentido, medível na sua
progressão através de um enriquecimento gradual da sua concentração, e
comum a todas as águas subterrâneas, independentes da condição e lugar de
origem, faz fundamentar a possibilidade de relacionar-o com o tempo que o
mesmo age.

Se este processo se manifestar comum a todas as águas subterrâneas,
independente às causas locais ou regionais iniciais, o mesmo deve ter,
também, uma duração similar para exprimir a sua ação em qualquer um
intervalo, considerado como etapas temporais entre diferentes concentrações
do cloreto diluído nas águas analisadas.

Se este conceito for certo, águas de diferentes concentrações de cloreto
deveriam corresponder com águas de diferentes idades de existência de
circulação, pois representam diferentes etapas de um mesmo processo. A
Figura 56 apresenta gráficos de Cl (mg/L) de um conjunto de águas referidas a
sua localização em litologias com idades estratigráficas específicas
conhecidas. Para poder relacionar entre si num gráfico estes fatores,
transformou-se a idade estratigráfica a seu valor em milhôes de anos de tempo
geológico. Devido a informação estratigráfica abranger uma ampla faixa dos
anos do tempo geológico, processaram-se dois gráficos: o primeiro para o
limite inferior da escala estratigráfica e o segundo para o limite superior. Foram
adicionadas aos gráficos as referencias das concentrações mínimas
conhecidas das precipitações médias de Cuba e lsrael, assumidas como tempo
geológico zero, como condicionante inicial.

Ve-se na figura que as diferentes concentrações de cloreto mantém uma
evidente correlação com as correspondentes idades de cada concentração,
evidenciando que o processo da cloretogênese responde também a um valor
temporal.
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Para avaliar se a aparente correlação existe matemat¡camente, procedeu-se à
análise dos mesmos valores em dois programas computacionais distintos, o
EXCEL e outro elaborado no lnstituto de Geociências, lcc, pelo Dr. Kazu
Yamamoto.

A Figura 57 apresenta os processamentos efetuados pelo programa do lGc
para os ambos os casos da concentração do cloreto com respeito aos dois
extremos do valor das idades estratigráficas. O gráfico superior é com respeito
aos valores mínimos e o inferior aos valores máximos da faixa de idades.
Aparece nos ambos gráficos a equação do coeficiente de determinação, de
0,836 para os valores mínimos e de 0,915 para os valores máximos. Como o
coeficiente de correlação é a raiz quadrada do coeficiente de determinação,
sâo obtidos valores significativos da correlação de 0,914 e 0,956
respectivamente. Resulta evidente que para os valores máximos a correlação
Cl (mg/L)/Tempo Geológico (Ma) é mais significativa.

A Figura 58 apresenta o mesmo processamento, só para a faixa dos valores
máximos, através do programa EXCEL. Pode notar-se uma correlação também
significativa, ainda que com valores menores, mas que com o resultado do
processamento anterior, pode ser considerada adm¡ssfvel.

No que diz respeito às equações que representam as correlações, é notável as
diferenças entre elas. O autor seleciona a representada por EXCEL,
considerando a similaridade com a equação do segundo gráfico (0,001X) e
depreciando o argumento (+6,209), pois os valores que operarão a equação
serão da ordem dos milhões de anos.

Finalmente, como resultado destas avaliações, chega-se à equação que
quantifica os anos de existência geológica das águas subterrâneas em função
da concentração do ânion cloretol

T = 0,0015[ Cl] (r)

ldade das águas subterrâneas (Ma) = 0,0015 [Goncentração do ânion
cloreto (mg/L)I

Obtém-se assim o Método da Concentração do Cloreto para a datação das
águas subterrâneas

Pelo método dedutivo utilizado na base de um empirismo total, esta relação
exprime que o tempo transcorrido (em milhões de anos) desde que as águas
começam formar a sua constituição química a partir das chuvas, até o ponto de
análise, é função direta da concentração de cloreto alcançada (em mg/L). As
causas e intensidades dos condicionantes que operam a regularidade deste
processo estão implícitas no fator 0, 0015.



Coeficiente de deterrinacåo = O.836
Reta: Y = -32.465+0.002Ð(

Coef iciente de determinacão = O.915
Reta: Y = 6.209+0.001"X'

Ë
X
(U

oo
og

250.

200.

31057.OO 62114.00 93171.OO',t24228.00 155285.00
CL

39746.OO 79492.OO 1 19238.OO 158984.OO 198730.OO
cl

1 50.

1 00.

Figura 57. Gráficos que relacionam a concentração do
(mg/L) das águas subterrâneas com os valores
estratigráficas (em milhöes de anos) das litologias
circulam. O gráfico super¡or para o valor mínimo
estratigráfico e o gráfico inferior, para o valor máximo.

ânion cloreto
das idades
pelas qua¡s
do intervalo



GmelaÉo eft Tetrpo Gedogiao(ffi I lG
de re) e qrcenüaçaoê aim

Clæü¡(ryÐ

350

3m
m
m
150

1m

50

0

tl¡.,,,tl

y=qm15x

*=0,æß

-Lilg[enp{æ))

1m0 m0 3m0

Figura 58 Gorrelação calculada pelo Programa EXCEL entre o
Tempo Geológico em milhöes de anos (eixo y) e a
concentraçäo do ânion Cloreto em mg/L (eixo x) nas águas
altamente salinizadas e estratigraficamente datadas.



r40

Com a finalidade de verificar a credibilidade da correlação obtida, 0, 956,
procedeu-se a calcular o teste de correlação ou T "Student" (Davis, 1986) para
o limite estabelecido de t > 1, 86, correspondente com 7 graus de liberdade e
10 % do nível de significância. O valor final obtido de 8,37 avalia que a
correlação é significativa e, por isso, aplicável.

O fato que matematicamente o significado da equação seja convincente, ainda
não avalia a credibilidade da relação estabelecida. Por isso, compararam-se os
valores já calculados na literatura com os mesmos calculados pelo presente
método.

Em sentido geral, na l¡teratura internacional não abunda muito o
questionamento aos métodos existentes de datação de idades e, muito menos
à conceituação da idade das águas, porquanto também não existem
referências sobre os valores do tempo das águas consideradas de jovens nem
de velhas. O acordo comum é que a idade das águas subterrâneas é o tempo
transcorrido até a profundidade de captação, após infiltração, com a exceção
declarada de que "não necessariamente duas moléculas de água da mesma
amostra devem ter a mesma idade" (Bentley, 1986), o que fundamenta o
conceito mais apropriado, que o autor compactua, de "idade média das águas
subterrâneas" ("average"groundwater age). Mas, o valor do conceito ainda não
esta muito bem definido, nem sequer declarado o entorno ou faixa do valor do
tempo para as águas jovens ou velhas,

Os métodos isotópicos, os mais utilizados, tem sido de alta valia para
descriminar as águas de mais recente infiltração em relação com outras
circundantes (idade relacionada, não quantificada) ou a zona de recarga para
precisar a direção do fluxo subterrâneo, todas em escala local, entre os
principais usos. A possibilidade de não poder justificar a comparação das
diferentes gêneses das águas numa escala regional, impossibilitam nestes
métodos, à comparação das "idades relativas" entre regiões diferentes e longes
entre si, tanto mais enquanto abranja aos dois hemisférios.

O Método do carbono M (4 C), o mais estudado, está limitado a uma
determinação inferior aos 80 000 anos, muito custoso como para ser utilizado
regularmente, o que justifica não poder saber da existência ou não de idades
das águas subterrâneas superior a estes valores. Bentley, 1986, c^hega
alcançar os valores até 1-2 milhões de anos aplicando o Método do oo Cl,
especificando os inconven¡entes da sua efetividade, a causa dos parâmetros a
assum¡r, e da sua aplicabilidade, pelos custos altos da tecnologia necessária e
precisão da amostragem.

Esta situação tem originado pouca possibilidade de comparação da certeza do
dado obtido e por isso também não da apreciação da precisão do entorno do
erro dos resultados entre os métodos. A comparação mais comum tem sido a
comparação com o Método Hidrodinâmico, que baseia os seus cálculos na
velocidade do fluxo subterrâneo, gradiente hidráulico e os parâmetros do meio
da
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circulação, que ev¡dentemente, para grandes longitudes e complexidades
hidrogeológicas, tais fatores viram bastante fortuitos e aleatórios.

No obstante, o autor considerou necessário avaliar o método fundamentado
com as cifras até hoje obtidas pelos métodos em uso. A Tabela 9 apresenta os
resultados dos métodos em comparação, para aqueles pontos que contavam
com a concentração de cloreto determinada, selecionados nos dois trabalhos
que reuniam a todos os métodos anteriores e que alcançava até os valores
superiores ao milhão de anos (Bentley et al, 1986; Phillips et al, 1986). Pode
apreciar-se na Tabela 9 que o entorno do erro entre todos não da credibilidade
a nenhum método, que justifica, também, uma discrepância similar dos dois
métodos comparados com o da Concentração do Cloreto.

Para precisar a tendência dos erros entre os métodos de 36 Cl e Hidrodinâmico
com o proposto pelo autor, elaboraram-se os gráficos da Figura 59. Pode
apreciar-se nos gráficos, que os erros < 10-20 % (aceitável, considerando a
ordem dos vários milhares e milhões de anos das cifras implicadas) tendem a
ser menores para os 1-2 milhões de anos para ambos os métodos o que
permite concluir na credibilidade do método fundamentado neste trabalho. O
fato da redução comum dos erros nesta faixa das idades dos milhões de anos
permite também, considerando a linha dedutiva que o fundamentou, supor
credibilidade similar na ordem dos valores inferiores ao milhão de anos.

Muitas considerações faltam ainda por serem abordadas e abrem o caminho a
outras especulações e deduções enquanto aos conceitos de tempo das águas
e a sua aplicação à análise da região de estudo, que serão abordadas nos
próximos capítulos, até fundamentar com este novo enfoque, o modelo
hidrogeoquímico de circulação das águas subterrâneas na ârea de estudo.



Tabela 9. Comparação das idades das águas através dos métodos atuais com o Método da
Goncentração de Gloreto.

No. Ponto
em

referência

tctl
(ms/L)

305

1184

358

Método de Datação de águas
utilizado (anos)

401

187

Cloreto 36

15239

167

1338

100

1200000

10

70

900000

172

17

H¡drod¡nem¡co

900000

26

29

680000

1295

'¿5

600000

1090

280000

32

290000

230000

33

6U

2000000

concentração

500000

105

ZUUUUUU

500000

do

114

600000

5UUUUU

Cloreto

227

Avaliação do erro com
respeito ao Método da

Concentracão do Gloreto

187000

500000

350000

1000000

167000

utorelo 59/
Concentração do

Cloreto

100000

1000000

70000

172000

0.332

29000

o.273

194000

ntorootnamtco/
Concentração do

Cloreto

163000

0.8

0.86

gUUUU

o.71

0.084

157000

0.91

171000

u.ö1

0.03

340000

0.88

0.18

Tabela '1, pag. 1997. BENTLEY, H, W;
PHILLIPS, F. M. ; DAVIS, S. N. :

HABERMEHL, M, A ; AIREY, P. L. ;

CALF, G. E. ; ELMORE, D. ; GOVE, H. E.
; TORGERSEN, T. (1985)

0.88

u.a2

0.71

0.685

Fonte

0.9

0.82

0.65

F¡gura 10, pag.2012. PHILLIPS, F. M.
BENTLEY, H, W ; DAVIS, S. N.
ELMORE, D. ; SWANICK, G. B. (r98s)



Comparação gráfica da tendência do erro entre o Método
do Cloreto 36 e o Método da Goncentração do Cloreto.
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6. Outras considerações necessárias ao Método da Concentração do
Cloreto,

6.1. Comparação com o uso de outros componentes.

O Método Hidrodinâmico e do 36 Cl não são os únicos que se tem utilizado para
datar as águas subterrâneas,.Alias dos isótopos radioativos, cujos melhores
representantes são '* C, 'o O e trítio, os trabalhos mais recentes têm
explorado outros componentes naturais das águas (especificamente tratados
de componentes inertes) com o fim de superar os defeitos tradicionais de alto
custo e aplicação local (EDMUNDS, 2000; BARBECOT, 2000; BARTH, 2000;
GHERARD, 2000; GRASBY, 2000), ainda que se mantém o uso do to C
(BUCKAU, 2000 e CASTRO, 2000).

Neste sentido, o íon cloreto, entre os componentes inertes, tem chamado a
atenção a outros especialistas. EDMUNDS et al,2000, estabelece uma relação
empírica de He (acumulado)/ Cl para inferir uma relação de idades. Considera
o cloreto um indicador da procedência da zona de recarga, mas sublinha que
ele não espera incremento nenhum do cloreto águas abaixo da zona de
recarga. BARTH , 2000, utiliza as relações B/Cl; Na/Cl e Br/Cl, evidenciando
que a relação Br/Cl é linear mas em diferentes linhas segundo sejam salgadas
ou doces. GHERARD et al, 2000, admite que tanto Na como Cl crescem com o
tempo em aproximadamente 15 e 16 %, mas não determina nada específico.
GRASBY et al, 2000, analisa apenas os cátions, avaliando que os
componentes enriquecidos em Ca e Mg das águas transformam-se em
enriquecimentos de Na e K.

Em sentido geral, para a procura de um método melhor e menos custoso que
os tradicionais isotópicos, o cloreto está entre uns dos alvos mais atacado na
década final do século XX. Pode apreciar-se que o demonstrado pelo autor no
presente trabalho é o resultado conseguido entre estes intensos esforços
atuais da comunidade científica, no empenho de encontrar uma via de datar as
águas subterrâneas.

No entanto, com as novas referências, confeccionou-se a Tabela 10, na qual
comparam-se os resultados das idades pelos outros métodos utilizados para
datar águas. Pode apreciar-se boa coincidência entre os resultados dos
métodos analisados com o proposto. Todos têm algumas diferenças entre si.
BUCKAU et al, 2000, conclufa para estes métodos referenciados, que davam
muitas diferenças e, às vezes, resultados inconsistentes. O Método de
Concentração do Cloreto (MCC) tem a particularidade de provir de um
processo estabelecido, a Cloretogênese, que fundamenta a razão do
enriquecimento com o tempo e, por isso, oferece uma conseqüência à
interpretação que, com independência dos valores em anos, permite ordenar
quais têm mais tempo de circulação subterrânea.



Tabela 10. Comparação das idades das águas através de métodos atuais com o Método da
Goncentração de Gloreto.

No. Ponto na
referência

IGI]
(ms/L)

Grove 4
(irove'l

Gainsbourogh
Grovez

Método de Dataçäo de águas utilizado
(anos)

Corringham
Road

6.5

L¡

tr.ö

6.3

1ZöUU

24.9

,I37UU

MO

54.5

12500

37700

9070

Htdrodrnamtco

50400

8130

8720

22200
23900

11800

11900

uoncentraçao
do Cloreto

11700

40700
118000

Avaliação do erro com respeito
ao Método da Goncentração do

Clorefo

9750

9900

9400

Li

37350

81750

0.23

Mo

0.27

o.24

-0.07

Hidrodinâmico

-U

-0.21

-u.o

-{r.u /
-t .b

u.'l I

-2.4

0.16

u.'19

Fonte

O,UU

Tabela I, pag.
741

Tabela 3, pag.
748,

Edmunds et al,
2000

U.3U

À
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6.2. O processo da Cloretogênese e o Método da Concentração do
Cloreto.

No capítulo anterior exprimiu-se as características identificativas gerais deste
processo que permitiu derivar um método para datar águas subterrâneas. A
nomeação de cloretogênese ao processo de enriquecimento das águas em
cloretos, pode ser associada a um processo que "cria" cloretos, mas não é
esse o sentido pretendido pelo autor. Também não ajuda muito se apoiar na
dissolução de evaporitos com o fim de justificar a crescente e regularizada
concentração de cloretos nas águas subterrâneas. O sentido certo desta
nomeação pretende abranger a existência de um processo regularizado e
natural que "gera" aumento da concentração de cloretos em dissolução nas
águas, com independência das causas implicadas no processo estabelecido. O
fato certo é que existe e, como já se explicou, outros reconhecidos
especialistas que admitem a dificuldade da justificação do incremento do
cloreto nas águas, que, nem sequer está totalmente justificado nas águas de
mar (ANDREWS et al, 1996).

Para poder associar e interpretar o MCC com o processo da Cloretogênese,
precisa-se esclarecer as possÍveis causas que devem condicionar-lo. Para
isso, é necessário valorar os resultados extremos do método para as condições
limites conhecidas de concentração do cloreto : precipitações e mar.

No caso cubano, a concentração do cloreto nas águas de chuvas é de 2,73
mg/L e lsrael, de 11,0 mg/L. Aplicando a equação (1), os resultados são de
4000 e 16500 anos, respectivamente. O valor geral do cloreto nas águas de
mar é de 19000 mg/L, que da um valor de 28,5 Ma (milhões de anos).

Em primeiro lugar parece contraditório uma água de chuva tão "velha" para os
padrões gerais utilizados que consideram-na de tão recente como uma semana
(BENTLEY et al, 1985). Drever, 1988, evidencia com a composição isotópica
das precipitações que "a âgua é meteórica, mas foi formado em tempo
geológico passado", o que permite considerar de não tão anômalo as idades
determinadas para Cuba e lsrael. Na escala geológica, dezenas de milhares de
anos praticamente abrangem o Holoceno - Plistoceno Superior. No caso do
mar, a idade calculada está por baixo do componente diluído nas suas águas
com o maior tempo de residência, o cloreto (73 Ma, HOLLAND, 1985; 131 Ma,
ANDREWS, 1996).

Mas, como não se pode depreciar a dinâmica da Natureza, dentro da qual, o
processo da Cloretogênese é mais um dos que depende dos resultados da
ação de todos os processos que nela operam, o sentido físico que a idade
calculada por este método significa é que a concentração de mar alcançada
tem essa idade como mar na totalidade da sua concentração e não como o
tempo de vida dos cloretos diluídos nas suas águas. Os processos de
intercambio atmosféricos, com outras águas e com as correntes oceânicas,
assim como as influencias locais e regionais dos movimentos tectônicos e
erosivos, geologicamente constante, mantém em equilíbrio os valores de
concentração do cloreto, representativos da idade do processo nessa etapa e
nessa região e, por isso, representativos da idade dessas águas nessa região.
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Mas, a regularidade evidente desse processo, porquanto é derivada do
processamento das águas de todas as partes do Mundo, as idades calculadas
devem ser comparativas entre regiões diferentes.

Neste sentido, uns dos problemas hidrogeológicos mais estendidos, a intrusão
marinha, causada pelo encontro das águas cont¡nentais drenadas, que por
principio neste exemplo, mais jovens, com as águas marinhas entrantes, mais
velhas, nas zonas costeiras, pode ser interpretada como a concentração
predominante das águas misturadas, segundo o ponto de amostragem, que
avaliará a idade resultante. Pode se interpretar também, que no encontro de
águas de diferentes concentrações, a mistura resultante avaliatâ a sua idade.

O exemplo anterior não é a evolução do processo, senão a interpretação do
calculo das idades para o caso típico de misturas de águas de etapas
diferentes do mesmo processo. Tal mistura pode acontecer dentro de uma
mesma região quando se encontram águas de diferentes concentrações de
cloreto por variadas causas hidrogeológicas. No caso das concentrações
existentes nas áreas emergidas, longes do mar, o processo é comum a todas
as águas, logo de infiltradas. Nas áreas continentais o processo poderá
expr¡mir-se melhor quanto mais longe do mar. A complexidade da interpretaçåo
da avaliação dos pontos aumentará na medida que o mar fica mais perto. Nas
zonas insulares será de máxima complexidade.

A regularidade do processo de Cloretogênese e a determinação da idade
particular das águas estão sujeitas à avaliação particular das condições
hidrogeológicas e a escala de trabalho da região sob estudo, porquanto áreas
de grande concentração de minérios, rochas evaporitos, solos salinizados e
res¡duais da atividade humana, podem confundir a adequada interpretação,
devido a que os possíveis cloretos presentes, não são procedentes de um
enriquecimento natural gradual.

7. Aplicação do Méfodo da Concentração do Gloreto à lnterpretação
hidrogeológica da região de estudo.

O reconhecimento regional e a interpretação hidrogeológica da região de
estudo e a sua ¡nter-relação com as águas minerais existentes é alvo desta
pesquisa. No sentido clássico da ¡nterpretação hidrogeológica, os resultados
apresentados enquanto às tipologias hidrogeoquímicas determinadas e aos
comportamentos gerais das correlações dos íons dissolvidos nas águas
subterrâneas podem ser suficientes para a avaliação da região.

O intuito de precisar até onde e como a tendência geral do comportamento dos
ânions das águas provenientes das diferentes litologias permitia encontrar uma
identificação comum a todas as águas subterrâneas deu como resultado o
descobrimento do processo de Cloretogênese e o Método da Concentração do
Cloreto para datar as águas.
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Neste sentido, com estas novas ferramentas, evidencia-se a necessidade de
demonstrar a utilidade que as mesmas tem para a interpretação hidrogeológica
regional, o que implica também, ter que argumentar a seqüência dos passos
interpretativos.

Foi evidenciado que cada um tipo hidrogeoquímico de água, pelas
caracterfsticas de escala territorial, parte de uma ilha, e as condições da
amostragem superficial dos pontos avaliados, é um conjunto de variados tipos
hidrogeoquímicos, dentro do qual, o valor representativo é o predominante
(Vide Figura 40 ).

Utilizando o Íon cloreto como o indicador característico das águas
subterrâneas, que é o mesmo que permitirá determinar a idade dos conjuntos a
avaliar, analisou-se, em primeiro lugar, a correspondência da posição do
cloreto nos gráficos obtidos para, a seguir, precisar o valor característico
representativo da água dessa litologia.

A Figura 60 compara a correspondência das posições relativas das
concentrações de cloreto nos gráficos utilizados pelo autor, Piper e de
Correlações (Scatter diagrame), com os valores obtidos no histograma das
águas provenientes dos granodioritos de Camaguey. Do histograma pode se
apreciar a existência de uma faixa de valores da concentração do cloreto que
estão indicando a variabilidade das proporções presentes.

É evidente que este valor representativo da concentração predominante do
cloreto não altera as proporções dos restantes íons na tipologia
hidrogeoquímica específica, pelo que o seu uso avaliarâ o enriquecimento
particular deste ânion nas águas dentro do conjunto litológico sob análise. Em
conseqüência com o processo da Cloretogênese, pode se considerar, para os
fins do cálculo das respectivas idades, que os valores representativos
específicos das águas devem ser aqueles mais abundantes para a dissolução
e, aqueles menos abundantes, mas de maior concentração, serão provenientes
das águas em etapa mais avançada do processo ou de misturas neste sistema
particular da circulação das águas subterrâneas dentro dos granodior¡tos de
Camaguey.

Sob este princípio discriminatório, o valor mais freqüente da concentração do
cloreto (- 40-50 yo) determinará a caracteúzação representativa da etapa
principal do processo da Cloretogênese e o menos freqüente (-'10-200/"), a
caracterização das águas do sistema na etapa mais avançada do processo.

A Figura 61 apresenta as avaliações dos histogramas do cloreto das águas
subterrâneas das formações geológicas analisadas nesta pesquisa. Pode se
apreciar, em primeiro lugar, que o fato de utilizar o cloreto como indicador não
dificulta nem se confunde com as demais águas de outras rochas, ainda que os
valores mais freqüentes sejam similares (Comparar as serpentinitas, granitos
Camaguey, formaçöes Guines e Vila Roja). Levanta curiosidade a Formação
Vertientes, a única à qual podem deduzir-se dois máximos de freqüência
majoritária. O autor preferiu manter os dois valores para posterior análise,
devido a que esta formação é de reconhecida impermeabilidade e, por isso, as
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concentrações de cloreto das suas águas podem estar relacionadas com uma
lenta circulação que, comparativamente, permita exprimir o processo da
Cloretogênese algo separado dos restantes conjuntos de águas no sistema
regional.

A Tabela 11 apresenta os resultados do cálculo das respectivas idades pelo
método MCC, a partir das concentrações dos cloretos nas águas das diferentes
formações geológicas analisadas nesta pesquisa.

Os resultados conseguidos representam o confronto principal com a prática,
pois se existir erros na concepção do processo e nas considerações para
aplicar o método, podem se originar resultados contraditórios com a realidade
geológica da região estudada. A primeira condicionante geológica, e lógica
hidrogeológica, é que as águas subterrâneas circulando não devem ser mais
velhas do que a idade da formação do conjunto litológico. É evidente, sob
análise hidrogeológica, que as águas começaram circular logo que o sistema
rochoso existiu. As demais condicionantes são aquelas que permitam acreditar
os resultados numéricos sob a concepçåo do comportamento lógico da
Natureza, as quais, no presente caso, são de não discordar nem se opor com
as leis flsico-qu ímicas da circulação das águas subterrâneas.

Para melhor discussão dos resultados da Tabela 11 preparou-se a Figura 62,
onde podem ser observadas as posições estratigráficas, segundo as idades
calculadas, das águas analisadas.

A partir daqui, o autor fará referências a águas jovens e velhas, mesmo assim,
às suas gradações, porquanto nesta pesquisa essas classificações têm já o
seu devido fundamento de cálculo.

As águas mais jovens da região de estudo e com faixa de idades similares são
as provenientes e circulando pelas serpentinitas e formações Contramaestre,
Guines e Vila Roja. As serpentinitas, ou Complexo Ofiolítico, apesar de
estruturar o conjunto primário, surgido a finais do Jurássico dentro a Plataforma
das Bahamas, está situado nas alturas máximas da região, o que lhe permite
uma função receptora superior das precipitações existentes, que lhe condiciona
uma baixa salinidade, representativa da sua recente constituição.

Enquanto as águas da Formação Guines, devido que ocuparem uma ampla
extensão nas altitudes mais baixas do território entre as formações cretáceas
do Arco Vulcânico e a zona costeira da região e devido a sua alta
permeabilidade, permite-lhe recepcionar a precipitação acima dela e o
escoamento proveniente das formações mais elevadas pré-neogénicas. Vila
Roja é uma formação do Quaternário, costeira, de permeabilidade
heterogênea, estratigráficamente acima da Formação Guines, que lhe outorga
uma função similar à anterior, mas mais limitada,

As águas dos granitos e granodioritos de Camaguey têm uma parte da mesma
idade que as anteriores descritas, mas a faixa de idades é maior. Pode
conceber-se que têm uma função similar de recarga, por uma parte, e outras
causais que condicionam águas mais velhas na sua circulação.
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Tabela 11. ldades das águas subterrâneas que circulam nos
conjuntos litológicos da Região de Estudo Guba Gentro
Oriental calculadas pelo o autor (Método da Goncentração do
Gloreto).

Litologia

lntervalo da apresentação
de maior frequencia do Cl

(->50%)

lntervalo da apresentação
de menor frequencia do Gl
(->'l0o/ol

Valor em
mg/L

ldade
(anos)

Valor em
mg/L

ldade
(anos)

Serpentinita r00 <150 000 150 <250 000

Granrto
Camaguey

100 <150 000 600 900 000

Granodiorito
Camaguey

100 <150 000 400 600 000

Granodiorito Las
Tunas

500 750 000 1000 1 5 000 000

Formação
Contramaestre

100 150 000 200 300 000

Formação
Caobillas

500 750 000 4000 6 000 000

Formação
Vertientes

200
400

300 000
600 000

1000 1 500 000

Formação
Guines

100 150 000 200 300 000

FormaçAo
Vila Roja

100 150 000 200 300 000
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Vila Roja
Formação
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Figura 62. Representação gráfica da distribuição das idades das
águas subterrâneas que circulam pelos diferentes conjuntos
litológicos da região de estudo. Pode se apreciar que a faixa de
idades predominantes corresponde com o recente Plistoceno,
enquanto apenas as águas da Formação Caobillas alcançam os
valores máximos da região.
(Nota : As cores mantêm a mesma correspondência com as idades geológicas

das respectivas formaçöes utilizadas no texto)
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Os casos relacionados com as idades mais velhas dos granodioritos Las
Tunas, Formações Caobillas e Vertientes, parecem representar etapas mais
avançadas da evolução do processo. O objetivo é poder fazer uma hipótese
dos mecanismos do funcionamento geral do seu sistema hidrogeológico. Nesta
região em particular, como primeira sob uma análise com o apoio das posições
temporais das águas devido a um processo que opera apenas no sentido do
enriquecimento do cloreto, qualquer uma hipótese tem que conjugar as leis
naturais que obr¡gam o descenso das águas, pelo aumento do seu peso
devido ao aumento da sua densidade e conseqüente aumento das resistências
que apresenta o meio geológico na sua descida. Também não pode ser
desconsiderado que as águas menos densas flutuam acima das mais densas,
portanto, águas de menor salinidade, mais jovens, fisicamente têm que estar
acima das mais sal¡nizadas, mais velhas, qualquer um que seja o valor relativo
das idades que as relacionem. Sob esse esquema conceitual de posições que
devem apresentar as águas segundo as suas concentrações, analisou-se a
distribuição do cloreto nas formações dos serpentinitos (Complexo Ofiolítico),
Caobillas (Arco Vulcânico) e Guines (Cobertura Cenozóica).

A Figura 63 apresenta a referida seleção dentro do contexto geológico da
região Ciego de Avila - Camaguey. Assim destacadas, pode se apreciar a
irregularidade dos contornos e contatos Ofiolitos - Caobillas. A Formação
Guines de Ciego de Avila, mais ao oeste, como parte da Cobertura Cenozóica,
contorna estrat¡graficamente, ao norte e sul, as mencionadas anteriormente,
não representadas com abundância suficiente na área de Camaguey. O
interesse da seleção considerada é analisar a distribuição das concentrações
do cloreto para os casos extremos na região de estudo de : 1) a representação
emergida mais velha, os ofiolitos; 2) a representação litológica do Cretáceo,
mas com as águas de maior idade, Form. Caobillas e; 3) a representação
recente, pertencente ao período de calma geológica e que, aliás, constitui a
litologia mais aqüÍfera de Cuba. As formações restantes, estão situadas pelas
idades determinadas das suas águas e estratigráficamente entre as
selecionadas, o que permitirá interpolar as interpretações resultantes da
análise efetuada.

Do ponto de vista do processamento, logo após análise da função dos
componentes aniônicos dentro as águas subterrâneas procedentes das
distintas formaçöes geológicas como um valor escalar, procedesse à sua
análise como valor vetorial, a sua distribuição na ârea de estudo.

7.1. lnterpretação da análise às manifestações na superfície

Como foi esclarec¡do no Capítulo V, todas as amostras para análise quím¡ca
das águas, foram obtidas na superfície do nível de água dos correspondentes
pontos. Não estão reportadas amostragens a profundidades inferiores ao seu
nível existente, no momento da coleta. Esta especificação fundamenta a
afirmação que as diferentes concentrações, menores ou maiores, são
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Figura 63. Distribuição territorial das formaçöes geológ¡cas
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manifestações das águas subterrâneas na superfície do território. Para conciliar
estas condicionantes numa hipótese racional, pode, então, conceber-se que a
manifestação em superfície de águas mais velhas que as circundantes jovens,
deve obedecer ao seu retorno das profundidades até as quais chegou para
obter essa concentração como pafte da etapa que desenvolvia.

lsso não quer dizer que as águas todas, quando alcançam maior salinidade,
estão retornando à superfície, senão que uma parte do volume descido pela
gravidade retorna à superfície. Do ponto de vista físico, as partes finais da
coluna do volume de água têm maior pressão, devido ao próprio peso das
partes superiores dessa coluna, unido às reduções das permeabilidades do
meio rochoso, inerentes à diminuição dos espaços livres pelo aumento da
profundidade. No encontro com planos de fraturas ou contatos litológicos, de
relativa maior permeabilidade em sentido geral, que interceptam o percurso da
descida destas águas, permite condicionar um caminho de retorno de uma
parte do volume delas a superfície. As restantes águas continuam na evolução
do processo de enriquecimento de cloreto até a concentração que lhe permitam
as condicionantes especlficas existentes.

A explicação anterior pode se conceber quando se analisa a distribuição
espacial destes componentes nas formações geológicas estudadas. Com o fim
de manter similares elementos interpretativos utilizou-se a distribuição dos
cloretos nas águas das formações selecionadas, em lugar dos STD e
condutividades delas. A Figura 64 visualiza a equivalência dos valores de
cloretos menores e maiores aos 100 mg/L com os STD menores e maiores aos
1000 mg/L , respectivamente.

Deve se sublinhar, como mais uma vantagem da aplicação deste processo da
cloretogênese, que permite a análise regional da circulação das águas
subterrâneas com a interpretação da distribuição dos isovalores dos cloretos no
território, qualquer uma que sejam as procedências e tipos das águas
ex¡stentes.

Até hoje, a aplicação da análise da distribuição dos valores de cloretos mais
conhecida é aquela relacionada com a intrusão marinha nos aqüíferos
costeiros. No caso a seguir será aplicada para uma análise hidrogeológico
regional geral.

A Figura 65 apresenta os contornos dos valores da concentração dos cloretos
das águas subterrâneas para as faixas extremas menores de 100 mg/L (linhas
em azul) e maiores de 100 mg/L (linhas em vermelho). Para o sentido da
interpretação a efetuar, deve-se ter presente que, enquanto os valores
inferiores aos 100 mg/L de cloreto sâo similares para todas as formações, o
valor máximo dos valores superiores aos '100 mgil, são diferentes para cada
formação

Pode ser visto na figura que a distribuição maioritária das águas de menor
mineralização (< 100 mg/L de Cl e < 1000 mg/L de STD) ocupam as partes
centrais do corpo ofiolftico, enquanto as concentrações maiores, manifestam-se
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Figura 65. Distribuição dos cloretos nas águas subterrâneas que
circulam pelo Gomplexo Ofiolítico na região de estudo.
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nos contatos. Conseqüentemente com a baixa salinidade das águas nos
centrais do corpo ofiolítico, enquanto as concentrações maiores, manifestam-se
nos contatos. Conseqüentemente com a baixa salinidade das águas nos
ofiolitos, evidenciada nos capÍtulos anteriores, e segundo os valores da sua
máxima concentração do cloreto, suas águas ainda não alcançam a
classificação de salinizadas, como as restantes a comparar (360 mg/L).

Neste sentido, o representado é a tendência das suas águas incrementar as
suas concentrações em cloretos na medida que correm do maciço em direção
da periferia do corpo. No caso particular do centro criado na flexão da
distribuição dos ofiolitos, pode ser devido à circulação em direção aos contatos,
dentro das segregações litológicas dos ofiolitos em peridotitos (tectonitos) e
sua forma cumulativa/transicional, bem desenvolvidas especificamente nessa
parte do maciço, segundo ltrurralde-Vinent, 1994.

A divisão estabelecida de concentrações das águas subterrâneas abaixo e
acima dos 100 mg/L de cloretos permite utilizar o critério comum para todas as
formações geológicas de águas de infiltração recente e águas com tendência
ao aumento da concentração ou envelhecendo, respectivamente. Tal critério,
no caso dos ofiolitos, perm¡te estabelecer o seu envelhecimento em direção
aos contatos do maciço. Os contornos resultantes entre o fim e principio da
divisão estabelecida apresentam destacadas tendências nas direções NE-SO e
NO-SE.

A Figura 66 apresenta a distribuição dos cloretos das águas subterrâneas na
Formação Caobillas, na estreita faixa de rochas vulcânicas que contorna o
limite sul dos ofiolitos, onde pode se observar a normal continuidade das águas
recentes dos ofiolitos nesta formação e a propagação maioritária das altas
concentrações do cloreto nas restantes partes da formação.

Apesar do volume das isolinhas ser menor do que o caso anterior, ainda
permite apreciar que a configuração das tendências dos contornos, neste caso,
apenas para os valores acima dos 100 mg/L de cloretos, é também NE-SO e
NO-SE. Tal abundância das altas concentrações dos cloretos é conseqüente
com os resultados anteriores, que destacavam-na entre as águas mais velhas
da região. Da análise territorial pode conceber-se que a procedência e origem
da concentração das águas desta formação não estão relacionadas
diretamente com as dos ofiolitos, que é o conjunto litológico imediato e de
relevo mais elevado, com o qual ela contata. Mas, também não pode supor-se
referência nenhuma a intrusão marinha, pela sua situação quase central no
território e pelo seu reconhecido isolamento no que diz respeito aos mares,
norte e sul de Cuba. Pode-se, então, afirmar que a sua procedência é das
profundidades da região, acionadas pelas forças da pressão da coluna das
águas de descenso.

O caso das águas na Formação Guines é o que tem a distribuição das
concentrações de cloretos mais abrangente. Na Figura 67 pode se apreciar que
a área coberta estende-se da costa norte à sul. Os valores de águas recentes
ocupam a ampla maioria da superfície da formação, aparecendo os
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Figura 66. Distribuição dos cloretos nas águas subterrâneas que
circulam pela Formação Caobillas na região de estudo.
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valores de águas mais concentradas para na sua zona NE. Nesta subárea
pode se destacar tendências NE-SO e NO-SE dos contornos dos
limites,similares como nos casos anteriores.

Esta formação é reconhecida em Cuba como a de maior aquosidade e o
resultado não a conhadiz, evidenciando que o total do conjunto continua sendo
uns dos maiores receptores e transmissores das águas subterrâneas de baixos
conteúdos de cloretos da provfncia.

Por estas razões, e que a formação Guines alcança até as costas nofte e sul
do território, se adentrando nas áreas extraterritoriais da plataforma, podendo
ser admitido determinados valores altos da concentração do cloreto, como
resultado da intrusão marinha para as áreas perto das costas. Mas, deve se
sublinhar que nos estudos da intrusão marinha no karste cubano, a Bacia Sul
de Cego, em Ciego de Ávila, tem as suas águas poucos salinas, sendo a média
de 252 mglL de Cl, ( Barros Mouriño, 1997). No entanto, as concentrações dos
cloretos nesta formação alcançam até valores entre 2000 e 4000 mg/L,
destacados na parte inferior da referida zona NE.

As três figuras precedentes foram interpretadas a partir das representações
individuais em cada formação e, por isso, isoladas nas possibilidades
interpretativas de se relacionar entre si.

A Figura 68 apresenta a distribuição resultante do processamento em conjunto
de todos os valores utilizados por formação, de forma individual, mantendo os
mesmos intervalos já explicados. Pode se apreciar que as tendências antes
evidenciadas (NE-SO e NO-SE) para os casos particulares, continuam se
destacando para a distribuição total regional. Na parte oriental das linhas de
águas recentes, pertencentes à Formação Guines, destaca-se uma nova linha
de águas mais velhas, que de forma individual não surgiu para nenhuma das
anteriores processadas. Aparece como nova também, ao sul da zona da
Formação Guines, uma zona de águas de maior salinidade que pode ser
interpretada como relacionada com intrusão marinha, por carecer de critérios
que pudessem argumentar outra procedência.

Um resultado evidente desta análise é o destaque que as águas de maior
salinidade apresentam-se refletindo as direções dos sistemas principais das
estruturas cubanas, NE-SO e NO-SE, o que permite conceber, sob todas as
consideraçôes precedentes, que estes sistemas de estruturas preferenciais
colaboram com uma drenagem de retorno à superfície de parte das águas
subterrâneas que se infiltram.

O próprio resultado abre uma dúvida ante a fundamentação total do critério
utilizado : Qual é o valor da concentração do cloreto que identifica se está
descendo ou ascendendo a água analisada quando se coleta na superfície? O
autor estabeleceu o critério limitante (<100 e >100 mg/L de Cl) pela
fundamentação já explicada da sua correspondência com o uso das chamadas
águas doces e salgadas(<1OO0 e >1000 mg/L de STD) para estabelecer um
patamar fixo, ajustada à faixa de idades menores, e outro que admitisse até
qualquer um valor máximo.
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Assim limitados, o fato exato que o mencionado valor estivesse entre 80 ou 320
mg/L de Cl, por citar qualquer uma possibilidade, repercute apenas nas
dimensões das áreas recentes/velhas, mas não na essência da interpretação
nem a relação evidenciada entre um e outro tipo de concentração apresentada.

A distribuição dos cloretos nas águas do Complexo Ofiolítico caracteriza o
maciço como um receptor das precipitações que sobre ele caem, além de
identificar-lo como um efêmero condutor de águas subterrâneas para o
território circundante, convertendo-o, pela sua altura sobre o relevo (-70 m de
altitude), em uma zona de recarga que gera parte das forças que contribuem
com o equilfbrio do movimento do sistema hidrogeológico regional.

Devido à posição central no território, unida a sua configuração estreita e
alongada, diretamente ao lado dos ofiolitos, são estabelecidas condições
hidrogeológicas parficulares para a Formação Caobillas, que lhe permite servir
de receptor e transmissor das águas de maior salinidade, ou as mais velhas,
provenientes das profundidades da região de estudo. Se bem que as zonas
fraturadas das estruturas podem interceptar parte das águas que descem e
facilitar o seu retorno à superfície, tudo parece indicar, pela abundânc¡a e
distribuição de águas com alto conteúdo de cloreto na maior parte da ârea da
formação, que toda a espessura dela funciona como um grande plano de
fratura que possibilita o retorno das águas à superfície. A explicação
precedente caracleriza o processo predominante, sem desconsiderar as partes
superficiais da formação onde devem operar também processos de recargas
ao sistema, mas a sua conotação não é relevante.

No caso da Formação Guines, cuja extensão ocupa as partes inferiores do
relevo do território,como evidência de abundância de águas recentes e a
morfologia das correntes superficiais que por ela circulam, funciona como
recarga por si mesma e como receptor de parte das drenagens subterrâneas
provenientes das correspondentes vertentes das formações de alturas
superiores que const¡tuem o Arco Vulcânico e o Complexo Ofiolftico.

Pode ser visto da Tabela 11 e a Figura 62 que as restantes formações não
analisadas ao detalhe, estâo compreendidas dentro das circunstâncias
extremas apresentadas. Como caracterização geral, as formações dos ofiolitos,
granitos e granodioritos de Camaguey , Conhamaestre, Guines e Vila Roja
funcionam principalmente como zonas de recarga da região e as formações
granodioritos de Lãs Tunas e Caobillas funcionam como drenagem de retorno
de parte das águas mais velhas, equilibrando uma parte das pressões do
sistema. O caso da Formação Vertientes não se enquadra em nenhum dos
citados, apesar de que as suas águas agrupam-se entre as velhas devido a
sua composição predominantemente argilosa, pouco aqüífera, pode basear a
sua alta concentração a uma circulação mais lenta e até em parte isolada dos
restantes mecanismos do sistema da região ou, também, com certa influencia
derivada da sua proximidade com a Formação Caobillas.
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8. Considerações sobre as águas minerais cubanas, em particular de
Cuba Centro-Oriental, e as relacionadas com as jaz¡das de petróleo na
região de estudo.

O relacionar as águas minerais da região de estudo com as interpretações até
aqui expressas e avaliar como parte delas pertencem ao sistema integral da
região é outro dos alvos principais da pesquisa.

Um dos aspetos que não podem ser desconsiderados dentro do contexto das
águas minerais medicinais, são as águas provenientes das jazidas de petróleo
devido às suas propriedades medicinais, principalmente pelo seu teor de
enxofre. Em particular existem manifestações no subsolo da parte ocidental da
região de estudo, província de Ciego de Avila, que dão lugar a jazidas de
petróleo de diferentes produtividades (Díaz,L. & DíazA., 1999; Capote, 1999).

No capítulo anterior confirmou-se a possib¡lidade de interpretar a evolução das
águas subterrâneas através da distribuição das concentrações dos cloretos. A
extrapolação das conceições aplicadas às águas subterrâneas no caso das
águas minerais, além de corroborar como parte das restantes águas
subterrâneas, fundamenta um caráter de universalidade ao processo da
Cloretogênese.

A Figura 69 apresenta o Diagrama de Piper e a correlaçäo gráfica da
concentração dos cloretos com os Sólidos Totais Dissolvidos (STD) das águas
minerais medicinais de Cuba e das águas salinizadas provenientes das jazidas
de petróleo da região de estudo. Nela a correlação mantem-se para todas ás
águas analisadas, mesmo que para as restantes águas subterrâneas comuns.
O valor médio da concentração de cloretos e salinidade do mar é apresentado
como uma necessária e conhecida referência em consideração aos altos
valores utilizados. Especial referência foi dada as águas minerais de Elguea,
fonte ao NE da vizinha região de Cuba Central, província de Matanzas, por ser
o balneário em exploração com as águas de maior salinidade de Cuba (30 000
mg/L de Cl), e evidentemente na figura, maior que a salinidade do mar. As
restantes águas minerais cubanas têm os seus valores abaixo da do mar, mas,
pela demonstrada conelação CI/STD, sujeitas ao constante processo da
cloretogênese, o que permite avaliar as suas correspondentes idades, incluindo
aquelas relacionadas com o petróleo.

Conseqüentemente, pode se generalizar e afirmar também, que as águas de
maior salinidade de Cuba são aquelas relacionadas com as jazidas de petróleo.

A Tabela 12 apresenta os resultados das idades das águas m¡nera¡s de Cuba,
calculadas pelo MCC e correlacionadas com as respectivas idades
estratigráficas que representam os valores em anos. Pode ser visto que todas
as águas mais velhas se relacionam com o Paleógeno (Elguea e Menendez),
as de idade relativamente média, com o Neógeno (Ciego Montero,
P.Figueredo, Veracruz, El Azufre e Camujiro), ambas as duas pertencentes ao
Terciário, e as 10 restantes fontes, as ma¡s jovens, relacionam-se com o
Pleistoceno, Quaternário.
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Tabela 12 ldades das águas minerais medicinais cubanas
calculadas pelo Método de Goncentração do cloreto em milhöes
de anos com a sua equivalência nas idades estratiqráficas,

Fonte : Valdés, 1990. Controles de trabalho, registro pessoal.

:onte de águ:
mineral Província Cllmo/Lì

ldade(Ma)
Mnn Eslrâll.tráficâ

Sãn D¡êdo P¡nar clel R¡o l5 0 023 Plistoceno

Bermeiales Pinar del Rio 60 0.09 Plistoceno

S.M. Rosario C. Habana 313 0.46 Plistoceno

Menendez Matanzas 35000 53 Paleóoeno

FlaÍrêâ Matanzas 30000 Paleóoeno

C¡eoo Monfero Cienfueqos 1067 1.6 Ne0qeno

Arimao Cienfueoos 423 o78 Plistoceno

P.Fioueredo Cienfueoos 4608 6.9 Neódeno

La Biia Sancti Soiritu 386 0.57 Plistoceno

Fl Guiie Sancti SÞ¡r¡tu 179 0.27 Plistoceno

El Cedron Santiaoo de Cuba 2AO o.42 Plistoceno

Cieoo de Avila 777 4 '1 1 .66 Neóoeno

El Azufre Cieoo de Av¡la 2795 419 Neóocno

ïamarindo C¡eoo de Avila 193 o.2a Pl¡stoceno

Camlriiro Camaouev 1327 1,99 Neóoeno

Paso de Lesca Camaouev 28 0.042 Plistoceno

Peña Azul Camao¡¡ev 11 Ô 017 Plistoceno

Chaoarra Las Tunas 115 0.17 Pl¡sloceno
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Resulta compreensível, na comparação prática, que as idades das águas
subterrâneas, agora as minerais, sejam também mais jovens que a idade a
qual Cuba estava geologicamente constituída (Neoautóctone), ainda que o
território cubano tenha ficado totalmente emergido, com a sua configuração
atual, no Holoceno (Furrazola et a|,1997).

No caso particular das águas minerais da região de estudo, como é detalhado
na Figura 70, mantêm a mesma correlaçâo. Pode ser visto que as águas de
maior concentração são as medicinais pertencentes às fontes Veracruz, El
Azufre e Tamarindo, e as de menor concentração aquelas utilizadas para
bebida engarrafada. Se forem comparados estes valores menores da
concentração do cloreto com as restantes águas subterrâneas comuns, resulta
justificado o predomÍnio do tipo bicarbonatado, devido sua baixa salinidade (< 2
000 mg/L de STD), em comparação com as outras águas medicinais, nas
quais predomina o tipo cloretado, quando são maiores os referidos valores de
salinidade.

As relações entre as idades das águas minerais e as suas procedências,
segundo as formações geológicas pelas quais c¡rculam, aparecem
representadas graficamente na Figura 71. A generalização da figura permite
apreciar que as águas relativamente jovens guardam proporçâo com a faixa
das idades das correspondentes águas subterrâneas que circulam pelos
mesmos conjuntos litológicos. Aparecem nitidamente alheios da referida
equivalência Veracruz e Camuj¡ro. Uma análise particularizada para este fim
nos respectivos relatórios técnicos dos estudos hidrogeológicos de cada um
permite (Vide descrições dos pontos no Capítulo Vl. Amostragem):

1) No caso Veracruz, relaciona a profundidade da entrada de água aos 166
m ao cortar uma falha, que logo começa subir até jorrar na superfície
(N.E. : +9,0 m). Mas, o perfil geológico da situação do poço (Rodriguez,
1994) concebe-se a presença da formação Caobillas, cortada pela
mesma falha captada pelo poço, a qual passa por esta, atravessando as
formações da cobertura cenozóica até chegar à superfície. Logo, é
evidente que o aqtiífero que aporta as águas salinizadas do poço
Veracruz, pode também pertencer, em grande parte, à Formação
Caobillas.

2) No caso Camujiro, o relatório menciona que as águas ascendem
também por pressão (N.E. = + 0,61 m) a partir de sistemas de gretas,
fraturas e contatos dentro do complexo ígneo intrusivo, que chegam
desde profundidades em volta aos 200 m, constituídas por conjuntos
litológicos do Arco Vulcânico do Cretáceo , Formação Piragua, até a
superfície (Cascaret, 1991 ). Mas, a literatura geológica cubana tem
estabelecido certo paralelismo entre a Formação Piragua e a Formação
Caobillas, enquanto as suas respectivas idades e, pela similaridade em
algumas caracteristicas litológicas, principalmente de origem vulcânico,
sugerem a possibilidade de existência de relações entre ambas duas,
sendo dificultoso estabelecer os seus limites em algumas localidades
(Furrazola et al,'1997). Logo, também não pode se desconsiderar que
nestas profundidades participe também a Formação Caobillas na
circulação das correspondentes águas subterrâneas que alimentam a
Fonte de água mineral de Camujiro.
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A procedência das águas de El Azufre é inquestionável da Formação Caobillas,
que também jorra com pressão, vazando 240 Llmin cont¡nuadamente desde
1969 a partir da profundidade de 165 m (Rodriguez, 1992). Esta fonte é um
poço da prospecção do pehóleo, abandonado pela sua improdutividade para o
fim proposto, pelo qual a gênese das suas águas é relacionada às jazidas de
hidrocarbonetos.

Associando os elementos antecedentes fica evidenciado que as águas
minerais mais concentradas, velhas, da região de estudo, estão retidas sob
pressão e relacionadas com Formação Caobillas, a qual foi considerada que
funcionava como drenagem do retorno de uma das partes das águas
subterrâneas que desciam como infiltradas, desviando-as da continuação do
seu processo natural da Cloretogênese. Como mais um elemento a considerar,
o fato de relacionar-se as águas minerais de El Azufre com jazidas de petróleo
dentro da Formação Caobillas, abre o campo à possibilidade que as águas de
Veracruz, mais salinizadas e procedente da mesma formação, tenham relação
também com jazidas similares.

Como no texto todo sempre foram esclarecidas e analisadas as respectivas
distribuições das concentrações sob a condição da apresentaçâo superficial
das águas coletadas e considerando neste ponto da pesquisa, a necessidade
de precisar o comportamento das águas existentes mais profundas e a sua
relação com as de menor profundidade, se recorreu às informações das
pesquisas de pehóleo na ârea de estudo. Estes dados mantem a certeza da
sua procedência da profundidade de amostragem, sem mistura com as
restantes mais superficiais.

A Tabela 13 apresenta a informação processada, a qual registra o cálculo das
idades e a sua equivalência estratigráfica, mesmo como se procedeu com as
águas minerais de Cuba. Neste caso evidencia-se uma correspondência
significativa entre as idades das formações litológicas donde procedem as
águas e as suas idades calculadas pelo MCC. Precisa ser indicado que não
podem se estabelecer os mesmos critérios no que diz respeito às idades da
águas minerais e a idade de formação da llha de Cuba, porquanto a idade de
formação das jazidas de petróleo é associada à das Unidades Oceânicas (Pré-
Jurassica). Nesse sentido pode se dizer que estas águas relacionadas com
petróleo são quase tão ant¡gas quanto as formações que as contêm, podendo
considerar-se, à luz destes resultados, que representam águas singenéticas,
mas que não existem elementos sólidos demais para considerar que já não
circulam. Algumas podem estar vindo de maiores profundidades pelos
mesmos mecanismos daquelas que alcançam a superfície do território.

Pertencem especificamente à região de estudo, província de Ciego de Avila, os
pontos citados como jazidas Pina e Agustín na Tabela 13. Os restantes pontos
pertencem a outras regiões de Cuba. A Figura 72 apresenta os poços de
águas minerais de Ciego de Ávila (Veracruz, El Azufre E Tamarindo) e aqueles
da jazida Pina que proporcionaram parte dos dados processados.



Tabela l3 ldades das águas subterrâneas altamente salinizadas relacionadas com as jazidas
cubanas de petróleo, calculadas pelo Método de Goncentração de cloreto em milhões de anos
com a sua equivalência nas idades estratigráficas.
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Pode ser notado que todos os poços estão inicialmente situados na Cobertura
Cenozóica ainda que os seus extremos finais tenham profundidades diferentes
para cada grupo considerado (Menos de 200 m para as águas minerais e mais
de 800 m para os provenientes do petróleo).

A Figura 73 apresenta dois mapas, A (o mesmo já analisado na Figura 68) e, B,
resultado do processamento para as águas de alta salinidade provenientes do
petróleo. Pode apreciar-se na comparação que em ambos a tendência dos
lineamentos dos limites entre os valores extremos da concentração do cloreto
mantêm estreita relação com as estruturas cubanas. A superposição dos
lineamentos de B para A, permite um pouco particularizar que a circulação e
certa acumulação das águas altamente salinizadas, de profundidades
superiores aos 800 m, estão relacionadas e controladas pelo sistema de
direções da Falha La Trocha, a estrutura mais ocidental da região de estudo,
ou considerada também pela sua atividade presente, entre as de "longa vida",
do Cretáceo (Carbeny, 1999).

No caso do sistema de águas de menor salinidade do mapa A, que chegam
aflorar à superfície do território, parecem controladas mais favoravelmente pelo
conjunto de estruturas relacionadas com os "lineamentos neotectônicos ativos",
do Paleógeno (Carbeny, 1999).

Nesta análise, pode especificar-se que as águas do plano mais profundo não
significam que alcançaram sua concentração finalmente definitiva, pois o fato
de corresponder com esse nível de coleta, não contradiz que venham de
profundidades maiores, e por enquanto, com maior salinidade.

A Figura 74 apresenta uma visualização do sentido físico espacial dos dois
níveis de referências utilizados. Evidentemente, apenas permite constatar o
vazio da necessária informação para estabelecer o nexo entre ambos os
planos e a situação verdadeira abaixo do plano até hoje mais profundo
analisado do ponto de vista hidrogeológico regional.

A variabilidade das concentrações de cloretos e a sua distribuição espacial,
evidenciadas na sua relação com sistemas de estruturas ativas de diferentes
períodos de existências, permite estender mais um pouco os exemplos sobre a
participação do meio geológico nos processos de formação das águas
subterrâneas. Neste sentido, pode se apreciar que o limite inferior de circulação
e acumulação das águas subterrâneas, refletidas nas suas respectivas
salinidades, ainda não está ao alcance técnico, mas também não longe
demais. Pode se afirmar, à luz de todos estes resultados, que a dependência
de fatores geológicos espaciais e temporais na evolução das águas
subterrâneas, como são as estruturas e as suas atividades, transforma a
participação do chamado meio sólido geológico num caráter dinâmico,
enriquecendo, para a Hidrogeologia, as análises baseadas apenas no que
permitia a porosidade para a circulação ou a petrografia para a salinidade das
águas subterrâneas.
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O que pode se interpretar da participação das estruturas "estáticas" existentes
nas águas subterrâneas do território, destaca-se na Figura 75. Nela comparam-
se as distribuições de cloretos, já analisadas na sua apresentação superficial,
extrapoladas ao campo dos blocos estruturais da geologia (Pérez Peña, 1998)
da região de estudo.

Evidentemente, como os limites dos blocos são dependentes dos sistemas de
falhas, sobre todo La Trocha e Camaguey, a análise chama a atenção sobre as
alturas relativas dos blocos no território.

Aprecia-se que a existência das maiores concentrações dos cloretos, está
relacionada com os limites e trocas de alturas dos respectivos blocos. Entanto
as menores concentrações dos cloretos (< 100 mg/L) abundam nos blocos
mais elevados, as maiores concentrações (120 - 3000 mg/L), surgem quando
estas entram nos blocos de menor nível. lsso, além de dar as mesmas
conclusões que analisadas sob o aspecto das formações geológicas e as suas
respectivas posições relativas de suas respectivas alturas sobre o nível do mar,
aporta o argumento do fator causal que dinamiza o movimento de circulação
das águas subterrâneas. O comportamento é o mesmo, analisado desde as
alturas do relevo superficial, do que analisado pelas alturas relativas dos blocos
estruturados geologicamente. Evidentemente, as particulares permeabilidades
das distintas formações podem particularizar, em sentido local, tais tendências
do fluxo subterrâneo. De outro ponto de vista, precisa-se detalhar que a escala
da análise, em pequenas localidades, pudesse até dar, sentidos opostos, à
tendência da circulação regional aqui expressa.



177

9, Modelo hidrogeoquímico de fluxo,

Todas as interpretações antecedentes fundamentaram certas part¡cularidades
refletidas através dos seus respectivos fatores de análise. Em primeiro lugar
está ponderar a distribuição do quimismo das águas subterrâneas da região de
estudo, do ponto de vista do predomínio dos ânions, segundo as
concentrações existentes dos cloretos, para podermos generalizar com
respeito à distribuiçrão das suas idades.

A Figura 76 apresenta um mapa geológico com o único perfil geológico regional
existente da região de estudo. A perspectiva utilizada na figura é para manter a
devida dependência interpretat¡va entre o mostrado na superfÍcie e o estimado
em profundidade. O fato de adotar este esquema equivale a subordinar as
interpretações à configuração e conceição geológicas predominantes na
literatura cubana.

Para dar a devida continuidade à análise hidrogeológica tem-se levado em
consideração aspectos relacionados com os agrupamentos das formações
geológicas, de acordo com a divisão dos processamentos efetuados e sob a
possibilidade que, neste sentido, ofereça uma avaliação regional. Não devemos
perder de vista que o plano transversal é paralelo às Falha La Trocha e Falha
Camaguey que representam as direções predominantes NE-SO das
estruturas, consideradas como antigas e ativas desde o Cretáceo (Carbeny,
1gee).

Todas as interpretações foram feitas com base na concentração dos cloretos
das águas subterrâneas como indicador universal do processo de
enriquecimento das suas salinidades. A análise foi feita considerando os
valores de cloretos das respectivas formações e o tipo aniônico predominante
correspondente, em função dessa concenhação de cloretos. A Figura 77
apresenta a interpretação gráfica resultante deste enfoque.

A aparente intrusão de águas dos tipos cloretados e sulfatados concebe a
interpretação do fluxo existente de acordo com as deduções anteriores
relacionadas com a influencia das estruturas regionais. As águas de máxima
salinidade, procedentes das jazidas de petróleo, indicam a possibilidade de
suas presenças a maiores profundidades, de águas altamente cloretadas,
ainda não refletidas na superfície.

Com a interpretação da superfície do território e os resultados anteriores,
chega-se ao Mapa da distribuição aniônica das águas subterrâneas da Região
Centro Oriental de Cuba (Figura 78).

Os processamentos anteriores permitiram apontar que as tendências
predominantes da formação paleógenica de Vertientes e da Formação cretácea
de Caobillas são de conter águas sulfatadas e cloretadas respectivamente.
Nesse sentido, as manifestações das referidas formações do território no mapa
foram consideradas sob estas tipologias definidas, excepcionando os desvios
particulares.
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As profundidades dos limites dos ruspectlvos quimlsmos são totalmente interpretadas
a partlr da¡ suas manifestaçöes na superficie.
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É evidente que do ponto de vista aniônico, a aparência das distribuições do tipo
bicarbonatado é mais uniforme, permitindo estabelecer este tipo aniônico
como o patamar representativo da maioria das águas subterrâneas da região,
dentro do qual, os tipos sulfatados, de menor freqüência, e o tipo cloretado, de
freqüência maior, como o indicadores anômalos de águas provenientes de
maiores profundidades, ou também, como foi analisada, a possível drenagem
subterrânea de retorno. Esclarece-se, mais uma vez, que para as zonas
costeiras, os critérios afirmados, devem ser mais cuidadosos. Como patamar
bicarbonatado pode se considerar também aquelas áreas nas quais
predominam as águas em processo de recarga e circulação pouca profunda,
onde existem as espessuras principais de exploração dos aqüíferos.

Quando se delimitam as mencionadas formações relacionadas com os cloretos
e sulfatos, pode ver-se a mesma correspondência com as interpretações
anteriores e o destaque daqueles alinhamentos estruturais que permitem as
ascensões das águas mais salinizadas à superfície, pela mesma zona que
aparece no seu perfil correspondente.

Analisando as águas do ponto de vista das idades, calculadas segundo a

concentração dos cloretos (MCC), obtêm-se às Figura 79 e Figura 80, que
representam respectivamente, o perfil e o mapa das idades das águas
subterrâneas da região de estudo.

O interesse de relacionar os valores em milhões de anos a seus respectivos
equivalentes estratigráficos é para estabelecer um nível referencial
comparativo. O fato de que este mapa é o primeiro que distribui as idades das
águas subterrâneas numa escala regional em Cuba, não proporciona
comparação com similares. Mas, como se discutiu nas argumentações do
processo da Cloretogênese e o Método de Datação das águas subterrâneas
pela Concentração dos Cloretos no respectivo capítulo: 1) as datações
conseguidas em estudos anteriores não têm alcançado a escala regional e, 2)
a faixa de idades avaliada pelos outros métodos não tem ultrapassado ao
milhão de anos, o que faz do mapa apresentado ser o primeiro desta natureza
na especialidade. Por carecer de exemplos comparativos, existe a necessidade
em exprimir a distribuição das idades das águas em referências estratigráficas
em lugar de anos, por serem mais conhecidas e mais utilizadas.

A interpretação deste mapa é uma unìformidade das idades quaternárias,
Pleistoceno, interrompida na faixa central por águas de idade neogênicas.
Ainda que pudesse parecer monótona a distribuição geral, a avaliação é
conseqüente com as argumentações antecedentes e, se verifica, mais uma
vez, que a zona da Formação Caobillas representa, para os fins da circulação
regional das águas subterrâneas, um plano de fraqueza que comunica a

superfície territorial com os níveis de maiores salinidades, mais profundos da
região de estudo, de idades mais antigas.

Pelos resultados dos processamentos, a possibilidade que nas profundidades
existam águas com altas concentrações relacionadas com jazidas de petróleo é
muito grande. Os casos conhecidos estão ao Oeste da região de estudo,
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Legenda:

Tipo aniónico predominante das águas subterråneas

em funçäo dos seus teores de cloretos :
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Figura 78. Mapa da distribuição aniônica das águas
subterrâneas de Cuba Centro Oriental.

(Fonte: Mapa Geológico de Cuba, 1988)
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Legenda ! ldadee calculadaa naa åguas subterrâncas da rcgläo de estudo:

. @ Mllhöes da anos (Mcc)

. Refcrcnclada¡ com a¡ ldadcsestratlgråflcas

Cenozôlca

Mcsozôlco

Suaternário Pleistoceno ffi
tl
I
m¡lhFigura 79. Perfil da distribuição das idades em öes de anos e

referenciadas com as idades estratigráficas.
Notas :

As escalas vertlcal e horlzontal säo referenciais e näo mantêm proporçäo nenhuma.
As profundidades dos limites das respectlvas idades säo totalmente lnterpretadas a
partlr das suas manlfestaçöes na superflcie.
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H.dæ calculadas nas águas subterråneas da regiäo de estudo:

( Referenciadas com as idades estratioráñcast

. Quaternár¡o pleistoceno
Cenozôica

Terciårio Neogeno

I Capitais de Províncias
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Figura 80. Mapa da distribuição das idades das águas
subterrâneas de Guba Centro Oriental.

(Fonte: Mapa Geológico de Cuba, 1988)
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Ciego de Avila, mas devido as águas mìnerais medicinais da região estarem
relacionadas com as jazidas e manifestações de petróleo nela existente, e, que
as mesmas tenham relação direta ou indireta com a Formação Caobillas,
tazem uer que nesta formação haja perspectiva maior para a obtenção de
águas de maiores salinidades ou condiciona-la como um elemento ¡nteressante
à prospecção de petróleo.

As indicações já referidas de que águas minerais relacionadas com a
Formação Caobillas possuem artesianismo, assim como aquelas águas
relacionadas com jazidas de petróleo, fundamentam a opinião de que estes
aqüiferos, quaisquer que seja sua dimensão, disposição e intercomunicação,
são águas potencialmente circulantes, que permite assumir, do ponto de vista
hidrogeoqu ímico, serem parte de um processo ainda contínuo da formação das
suas composições salinas.

Relacionando o demonstrado anteriormente e fazendo uma análise dedutiva,
pode ser estabelecido um modelo de fluxo a partir das considerações
hidrogeoquímicas, com a participação das leis da hidráulica subterrânea dentro
do meio geológico.

A Figura 81 exemplifica a interpretação geral do movimento do fluxo
subterrâneo dentro da região de estudo. Aos mapas anteriores das Figuras 78
e 80 foi feita uma montagem em perspectiva (10o na horizontal) com a
finalidade de evidenciar que por qualquer uma via, as interpretações são
concordantes.

No sentido geral, os mapas representam a interpretação da evolução química
das águas subterrâneas sob as argumentações do processo da Cloreiogênese
em suas manifestações particulares na geologia da região de estudo.

Como foi comentado, destaca-se a presença de um segundo plano de
circulação de águas cloretadas, de altas concentrações, acionadas pela
recarga natural em altitude mais elevadas, sem as quais não se manifestariam
na superfície do território, através das estruturas principais.

Não podemos esquecer de, dentro destas generalidades do modelo de fluxo
das águas subterrâneas, especificar que a influencia das águas do mar deve
participar notavelmente nestes fluxos mais profundos, mas devido a carência
dos dados que permitiram concluir algo no que diz respeito a esto, entende-se
melhor não fazer referência a esta particularidade. Deixa-se apenas anunciado
como um futuro fator, que as profundidades do mar em volta de Cuba estão na
ordem dos 5 km, valor alcançado apenas pelas obras petroleiras.

Apesar de ter como referência principal um perfil central da região e a partir
dele estender as considerações abordadas, deve-se tomar atenção para as
possibilidades estruturais e geológicas particulares que perm¡tem desviar a
concepção geral do modelo de fluxo regional apresentado, das complicações
específicas condicionadas pela análise local.
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Figura 81. Representação do modelo hidrogeoquím¡co de fluxo
subterrâneo, com relação a distribuiçäo aniônica e
distribuição das idades das águas subterrâneas da reg¡ão
Cuba Gentro Oriental.
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10. Conclusões e Recomendações

As conclusões foram ordenadas na mesma ordem que concebidas.

1. Relação rocha/água subterrânea.

-Existe correspondência significativa entre o quimismo das rochas e as suas
respectivas águas subtenâneas na região de estudo.

-Corrobora-se com esta correspondência dos resultados alcançados entre o
quimismo das rochas e das águas analisadas, a representatividade e
confiabilidade dos dados da informação utilizada.

-A iipologia hidrogeoquímica das águas subterrânea que circulam pelas
distintas formações geológicas é similar às reportadas pela literatura
especializada. Diferenciam-se aquelas reportadas destas analisadas pelo fato
de que as águas da região de estudo são muito mais salinizadas, quando
caracterizadas em mg/L de STD. Destaca-se nestas particularidades os
conjuntos das rochas ígneas. As rochas ígneas da região de estudo (granitos e
granodioritos princ¡palmente) alcançam os 500 mg/L de STD, enquanto as
médias dos mesmos tipos rochosos não ultrapassam os 300 mg/L. Estw fato
parece basear-se nas diferenças das intensidades dos processos de erosão
entre as zonas continentais e as insulares, que às composições particulares
das formações rochosas. O clima tropical úmido e a reduzida extensão das
formações geológicas na ilha, favorecem um desenvolvimento mais enérgico e
permanente dos processos hidrogeoquímicos, em especial do ataque mais
enérgico e profundo do COz.

-Estas condicionalidades particulares insulares, caracterizadas por áreas
reduzidas de afloramentos e profundidades dos conjuntos litológicos através
dos quais formam-se e circulam as águas subterrâneas, permitem evidenciar
uma coexistência dos diferentes tipos hidrogeoquímicos de águas
(bicarbonatadas, sulfatados e cloretados) dentro uma mesma lltologia em
qualquer uma formação geológica. Por isso, o tipo hidrogeoquímico
representativo das águas subterrâneas que circulam por um conjunto
específico de formação geológica é o valor meio predominante dos tipos
avaliados.

2. Gorrelação das condutividades com as concentrações aniônicas das
águas subterrâneas.

-Existe uma correlação significativa entre a condutividade elétrica (¡rS/cm) e o
íon cloreto (meq/L) para todos as águas provenientes de todas as diferentes
litologias analisadas, com independência das idades de constituição dos
conjuntos litológicos. A constante continuação desta correlação com o cloreto
para as concentrações acima dos 1000 ¡iS/cm, permite caracferizar a transição
do tipo bicarbonatado existente ao inicio da infiltração, reconhecido para as
águas superficiais e sub superficiais, ao tipo cloretado, presente em todas as
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formações analisadas, na medida que vão concentrando-se pelos processos
que acontecem durante a sua trajetória.
-O ânion cloreto é o único que mantém uma correlação significativa (0, 997)
com os Sólidos Totais Dissolvidos (STD) e Condutividade (pS/cm) para
qualquer concentração (Avaliada desde os valores de concentração menor dos
1000 até os maiores de 508 840 mg/L de STD). Tal correlação pode ser vista
graf¡camente mesmo em mg/L ou meq/L.. Este comportamento não ocorre para
os ânions bicarbonatos e sulfatos cujas correlações têm uma faixa mais
limitada.

-Os ânions HCOg não tem uma correlação significativa quando os valores da
sua concentração excedem os 10 meq/L (610 mg/L). Existe uma
correlacionalidade signìficativa visível nos gráficos correspondentes até esse
limite, a paÍir do qual, o bicarbonato mantém-se constante na solução. Este
limite pode ser concebido como o cessar da influencia da ação básica que
exercem as pressões parciais do CO2 na solubilidade dos carbonatos
existentes nas diferenies rochas até o alcance da atmosfera subterrânea. Esta
relação geral para todas as formações estudadas permitiria poder quantificar o
limite de ação do COz desde a superfíc¡e até as profundidades das águas
subterrâneas.

-A avaliação do comportamento do íon SOa ainda não pode se generalizar
como os casos anieriores. A sua concentração nas águas analisadas é baixa,
sua correlação não é significativa, mais também não é rejeitável, e não
apresenta limites tão nítidos e visíveis quanto aos anteriores, com os aumentos
das concentrações. Tem um comportamento quase médio entre o cloreto e o
bicarbonato. A sua presencia maioritária pode representar a dissolução de
transição entre as águas de recém infiltração (b¡carbonatadas) e aquelas que
circulam até ou nas profundidades (cloretadas). A sua ausência pode
representar uma condicionalidade de gêneses muito específica, possivelmente
relacionada com jazidas de petróleo ou águas sulfurosas.

3. Derivações gerais a partir das análises químicas na literatura
internacional especializada sobre a evoluçäo dos cloretos nas águas
subterrâneas quando alcançam valores extremos de concentração.

-Demonstra-se a existência de um processo hidrogeoquímico particular das
águas subterrâneas que rege, após infiltradas, a tendência destas a
concentrar-se em cloretos até os valores máximos possíveis. Avaliou-se o
processo pela sua manifestação contínua no único sentido de concentrar-se
apenas em cloretos na mesma proporcionalidade do aumento da concentração
total.

-Por ser o enriquec¡mento em cloretos a característica destacada deste
processo, chamou-se de Gloretogênese.

. O processo começa destacar-se quando que a concentração total das águas
subterrâneas ultrapassa aos 1000 mg/L de STD e continua até que a
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concentração total alcance o máximo, segundo permitam as condições
geológicas particulares da região analisada.

. O ånion cloreto é o indicador hidrogeoquímico universal da concentração
geral das águas subterrâneas.

. Este processo de enr¡quecimento do cloreto nas águas subterrâneas é
independente da gênese original do tipo de água inicial, pelo que resulta
dificultoso determinar o tipo litológico de procedência das águas subterrâneas a
partir dos 1000 mg/L de STD.

. Este processo de enriquecimento do cloreto nas águas subterrâneas começa
com a infiltração das águas superficìais e termina quando a sua concentração é
máxima no lugar determinado.

. A aplicação conceitual deste processo da cloretogênese, permite regularizar
a análise regional da circulação das águas subterrâneas interpretando a
distribuição dos valores dos cloretos no território, qualquer uma que sejam as
procedências e tipos das águas existentes. Do ponto de vista relativo, os
valores menores de cloretos, corresponderão com aquelas de infiltração mais
recentes e os maiores, com as mais aniigas.

. A aplicação conceitual do processo da Cloretogênese, quando generalizado
que opera num só sentido e que é medível na sua progressão através do
enriquecimento da sua concentração, e sendo comum a todas as águas
subterrâneas, independentes da condição e lugar de origem, justifica associar-
o com o tempo em que age, o que permite:

-Fundamentar um novo método de datação de águas subterrâneas, o Método
da Concentração do Cloreto (MGC).

. Este método fundamentado (MCC) concorda favoravelmente nos seus
resultados com os outros métodos existentes.

. O método permite avaliar relativamente que águas de maior concentração do
cloreto são mais velhas, ou tem mais tempo de circulação, que aquelas de
menor concentração, se não existe causa locais evidentes como mar, jazidas
da alta concentração de sais (halita, gesso), solos salinizados, residuais
hu manos.

. Este método é mais barato que as técnicas isotópicas, radioativas e de
microcomponentes e perm¡te a comparação regional e inter-regional dos seus
resultados-
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4. Hidrogeoquímica da região de estudo

A aplicação dos resultados anteriores à análise hidrogeológica regional,
permite as considerações a seguir:

-Fundamenta-se,. do ponio de vista hidrogeoquímico, o Mapa da Distribuição
dos Anions das Aguas subterrâneas de Cuba Centro Oriental. Esta conceição
permite estabelecer e apreciar o tipo bicarbonatado como o patamar regional
das águas subterrâneas e os tipos sulfatados e cloretados como as anomalias
que indicam particularidades na superfície do fluxo subterrâneo regional.

-Fundamenta-se o Mapa da Distribuição das ldades das Aguas Subterrâneas
de Cuba Centro Oriental. Esta conceição permiie estabelecer a ordem original
das águas subterrâneas, do mesmo modo que a determinação paleontológica
para descriminar a posição das formações geológicas.

-Concebe-se um Modelo de Fluxo Regional a partir das ¡nterpretações
hidrogeoquímicas.

-As águas mais jovens da região de estudo e com faixa de idades similares
(Pleistoceno) são as provenientes e circulam pelos Complexo Ofiolítico e
formações Contramaestre, Guines e Vila Roja. As serpentinitas, ou Complexo
Ofiolítico, apesar de estruturar o conjunto primário, surgido a finais do Jurássico
dentro a Plataforma das Bahamas, está situado nas alturas máximas da região,
o que lhe permite uma função receptora superior das precipitaçöes existentes,
que lhe condiciona uma baixa salinidade, representativa da sua recente
constituição.

-As águas da Formação Guines, devido ocuparem uma ampla extensão nas
partes mais baixas do território entre as formações cretáceas do Arco
Vulcânico e a zona costeira da região e devido sua alta permeabilidade,
permitem-lhe recepcionar a precipiiação, e também o escoamento proveniente
das formações mais elevadas pré-neogénicas. Vila Roja é uma formação do
Quaternário, costeira, de permeabilidade heterogênea, estratigráficamente
acima da Formação Guines, que lhe outorga uma função similar à anterior, mas
mais limitada.

-As águas dos granitos e granodioritos de Camaguey têm em geral uma parte
da mesma idade pleistocénica que as anteriores descritas, mas têm águas cuja
concentração de cloretos caracteriza-lhe supor que coexistem com águas de
maiores idades. Pode conceber-se que têm uma função similar de recarga, por
uma parte, e outras causais que condicionam misturas com águas mais velhas
na sua circulação.

-Os casos relacionados com as idades mais velhas dos granodioritos Las
Tunas, Formações Caobillas e Vedientes, parecem representar uma drenagem
de águas em etapas mais avançadas da evolução da circulação subterrânea.
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-As águas de maior salinidade, mais velhas, neogénicas, apresentam-se
refletindo as direções dos sistemas principais das estruturas cubanas, NE-SO e
NO-SE, o que permite conceber, sob todas as considerações precedentes, que
estes sistemas de estruturas preferenciais colaboram com uma drenagem de
retorno à superfície de parte das águas subterrâneas que se infiltram. Esta
drenagem parece estar acionada pelas pressöes que exercem nas
profundidades das águas cloretadas, as alturas das colunas das águas
superiores bicarbonatadas.

-A Formação Caobillas representa o conjunto principal que permite comunicar
as águas de circulação profunda com a superfície devido a sua particular
associação com os planos de cavalgamento dos ofiolitos e as estruturas NE-
SO que condicionam os planos de maior permeabilidade para o ascenso das
águas cloretadas, impulsionadas pelas águas bicarbonatadas dos níveis
superiores. Os granodioritos de Las Tunas pela sua dimensão e inter-relações
dentro do Arco Vulcânico, representam a continuidade oriental da função de
drenagem atribuída à Formação Caobillas. A Formação Vertientes, pela sua
posição de Cobertura Cenozóica acima do Arco Vulcânico, representa uma
função receptora das águas provenientes através da Formação Caobillas, em
conjunção com o tipo salinizado de água que ela pode originar.

-Todas as formações geológicas podem conter determinadas presencia de
águas cloretadas de maior idade que as pleistocénicas, mas as mesmas estão
relacionadas com sistemas menores de estruturas que permitem condicionar
sistemas de recirculação em escalas mais reduzidas ou locais, representativas
e em bom equilíbrio com a situação regional.

-Pode generalizar-se que os planos dos lineamentos neotectónicos ativos
desde o Paleógeno, controlam a circulação das águas cloretadas mais jovens
(Cl entre 120 e 3000 mg/L) e as estruturas antigas profundas, ativas desde o
Cretáceo, controlam a circulação das águas cloretadas mais velhas (Cl maior
de 10 000 mg/L).

-Evidencla-se para a escala regional de um território de alta complexidade
geológica, como o analìsado, que as grandes estruturas e o seu estado de
atividade regem a grande circulação e evolução das águas subterrânea.

-Evidencia-se que as águas minerais são particularidades casuísticas dentro do
regime geral das águas subterrâneas do território e cuja constância natural das
suas propriedades específicas estão equilibradas sob as mesmas leis do
sistema geral das restantes águas subterrâneas.

-Do ponto de vista das idades, as águas minerais mais velhas da região de
estudo relacionam-se com o Neógeno (Veracruz, El Azufre e Camujiro) e as
demais, as mais jovens, ao Pleistoceno (Tamarindo, Peña Azul, Paso de
Lesca e Chaparra).
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-As águas minerais mais velhas de Cuba relacionam-se com o Paleôgeno e
pertencem às jazidas de Elguea e Menendez na província de Matanzas, ao
oeste da região de estudo.

-As águas cloretadas profundas altamente salinizadas, relacionadas com as
jazidas de petróleo na região de estudo têm as suas idades entre o Paleógeno
(Jatibonico 69) e Jurássico lnferior (Agustín 8) sendo representativas do
sistema de circulação mais antigo e cuja gênese parece estar associada aos
inícios da história geológica deCuba.

5. Recomendações

5.1. Para a prospecção das águas minerais

-As águas bicarbonatadas de qualquer concentração estão dìretamente
relacionadas com as condições superficiais de infiltração.

-As águas cloretadas indicam o relacionamento direto com as condições nas
profundidades, mais profundas quanto mais salinizadas, se comparadas com
as suas concentrações entre si.

-As águas sulfatadas indicam as circunstâncias intermediarias entre estes tipos
anteriores e por isso, as da composição química mais instável. Podem ser
excetuados destas condicionantes gerais, os casos das águas sulfatadas
relacionadas com jazidas polimetálicas.

-As potencialidades mais favoráveis para a pesquisa das águas minerais
cloretadas sódicas da maior concentração no território estão na Formação
Caobillas e nos granodioritos de Las Tunas. Recomenda-se que as redes de
prospecção mais favoráveis, geofísica ou perfuração, deverão ser orientados
para as direções perpendiculares dos sistemas NO-SE ou NE-SO das Falha
Axial ou La Trocha.

-As potencialidades mais favoráveis para a pesquisa das águas minerais
bicarbonatadas cálcicas estão nas formações da Cobertura Cenozóica,
principalmente a Formação Guines, do Mioceno. Enquanto menos salinizadas
(menor dos 300 mg/L de STD), mais superficial será a sua procedência e mais
difícil manter a sua estabilidade química e a sua proteção contra a
contaminação superficial. Esta dificuldade pode se incrementar nas áreas
costeiras ocupadas por estas formações carbonatadas.

-As potencialidades mais favoráveis para a pesquisa das águas minerais
bicarbonatadas magnésicas estão nas formações serpentiníticas e
peridotíticas do Complexo Ofiolítico da região Camagueyana. A exploração
destas águas deve atender as considerações previas argumentadas sobre as
particu laridades de infiltração nestas áreas ofiolíticas.

-As potencialidades favoráveis para a pesquisa dos outros tipos possíveis das
águas minerais, principalmente, entre bicarbonatadas cálcicas e cloretadas
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sódicas, podem ser encontradas em qualquer paÍe do tenitório ocupado pelas
formaçöes do Arco Vulcânico do Cretáceo, ígneas ou vulcânicas. A
estabilidade química do tipo sob estudo deve ser maior na mesma medida que
a sua captação fique longe possível da influencia hidráulica das áreas baixas
da Cobertura Cenozóica.

5.2.Para a avaliação da exploração das águas minerais

-Toda composição específica de água obtida para conveniência do seu uso
mineral, deve ser avaliada especialmente enquanto a sua estabilidade da
composição química para a exploração projetada. Demonstrou-se que a
variação da composição química das águas, mesmo bicarbonatadas,
sulfatadas ou cloretadas, dependem do estado de equilíbrio dos processos
existentes no ponto, profundidade e periferias imediatas da captação das
águas sob estudo. Aconselha-se executar testes de bombeamento de
prolongada duração (15 dias mínimos) para evidenciar a estabilidade dos
componentes hidrogeoquímicos à vazão de exploração.

-A evidenciada condicionalidade de proveniência superficial direta que significa
o tipo de águas bìcarbonatadas no ierritório, justificam maiores investimentos
para os estudos sobre as potencialidades de contaminação destas águas a
explorar. No entanto, as águas cloretadas exigem guardar maior precaução
com as potencialidades de contaminação nos seus caminhos à superfície e, as
possibilidades de estabeìecer comunicação destas águas com as condições de
superfície, através das obras de captação ou regime de exploração.

-O fato de ser evidenciado que os tipos sulfatados das águas resultam o tipo
intermediario da faixa mais estreita de salinidade total (1000-2000 mg/L de
STD) entre o superficial bicarbonatado e o mais profundo cloretado, exige uma
avaliação mais rigorosa da sua estabilidade química.

-O tipo cloretado, se isolado ou longe das águas marinhas costeiras, pode
resultar o de menor potencial de coniaminação superficial, mas não isento de
atençôes quanto à profundidade de proteção do poço e da avaliação da sua
estabilidade química de exploração.

-Pelo seu bom efeito sobre a saúde humana que fazem as águas cloretadas, e
tendo sido evidenciada a potencialidade da existência delas nas profundidades
no território interjor não costeiro, seria conveniente que a Hidrologia Médica
analisasse os benefícios particulares das diferentes concentrações dos cloretos
para as distintas faixas (menores e maiores que as do mar) accessíveis de
localizar em fontes na região.
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ESTÀ NORMÀ ES RECOMINDÀ¡À

EsEa norma esEa-bJ-ece los requisicos para la clasificación,evatuación, e:<ploracj.ón y uc'j.L1za¿ió;-ã; i;" agl¡as minerares.

1. GE{ERÀLIDÀ.DES

t.1 El agua mineral, en cod.os sus Eipos d.ef inÍd.os, es un recurcurso mi.nerat enmarcado- en ra r,ey Hã. zã-ãã vinas d¿";;o-ã;i-
93P:^1-I e:,!i suj e:a. a tas regnrlaciones gr:J la misma ".¿;i;;uLULrcrs sus ac:ri':dades mineras : j-nvesEigación geológica,e:<ploc.åc j,óñ, procesamienEo y comerc ial i zac ión para sus asDecE.cscorrespondienÈ es en Eodos 1ðs capÍrulo= 

"õ*pã=ã"ãiaõ " 

-aËüãil'ãË
d:cha Ley.

7.2 E] agxla mineral mantend,rá sus propied.ades para eL uso dad.ohasca eL lugar y mcmenEo de ucitizaåió;. -----

1.3 Lcs beneficios de tas propied.ad.es d.e las agmas mineraLes
:9! !." diversos que permirèn - fa ccm¡inãciãn d.el uso de toscrpos ex:scenLes desc:j.cos, En E.aJ-es casos pre,,ralecerá Ia e-xi _genc j.a sanicaria que evíce riesgã i-f 

" 
-!ãiia'¡.,,]*.rr".

2. DEPINICIONES

2.1 Àgx¡a EiÃeral : Es eI agn:a de origen nacural cuyas cårac_EerÍsEicas fÍsicas, quÍmj.cãs, *iÈrou i ãÌ ãöiËäJ , .o,., caudar dec3=minado, estabJ.es duránce eI cict o hrã;;iõI;;, cumlr:. e tos reguisrcos hì.gi.énico sanlcarios establecidos. '
Nota: Conocída tambi.én como agua cermaL.

lra. Edlc{ó!
octubrs, 1995

Descr{pÈores : Àg'ua Mlneral ; CLasl!icaclóa, EstisÂclóD,, Irtill,zactóD
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'3. cf.ÀsrtlcÀcfoN

l#"3I"" mineraLes se clasifican según sus usos en diferenE.es

- Mi.neral naEural- Mineral medi c i.na1- Mineral Eeñnal- Mineral indus E.rial
3.1 Los requisj.Eos de escas aguas son:
3 .1.1 Uiaeral DaEuraI

Agua que se diferencia-claraments d.e la poEable. y que provlenedireccamenEe d.e fuenres-nacuraLes . pãirãrãäã= oe ag.uas subcerrá_neas procedenees de rocas acuíf eras . 
-ð;;i# 

decerminad.as satesmineraLes y/o oligoelemencos u otros -o.rãËia"y.nc.s 
necesariospara eI mecaboÌismo humano ccn ur:, "o*poii-iãn, caudal y Eenpera_Eura consEanEes. Eeniendo 

"" ""À"i.-iäã";i;i;" d.ç 1as fluccuàcio_nes naE.uraLes. EsEa agua es obten:Ca .; ;;;ãizan Ia pureza uac c eriðr ogi ã" 
-ãriäiiäl 

l^' 
evr¡s¡c:cnes gue sarancj--

3.L.2 MiDeral aed,lcinal
Agua minerat que por su 

-ccmpcs:c:ón y caracEerÍsÈicas prcpj-aspued.e ser uÈili:ada con fineè, cerapéucicasl-ä""o" ej. área Ce emer_gencia hasEa et tuqar ¿e.ucirizaãið;;-üä;,sJs propiecaaes curati_!as demoscradas poi, 
""arogiã-ã.'li;ír;ä ËTpo= o. ug.u. exisren_Ees; pcr ex¡eri.encia Locali p91 

";;;ã;;;';";;espond.ienres o median_ce ensayos ctÍn:cos v evatuaäj.ón i;-;;;;";;;-"soecÍ:icos de exce_riencia médica ccmDrå¡ada, asÍ 
""il Ë;;;;;;r, caso de ser envaèa-da, sus_efecccs beiefic¡cscs para 13 salud humana.

3 .1,3 Miaeral ler¡Â]-
Àgua mineraL cuya temD€nos en.t qrarì¡e _o¡r;i:::::.r^C: surgencra debe ser super:cr at me_
aonae emeitån-;-e;'*i;ïä;I"ú.ï.i1"i.3i".::Ìåi :s::T:i:.. o"f ,.usa=

3 .1.4 Mi!,eral i!.dus trial
Agua m:neraJ- que por su_compcsición (cualiEaEJ.va y cuenciÈac.iva)pen¡rre un aprovechamienco ìacional a.-iä!-.ii"raLes que ccntiene.

,t , REQUTSTTos

4. L Requj.sitos cua¡'ei ta Crvos

!:::" :" refieren a ros Eres aspec.os fund.amenÈaJ.es de su discin-
:i:l: 

t. mineral.i:ación, tos 
".å"À"ããuåI"Ëiäãi.i,o" v La cempera_
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4.1.L M1lsrallzacióE

l:.1î13 ¡1¡erallzaci6o! Las que cengan menor d,e 0,2 g/L d.e sólid,os

2. ¡ledia ¡1ae¡allzacLóo¡ Las gue esc.én enEre 0,2 ,/ I.O q/L
conEengan uno o más componentes bioactívos en tas cåntiáão"i'-"='-Eablecidas en 4.!.2.
3. ÀIEa ¡0i!,eraLlzaclóE: Las que E.engan mayor que 1,O g/L.

4 ,I .2 CoEpotre-D,t,es bioaclivos
H.S ¿
Ca, ¿

Li à

Ba è
ie+2
.L
I¿

F¿
HrBOr ¿
H,S iOl
Rn¿

4 .1.3 TeEperaÈu¡a

hipocermaLes < 4 grados a Ia tenDeracura med.ia anualmesoEermales - a Ia temperaEura ired.ia anuaLhiperc.erìna1es > en 4 graãos a :-a ee*peraËuil meaia anuai
NOT.\S

1. Los -referii.os componen!9" Su" escén reg:lados pcr 1as nc:.Ìnas cu_
!?"i:-9u poE.ab!Lìdad (NC 93-Oi:est no poAíãn urj.ti:arse co*c ¡å¡:Àasr estas aguas no se avaÌan para esEg uso pcr las auE.orídadu, iã":.1carias percinenEes o se dosiiican laio -onãiå:. médícc c,_=eccå 

'-ãn
las rnstalacicnes en gue se ap1iqu""l l"i Ãi -=o.o*p"r.urra. 

" que seencuenEran en esEe caso son: Sr, Ba, Fe+2, As, Rn y Hrgor i¡ò..--ios ) .

2. OÈrcs mi crocomponenE es que pued.en beneficiar aL bienesEar huma_no y por 1o ÈanEo, incluj-rse en esce grupo, serán añaCrd.cs en l;medida $re La e-'(peri.enci.a cien.f f i.ca ñacLoåai o ínEernacionar. i;decJ-are v deflna los lÍm:tes d.e su acción.
3. Exlsten agruas minerales gue no cumpJ-en con Los reguisit.os decomponenEes bioacEi-vos, peró su acción combinada brinda carácceiEerapeuEico, los cuares àeberán estar avai.aáðs por escudi.os cr.Íni-cos y CJcos escadÍscicos de su eficacj.â.

1,0 rflg/L
290,0 ng/L

l-,0 mg/L
lu, u mg/!
s, 0 r.rtS/L
s, 0 mg/L
4,0 mg/L
1, 0 mg/L
0,2 < 3,0 mg/L
1,0 < 2,A mg/L

4,O mS/L
50, 0 mg/L

r,82 ÍCí/L
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4.2 Requisitos Eicroblológlcos

4.2.f Las agx-ras minerales naE.ural y medicinaL deberán cumplir conlos siguient,es requisiE.os i

ConE.ec EocaL de mícroorganismos
heEeróErofos

Coliformes
EsE.reptococos f ecales
Pseudomonas aeruginosa
Eac'-erias anaerobi.as f ormadoras
de esporas y reCuct.oras de sul_-

L00 UFC/mL (mínimo)
1000 UFC/mL (máximo)
2,2 NMP/r.oO mL (2)
2,2 NMP/100 mL
2,2 NMP/100 mL,

aus enc i a

ConEeo c,ot.al de microorqanismos
hecerócrofos

CcIifo¡mes fecales
Sst.repE.ccocos fecales
Fseudomonas aeruginosa

L00-1"000 UFC,/ml, (1)
L000 UFC/nú (máximo)

2, 2 NMP/r-o0 mL
2,2 NMP/100 mr
2,2 NMP/100 m!

4.2.2 Agua mi!,eral medicinal (uso exterxo)

Se .Jebe Eener en cuent.a lo señaÌado en eI epígrafe anEerior para
agxra cie bebida con la siguienee noE.ación: (1) , (2) y (3).

4.2.3 ToCos Io anáLisis deberán realizarse dencrc de las 2+
horas de E.omadas las muest.ras.

NOT.IS :

(I) EI número recomendado para eL conE.eo Ce microorganismos
heE.erócrofos esEá aún en discusión por diferenEes países de-
bido a Ia microflora auE.óclona presence en esEas aguas Ee-
niendo en cuenta los cambios esc.acionales. EsÈe conceo se
refiere al- conE.eo EocaJ. de bact.erias a 37oC y ZO-ZT1C.

(2) De 5 muestras anaLizadas, una pudj_era dar 2.2 de coÌiformes
EoEal,es, en esE.e caso deberá asequrarse que no sean colifor-
mes fecaLes.

(3) En det.erminadas siE.uacicnes se deben invesEigar Ia presencia
de microorganismos paÈógenos como SaLmoo,ella, Vlbrio cholerae.
Àerouo!,as. Sblgella, SEaphylococcus aereus, erÈerovirus
y ciardla. En eI caso de fuenE,es de agua que se van a emplear
por primera ve: es requisiCo indispensable eI anali:ar en
muesEras obEenidas en perÍodos de lluvia y seca duranee un
año, Ia presencia, medianE,e análisis cua1iEaE.ivo, de Salûone-
11â, Àeroeonas y Pseudouo¡ras aerugJ.nosa.
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5. DE¡TO¡{INÀCION

La denominación det agua nineral eesá sujeEa aI predomj-nio de sus
::tp?i:l:?:.{-propiedades, de modo sue tå menciói ae ,rn agnrã ã;:oa, loengJ.tl.ca sus carac E.erf sE. icas más sobresalienEes. Ën esEesent.ido, se esLablece: 1) La denominación primari" q."" 

"*pi""ã-ãr,sí su caracr.erfsej.ca básica y zl r,a ¿enomiñããi¿n 
"Ë;""ü;;;--qlr;expresa oEras caraccerfseicas especfficas del agua.

5 .1 De¡,oEl,!.ación prlmar{a

Todos los Eipos.de agua mineral. serán denominados, d.e acuerdc.r alorden rnayoric.arÍo de anj-ones y caeiones cuya concencración, ex_presada en por ciento miJ. i eguival enc.e (meq. t), sobrepase a: ZóÇ

La presencia de 1os mi crocomponent.es bioacEivos perm:E.irá: 1) se-cundar Ia denominacj-ón primeia d.ef inid.a, áã acuer¿o Eambién a tasconcencraciones mayoriEarias, cuand.o se quiera hacer un 
"g:lrtã_mienEc aeneral o 2) susÈiruj-r ta denominå-iãn-p r imari u , .r.,.ããð'""guj-era hacer un agrupamienEo especÍfÍcc.

5. 2 De¡,oEiD,ación' secr.¡.D,daria

Escá daca.para aguelr-as varoraciones que son resalcadas ce acuer-oo a consLderacLones especÍficas para deE.erminadas agrupaciones ycuyo campo de decalle cõrrespond.e- aI .r*p- -ã. 
:.".ré 

" 
c'ig"- iã.r- iaplicación que se E.raEe, enEre oEras

6,8
7,2
6,8-'t,2

6. REQITISITOS DE E'VÀ¡UÀCION

:i:3 :?.:]g::ar un yacimienro de ãsn:a mineral preparado para !ni_cl-ar et proceso tnversionisc.a de e-.cplor_ación, äe¡è escar avaladopor un escudio hidrogeológj.cc gue fündamence, como resu_Leados bá-srcos en e_l punEo de emergencia y cumÞliendo can Las regulacionesde Ia infornación geoJ-ógica exisÈencel Lo siguj-ence:

:,^:_:l:"."::I1:u:.9" y demosr.ración de ta esEa.bilid.ad. d.e tas pro_predades rrst cc-quimicas. y bac r erj. ológicas de1 agua mineraf eiii-tenEe. EsEos aspecÈos deben esear avalados por Iã-boracorios ac:e_d:E.ados que cerEifiguen el. cumplimi";;;-ã; iãË ,,or.." de muesEreoy ccncrol de Ia calidad de las d.ecermj.nac ionei reali:adas.
Las espec i f icac iones saniEarias y de caLidad que deben cumpL!rIos Eipos de agua evaluados es¿arán retiããs-por fa uc 84-2.1 :1991y Lo esÈablecj.do en 4.2.
- La vaLoración de los recursos d.e e_rpÌoE.ación corre spondi enc e s ala preservación de lå calidad ael aguå aÀiÀr*in"oa.

PH

alcalinas
neuEras
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-.La argiumenEåción de la(s) pogíbte (s) uEilización del agxra esEu-di.ada, sea po¡ 1) anarogfa cãn simiiares ðãiãc¿¿rrscicas-o 2) Ài_perienc j-a exislenÈe .

- El e s Eabl ecimient,o de la zona de proEección sanicaria necesariapara el mantenimíent,o del caudal y èalidad e.,ratua¿ós. A¿;;;;;;a esE.a información las recomendaciones de las medidas que C';be;á;Eomarse dent,ro de la zona esÉa-blecida.

- Las especificaciones para 1as zonas y sus regulaciones estaránregidas por NC 93-Ol--209.

1. REQI'ISITOS PÃ.R.:A I.A EXPLOTÀCION Y U:TILIZÂCION

Un yacj-mient.o de agua mineral escá apEo para la uciij.zación a quese descina si viene avalado por la dðcumènÈación sig:uience, ' -

-.!:Eudj.o Hidrogeológico con Resen¡as aprobad.as por la auEorrdadm]rl.era.

- gstudÍo de facÈlbilidad.
- ProyecEo de erploEación aprobado por 1a aut.orid.ad. minera.
-.Proyec¿o de procesamíenEo aprobado.

- Es E abl ecimient.o de La zona de proEección sanícaria reaL con Lacerca 
. 
perimecral (meE.á1ica c natural) por lo mencs en la zona d.erescrr.ccLon a.bsoluta -

- CumpLimienco de las regulacj.ones y legalizacj.ones concerniencescon la acE j-vidad minera þara la e*piocaõión de esE.e recurso con_'"enidas en Ia Ley Minera- de Cubã.

8. REQI'ISITOS DURÀNTE Lå EXPLOTÀCÌON

8.1 CoD'Èrol de La expl.oCacj-ón

- El agua mineral duranE.e su explot.ación debe esEar somegida a unconÈrol periódico mÍnimo de dos veces por año en el lugar de cep_Eación y en el. punEo de ucilización cairbién, cuand.o no coincidan.Los parámecros inesÈa-bles serán deLermj-nados in siEu.
- Ef conc.rol periódico ref erj-do de laboraEorio y t.erreno debe com_prender l-os parámecros s j.guienE.es:

. CaudaJ-

. Nrveles estáE.icos y dinámicos. Propiedades fÍsicas del agua. Composición quÍmicâ de,macro y mi crocomponent e s. RequisiEos mj. crobi ológi cos

- EL conE.roJ. debe hacerse por enEidad ajena aI concesionario de L¡insLa.Lación.
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8.2 Rêgn¡I¿cloaot duraats ê1 uso

- EI agua míneral no podrá ser ucilizada en cuesEiones ajenas a
su Eunción evaluada.

- El agua mineral e.'¡aluada como un Eípo dado de uso no podrá com-
binarse con oEro Eípo de ag1la si no reúne en sl misma las exígen-
cias particulares dadas para cada Eipo.

- Las re sponsab il idade s a conE.raer con eI estado por eL concepco
de la comerÕj.alj.zación del ag'ua mineral no pueden ser evadj-das
por deErirnenEo de la caLificación evaluada d.e esEe recurso.

- Las erj-gencias esDecÍficas dencro deL sis:ema de explotración de
cada tipo de agua vendrán dadas por las corre spondi enc e s normas
vigenEes.

- El agua mineraL no deberá ser somecida a ningún traEamj-enco gue
modifj-que alguna de las prooledades que ameriEan su valor esDecífi-
co.

REFERÐTCIÀS

NORf,{ÀS CUBÀNÀS

NC 84-24:91

NC 93-02:85

NC 9l-09:85

NC 93-11:85

NC 93-01-209:90

Bebidas no alcohólicas. Agua de bebiCa envasada.
Especificaciones.

Higiene comunal Agxla pot.able. Requisic.cs 6âni-
Earíos y muesEreo.

liigiene comunal. Balnearios Minero-Medrcjnales.
Requis:Los higiénicc sanicarios.
Higiene comunal . Fuentes de abastecirrlienc,o de
agua.

SisEema d.e Normas de Protección del Medio Àm-
bienEe. Hidrosfera. Procedimienco de cáLculo pa-
ra Ia deE.e:ninación de La zona de prouección sa-
ni. Èaria .

NOR-IE S INTERNÀCIONÀTES

ISO 6107-8:93 Wacer QuaIiEy Vocabulâry

CODEX: STÀN 108-1981 Norma CODEX para Las aguas minerales. Norma
Reg j.cnaL Europea .

NORMÀS EXTRÀNJERAS

CSN 86800:81 À$las medicj.nales nacuraLès y aguas minerales nac,ura-
Ies.



l{C 93-01-218:95

B ISLIOGNÂTIÀ CONSIILTÂDÀ

Francia DecreEo No. 56-294 del 9 de ÍrarzD de 1956.
Francr.a DecreEo No. 57_404 del 29 de marzo de 9L957.
España ljT+jo, M. y san Martín, J. Jgg4 Compend.io Ce ¡Iid.roLogÍaMédi.ca.

España Àn¡ijo, M. y Sân MarEín, J. 19e.1 La sa],ud por las aguasEermal"es, Edi- t.ori aÌ ESÀF.

Espal-ia Baeza J. (1992) A¡áf:sis y ccordinación encxe Lel/ de M:_nas y Ia reglamencac:ón Eðcnrco sanira¡.ia áÁ t;è -;9r;=
de bebidas envasadas

EE.L-!t Fricke, M. (1994) SÞÀ Resorr curaEive and nâE.uralminêral" waEer pocencial of Irak siÈn N.rrs.
Cuba Ley No. 76 de Mj-nas, La Habana 1994.
Jâpón 

i:ni:,11-. _UEitizaEion of Èhermâl energy of BoE sprj.ns¡¡r .Japan. , Grornale Mcndiaji det Teräral ismo, Ve;¿;ã;
-IEaLi"a.

rEa;ia Decre-Lo Legi.sraEi.vo_2g_ gefi.r.aio 1992, N ro5 A:E.auzione de.r-raDireLEiva go/17-7 /'CEE uf Ía "i.:ii"áliorr" . aIIa ccirìnerciâ:iz_zazione d_-tte acque rnjnerâf i "ãÈ..iãri.. a";;i;;;;;-õ;ã;;;r.c. u. n. 39 del r7.2.L992



ANEXO II

GENERALIDADES SOBRE A MEDICINALIDADE DAS ÁGUAS
MINERAIS
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I. A CUR,A HIDROTERMAL

Antecedentes gerais :

-Foi um tratamento descoberto e aplicado pelo homem desde tempos remotos
-A água constitui o 60 % do peso do corpo humano
-Tudo os processos e funções do organismo humano tem relação com a água

il. MECANTSMOS DE AçÃO
'1-Mecánicos

1.1- Temperatura ( vaso dilatador, relaxamento, excitabilidade )
1.2- Densidade ( propiciar movimento muscular, flutuabilidade ( 90% peso )
2-Bioq u ímicos

ilr. ABSORçÃO
1- Oral ( aproveita o máximo em bebidas e inalações )
2- Tópico ( aproveita-se um % menor e em especial maior para SH2 , CO2 e Rn )
3- Biomecánicos ( resposta defensiva neurohormonal do organismo )
4- Psíquico ( Efeito Placebo que e uma ação sugestiva comum a outros medicamentos,
favorecedora até um 30 % da efetividade de um remédio )

IV, A AGUA COMO MEDICAMENTO

coNTRATNDTCAçÕES:
-Afeções agudas em período de atividade
-Tuberculoses
-Câncer y processos tumulares malignos
-Hipertensão arterial grave, insuficiência cardíaca descompassada
-Cirroses e insuficiência hepática grave
Nefrites hipertensa e ¡nsuficiência renal grave
-Doenças mentais graves

v. tNDtcAçÕEs E PARTTCULARTDADES RECONHECIDAS DOS TIPOS
HIDROQUIMICOS PRINCIPAIS DAS AGUAS MINERAIS:

1. AGUAS CLORETADAS

Estimulantes das funções celulares, trofismo tisular, atividade secretora e metabolismo de
acordo a concentração de seus sais com respeito ao soro sangüíneo (hipo, iso e
hipertônicas )

AçÃo:
Em bebidas, com mineralização baixa e com SO4 e HCO3, aceita-se por via oral e
beneficia :

-Estimulação da secreção clorídrica e motilidade gástrica
-Facilita secreção biliar
-Aumenta a secreção e motilidade intestinal 1.2 Aplicações tópicas
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-Aumento do poder de defesa da pele e mucosas -Ações antiflogísticas
-Efeitos gerais de estimulação orgânica
-Efeito ligeiramente anti-séptico no casos de águas hipertônicas
Ações mais direitas nelas afeções das mucosas do aparato respiratório, digestivo e
genital feminino.

INDICAçÖES:
Por tudo esto, aplica-se em :

-Recuperação de intervenções quirurgicas do aparato locomotor -Afeções reumáticas
crônicas
Processos crônicos de vias respiratório e aparato genital feminino -Estado de debilidade
orgânica
-Capacidade reaccional defensiva reduzida nela infåncia

CONTRA-INDICACOES:
-Gastrites hipersecretora
-Processos ulcerosos do aparato digestivo
-Enterites, colites, cardiopatias e afeções onde é conveniente reduzir ingestão de

2. AGUAS BICARBONATADAS ( CALCICAS e SODICAS )

AÇÃo:
Antes do café da manha são neutralizadoras da acidez gástrica. No intestino, o seu
caracter alcalino favorece a ação dos fermentos pancreaticos e poder saponificante da
bÍlis,

rNDrcAçÖES:
-Doenças do aparato digestivo
-Alterações hepáticas
-Transtornos metabólicos e afeções das vias urinarias
-Afeções crônicas intestinais com diarréias
-Processos hepáticos

coNTRATNDtCAçÕES:
-Hipertensâo grave e insuficiência renal ( HCO3Na de alta mineralização )
-Colites atônicas, entretimento pertinaz , calculasses fosfatica ( HCO3

3. AGUAS SULFATADAS ( CALCTCAS Y MAGNESTANAS )

AÇÃO:
Aquelas com alta mineralização tem efeito laxante e, por sua forte hipertonia, possibilita a
saída de bílis do intestino. Por isso, também faz-lhe ser irritante e modificadora do
equilíbrio coloidal do epitelio, em especial a zona ileocecal.

rNDrcAçÖES:
-Ressecamento e certas colecistopatias
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-Facilitamento de diureses
-Processos dispépticos, hepatopatias e distúrbios metabólicos ( hiperuricemias,
determinados quadros de obesidade )

coNTRATNDTCAçÖES:
-Aquelas que derivam-se da medicação laxante
-Processos ulcerosos do aparato digestivo

4. CARBOGASEOSAS ou CARBONICAS (CO2 libre > 250 mg / I )

Ligeiramente excitante da mucosa do revestimento do aparato digestivo e atenuante da
sensibilidade gástrica. Estimulante da secreção do jugo gástrico.

Ação:
-Diurética por ingestão de grandes quantidades em jejum.

rNDrcAçÕES:
-Estimulante do apetite
-lncremento da secreção do CIH e tempo do esvaziamento gástrico

coNTRATNDTCAçÖES:
-Hipercloridrias -Dilatação gástrica -Ptosis visceral

5. AGUAS SULFÚREAS , SULFURADAS OU SULFUROSAS
{ 52 , SH', S'e SH2 > 'l mg/l
( Para que SH2 passe a S" deve haver pH muito alto )

Ação:
Comportamento antitoxico , dessensibilizante, estimulante metabólico, melhoramento da
permeabilidade vascular. Destacada seletividade pela mucosa do arvore respiratório e
pela estrutura articular, em especial do tecido cartilaginoso.
As ações locais e gerais depende da via de seu aplicação : bebidas , inalações e banhos.

6. AGUAS FERRUGINOSAS y FERRO-ARSENIACAIS ( Fe > 5,0 mg/l ; As > 0,2 mg/l )

Ação:
Fez fâcil absorção em alta diluição , por isso deve-se beber ao pé do manancial para ter
segurança de seu eficácia
Absorve-se pelas células da mucosa intestinal, passa a sangue e dai aos pontos de
armazenamento. lntervém nela regeneração de hematites, formação de hemoglobina e
enzimas oxidantes, produzindo, alem do estimulo, uma mehioria do trofismo e do estado
geral.
O arsênico participa do estimulo da medula osea, amortecedor da atividade tiróide e as
funções catabolicas, pelo que considera-se excitrotrofica e estimulante da nutrição em
geral.



7, AGUAS RADIOATIVAS

AçÃo:
A emanação do gás Radon concede um efeito ionizante. Sua ação é temporal e breve
(3,8 dias) o que face precisar bebe-la ao pé do manancial.
Para causar seu efeito terapêutico deve ter ao menos 2,0 nCi/l nele ponto de saída. Tem-
se estimado uma quantidade mínima de 1,8 nCi/l ( 5 Unid. Mache ) para que seja
absorvido por todas vias preferentes : respiratórias , pele e digestão.
Tem preferencia por os tecidos mais sensíveis : hematopoyetico, gonadas e intestinos, e
também sobre o sistema nervoso, fundamentando seu efeito sedante, analgésico,
antiespamodico, decontracturante e regulador do tono vegetativo.

rNDrcAçÕES:
Distonia vegetativa, processos álgidos reumáticos de evolução crônica, mialgias e
neuralgias, ou asma bronquial e bronquites asmatiformes, a gota e a diatesis urica,
dermatosis pruriginosas, algias pelvianas e processos congestivos crônicos
ginecológicos.

CONTRAINDICAçÕES:
As gerais.

8. PART|C|PAçÃO DOS ELEMENTOS METALTCOS
Entre as principais funçöes destes elementos no organismo estão :

Como componente de proteínas :

Transportador de electrones -------Cytochromas( Fe) e plastocyanina ( Ca )
Transportadoriarmazenagem 0z------Hemoglobina ( Fe ) e hemocyanina ( Cu )
Transportadoriarmazenagem metais---Ferritin ( Fe ) e ceruplasmina ( Cu )
Estrutu-Thermolysina ( Ca ) e insulina ( Zn )
Cofator--*--- ---------Concanavalina A ( Mn, Ca )
Detoxificacao- --------Metallothioneinas ( Cd, Hg, Ag )

Gomo componente de enzimas nos processos:
Reductases e oxidasses ( Cu, Fe, Mn, Mo, Zn )
Quinasse ( Mn, Mg, K ) e polymerases ( Mg, Mn, Zn )
Phosphotases ( Na, K, Ca, Mg, Zn )e peptidases ( Zn, Ca )
Hidro-Lyases ( Ca, Fe, Mn, Zn )
Mutases ( Mg, Co )
Carboxylases ( Mg, Mn, Zn )e sinthetases (Ca, Co, Mg, Mn, K )

Alguns aspetos da toxicidade dos metais:
Neurotoxicidade Hg, Pb, Al
Toxicidade renal U, Cd, Pb, Hg
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