
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS

CARACTERTZAçAO HIDROGEOLóclCA DA REGIÃo
CÁNSTICA DE SETE LAGOAS-MG:

POTENCIALIDADES E RISCOS

Paulo Fernando Pereira Pessoa

Orientador: Prof. Dr. Uriel Duarte

DrssERTnÇÂo DE MESTRADo

Programa de Pós-Graduação em Recursos Minerais e Hidrogeologia

sÄo PAULo
1996



UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS

CARACTERTZAçÃO HIDROGEOLóGICA DA REGIÃO
CÁNSTICA DE SETE LAGOAS.MG:

POTENCIALIDADES E RISCOS

Paulo Fernando Pereira Pessoa

Orientador: Prof. Dr. Uriel Duarte

DISSERTAÇAO DE MESTRADO

cot'¿¡ssÃo .JULGADoRA

nome

Uriel Dunnte

ass.

Presidente:

Examinadores: fvo Karmann

A ilu:

SAO PAULO
1996



UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS

DEDALUS-Acervo-lGC

TililTillillffi llilllilllillillffi ffi ilrrilil

30900009834

CARACTERIZAçAO HIDROGEOLóGICA DA REGIÃO
CÁNSTICA DE SETE LAGOAS-MG:

POTENCIALIDADES E R¡SCOS

Paulo Fernando Pereira Pessoa

Orientador: Prof. Dr. Uriel

Programa de

DISSERTAçÃO DE MESTRADO

Pós-Graduação em Recursos Minerais e Hidrogeologia

SÄO PAULO
1996



Dedicatoria

Dedico este estudo aos meus pais, à minha esposa, ao meu irmão e família e à nova luz da minha
vida:

- minha filha Gabriela-



Agradecimentos

Inicialmente, gostaria de manifestar meus sinceros agradecimentos do meu orientador, Dr. Uriel
Duarte, pelo apoio e estímulo prestados em todas as fases do estuda, e a CAPES, pela bolsa de

estudos.

A minha esposa Carla, pela dedicação, paciência e høbilidade com os desenhos e correção do texto.

Aos amigos Augusto Auler e Maria Antonieta Mourão, pela leifura, crílicds construtivas e sugestões.

Ao caro colega, Dn Noce, pelo awílio com o resumo em inglês.

Aos amigos André Klumb e Fabinho pela enorme colaboração quanto aos perfs dos poços tubulares

cedidos.

Aos colegas Décio Beato e Milene Berbert-Born pelos incansaveis papos hidrogeologicos cotlstlutivos

e elucidativos ao longo da lornada de trabalho.

Ao pessoal dø CEMA- Cottsult. e Eng. do Meio Ambiente, em nome de Marco A. pessoa, e em

especiøL, aos digitadores Arnaldo e Carla.

A cPRlut-cia. de Pesquisa de Recursos Minerais,em nome do sr. Fernando A. oliveira, por ter

confiado na proposta de trabalho e ter criado condições que facilitaram sua execução.

Enfm, gostaria de externar aos meus pais, meu sentimento de grande estima e consideração pela

cor?stante ajuda em lodas os momentos importantes de minha vids.





vI - WLNERA,BILIDA,DE NAI'URAL DOS AQUTFEROS ................... 88

vlr - coNcLUsoES .....

VItr - REFERENCIAS BIBLIOGKhICAS.,.., .........,.....96

ANEXOS



ÍNnrcn DE FrcuRAs

c¡,pÍrwo r

I.l - Localização da área de estudo .............. ........................4

I.2 - Distdbuição da precþitação média mensal ....................8

I.3 - Distribuigão da freqüência dos dias de chuva............ .........................,.....8

I.4 - Mapa de distribuição da rede de drenagem.......... ...........11

I.5 - Mapa de distribuição das classes de uso de terra... ..........13

I.6 - Organograma geral de atividades...................... ..............16

CAPITULO tr
II.1 - Balanço Hídrico para a região de Sete Lagoas ............21 t

II.2 - Mapa de distribuição das classes de permeabilidade dos terrenos....................................23

IL3 - Hidrograma das vazões médias mensais do ribeirão Jequitibá........... ...........................-..26

CAPÍTULO III
III.I - Arcabouço teotônico da porção sul do Cráton do São Francisoo...................................31

IIL2 - Distribuiç¡6 d6s flsmínios estrutuais ua área do Projeto VIDA............... .....................32

III.3 - Mapa Geológico......... .......................35

III.4 - Influência do paleo-relevo na sedimentação e estilos de deformação..,..........................40

III.5 - Diagramas de direção de fraturas na área do projeto VIDA..........................................40

III.6 - Diagramas de direção de fraturas - Sete Lagoas .........42

III.7 - Mapa de distribuição de fraturas. ........ ........................ 43

CAPITULO IV

lV.1 - Histogramas das caraoterístioas fundamentais dos aquíferos. ................49

IV.2 - Mapa Piezométrico ..,........................52

IV.3 - Curas de recuperagão - aquífero Cristalino ...............68

IV.4 - Curvas de recuperação - aquífero Sete Lagoas..,... ..............................69

IV.5 - Curvas de recuperação - aquífero Santa Helena..... ..............................71

IV.6 - Diagrama de Piper ............................75

IV.7 - Mapa Hidroquimico ................................. 78



Íxlrcn DE TABELAs

capÍrur,o r
I.l - Distribuição da população em Sete Lagoas ..................... r
I.2 - Relação enfie os princþais usos da água e as formas de oaptação.....................................6

I.3 - Classes de uso da terra.. .......................l2

CAPÍTULO II
I.1 - Parâmetros fisico-climáticos ................. 18

II.2 - Componentes do baianço hídrico mensal... ..........-........20

II.3 - Classes de permeabilidade dos materiais inconsolidados ..... ............-......22

tI.4 - Distribuigão das classes de Uso da Tena................. ..............................24

II.5 - Associação dos parâmetros para determinação da capacidade de retenção de ágta.........24

II.6 - Características dimensionais dos componentes hidrológicos., ................27

CAPÍTULO III
IIII.1 - Síntese das principais oolunas estratigráfioas ............... .........-..............29

III.2 - Coluna estratigráfica da região de Sete Lagoas. ..........38

CAPÍTULO IV
lV. l- Caraoterísticas fundamentais dos aquíferos...

lV.2 - Dados de rebaixamento residual dos ensaios de recuperação dos aquíferos...................66

IV.3 - Resultados dos parâmetros hidráulicos........ ...............67

IV.4 - Resultados globais dos elementos químicos analisados.......... ...-...........74

lV.5 - Características composioionais dos aquíferos........... .............................76

lV.6 - Teores dos parâmetros medidos "in loco"................. ...........................77

IV.? - Distribuição iônioa média percentual - Aquífero Cárstico............ .........77

IV.8 - Distribuição iônica média percentual - Aquífero C¡istalino.......... .........'79

IV.9 - Distribuigão iônica média percentual - Aquífero Santa Helena ..-..........79

IV. 10 - Limites de Potabilidade ..



Íxnrcn DE ANExos

Anexo I - Fiohas de cadastramento SIAS

Anexo 2 - Inventário dos pontos d'água do município de Sete Lagoas

Anexo 3 - Inventário complementar dos pontos d água de Sete Lagoas

Anexo 4 - Resultados das análises fisioo-químioas dos pontos d'água de Sete Lagoas

Anexo 5 - Mapa de Potencialidades Aquíferas e de Vulnerabilidade Natural dos Aquíferos



RESAMO

A cidade de Sete Lagoas situada ao norte de Belo Horizonte representa um importante centro

industridl metalúrgico,exercendo consideravel inJluência sobre os municþios vizinhos. A avançada

urbanização e crescìmento de atividades potencialmente prejudiciais à Emlidode de vida da

população implicaram na necessidade de se avaliar as cdracterísticds hidrogeológicas locais, uma vez

que os recursos hídricos subterrâneos representam 100% da demanda do consumo público.

As investigações de campo foram executadas simultanedmente à execução do projeto VIDA

(Viabilidade Industrial e Defesa Ambiental),desenvolvido pela CPRM (Cia. de Pesquisa de Recursos

Minerais), atraves da integração de informações multidisciplinares visando a conciliação do

desenvolvimento socio-econômico e preservação do meio ambiente-

A caracterização hidrogeologica da região cárstica de Sete Lagoas visa contribuir para o
planejamento da ocupação urbana e industrial do referido município. Foram realizados estudos

hidrológicos, a partir da elaboração do balanço híàrico,estimando-se as resewas permqnentes e

reguladoras em 1,85 x 108 nt3 e 8,89 x 107 m3 , respectivamente.

Os esludos hidrogeologicos basearam-se no levctntdmento de campo, que consistiu no cddastramento

de 294 pontos d'agua, entre poços tubulares, poços escavados e nascenles. Os perfis construtivo-

estratigrafcos de 102 poços tubulares foram analisados, permitindo uma visualização do

condicionamento hidrogeologico em termos de flttxo e armazenamenlo. Os dados levantados nos

perfis dos poços tubulares balizaram a configuração topografica do embasamento cristdlino,

espessura e Íipo do material sobrejacente, sendo traçados os principais fatores responsaveis pelo

potencial aquífero e pelo grau de vulnerabilidade natural dos mesmos.

Intelprelações de testes de bontbeanento loram realizadas conftibuindo para identificação das

cdracterßticds hidraulicas de cada unidade aquífera, sendo corroboradas tais diÍerencidções atrqvés

de 63 analises fßico-qu.ínùcas em poços tubtúares e nascentes selecionadas.

Valendo-se deslas analises, þrant priorizados os aquíferos carsticos, os quais se mostraram como a

principal fonte de abastecimento público e induslnal, correspondendo a aproxinadamente 80o/o da

explotação da agua subÍerrânea na ärea. O levantamento das principais atividndes existentes e suas

localizações forneceram subsídios para o reconhecÌmento de ntedidas preventivas contra o processo

de contaminação dos aquíferos.



ABSTRACT

Sete Lagoas city, situated 68 lon north of Belo Horizonte, is an importdnt industrial center-

Urbanization and the increase of potentialy hazardous economic dctivities in adjacent areas to the city
have put at risk the populdtion qu(rlity oÍ living. As a consequence, evalualions of hidrogeological
pdrameters have became quite important cowidering that grounrtater makes up 100% of available

potable water.

Field studies were perþrmed as pert ol a environmenlal research project (Projeto VIDA -Viabilidade
Industrial e Defesa Ambiental). This project was carried out by the CPRM and aimed to conciliate

social and economical development and environmenty protection.

Hydrogeological characterization of karst terrains inlends to be useful for industrial and urban

occupdtion planning. Water balance for the Jequilibd basin lead to an estimation of 1,85.X 108 m3 and

8,8 X 107 nf for permanent and regulatory aqui/ers reserves.

Data for hydrogeological sludies cante from 294 groundvater exploitation sites. Available 102

sttatigraphic well-logs were anallysed in order to determine aquifers properties, flow-types and

leserves. Topography of the gneissic basement and its relation to aquifers poîentialities were also

determined. The fundamental aspects of natural (intrinsÌc) vulnerability of the aquifers arose from
structural data a.nd the sludy of hydraulic properties oÍ the saturated and non-saturated zones.

Description and locdlìon of antropogenic crctivities were used to make plans to provide against

aquife rs c ontami ndti on.

The identification of hydraulic paranreters of each aqutfer untty was made trough pumping tests data

interpretdlion. Water from 63 wells and springs luere analysed and the results were coherent with the

separation of the aqttifers into d¡fferent unities. Based on these analyses karstic aquifers were selected

due to its cdpability to suply urban and industrial areas offreshwater. It countains more lhøn 80o.ó o/
exp I oi Ía b I e gr oundw a t e r.
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REVISÃO BIBLIOGR{.FICA

Os estudos sobre hidrogeologia de terrenos cársticos brasileiros são pouco numerosos e grande parte

üâta essencialmente os fenômenos envolvidos na gênese e evolução de tais ambientes. Carecem estudos

hidrogeológioos aplicados ao planejamento da ocupação dos espaços urbano e rura! prinoipatnente em

zonas oársticas ouja população depende exclusivamente da ágrra subterrânea.

A existência de estudos hidrogeológicos em leffeuos 
"ársticos 

do tenitório mineiro, é também pequena,

o que implioa na necessidade de se pesquisar outros trabalhos em áreas congêneres. Nos ultimos 12

anos correspondentes aos ultimos 6 Congressos Brasileiros de Água Subterrânea, apenas 9 trabalhos

foram publicados abordando temas em áreas cá¡sticas, dentro de um tot al de 299 estudos.

A seguir, são oomentados alguns trabalhos técnicos, cuja relevância dos oonteúdos discorridos

apresenta interesse na aplicação direta ou indireta dentro do escopo do referido estudo.

Soares & Fiori (1976) abordaram a utilização das fotografias aéreas na "aplicação à pesquisa dos

recursos hídricos e estruturais das camadas, definindo zonas favoráveis à recarga (permeabilidade) e

estruturas favoráveis à captação (bacias, zonas de fatuamento, etc.)". Utilizou para definição destas

zonas 'homólogas", informações a partir das texturas de drenagem e relevo.

Duafte (1980), em sua Tese de Doutoramento, fez uma análise dos prinoipais fato¡es envolvidos no

processo de degradação do meio ambiente, enfocando, dentre os diversos agentes que interagem no

meio geológico, o vetor águas subterrâneas como foma de execução aos planejamentos para o uso e

ocupagão dos solos. Delimitou ainda zonas de vulnerabilidade à contaminação dos mananoiais hídricos

subterrâneos.

Silva et al. (1981), através de um trabalho amplo oom duração de cinco anos, investigou uma extensa

área em terrenos cársticos, âo noúe do estado de Minas Gerais, aplicando diversas técnicas para

caracterização do sistema hidráulico daquele ambiente. Baseou-se principalmente, na comparação de

téonioas de prospecção e avaliação de águas subterrâneas utilizando sensoreamento remoto, e

procurando definir o que melhor se adaptava às condições de prospecção de aqüífero em regiões

cársticas. Valeu-se ainda de recursos como levantamento geofisico, perfilagem com geo-sensores

traçadores isotópicos e traçadores químicos, além de análises isotópicas de águas subter¡âneas e

superficiais.
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Silva (1984), aplicando técnicas de análise morfoestrutural no estudo dos aqüíferos cársticos do Jaíba,

procurou detectar os princþais fraturamentos responsáveis pela ocorrência da água subterrânea. A

metodologia empregada baseou-se na extração de elementos morfoestrutu¡ais (dolinas e fraturas) e

posteriormente um tratamento estatístioo da distribuição espacial de tais elementos, envolvendo análises

de superficies de tendências pela variação de zuas densidades de ocorrênoias. Em seus aspectos

conclusivos, coube ressaltar a verificação da não correlação, em determinadas partes da írea, enüe, por

exemplo, a associação de fraturas e dolinas, e também, existirem dolinas que não estavam

condicionadas às fraturas.

O mesmo autor (1984) propôs a aplicação de téonioas geomatemríticas para definição de um modelo de

fr¡ncionamento de rrm aqüífero cárstico. Para tanto, valeu-se das análises multivariantes (fatorial e

agrupamento) com dados hidrogeológicos básicos, relacionados às características fisicas do aqüífero.

Estes parâmetros permitiram definir e em alguns casos predizer o funcionamento ou resposta do

aqüífero frente a determinadas ações exteriores (exploração por poço, infiltração, etc.). Os dados

hidrogeológicos utilizados nas análises foram a espessura saturada, transmissividade, atmazenamento,

capacidade específioa e a razã,o da capacidade específica pela espessura saturada.

Silva (1986) procurou estabelecer uma ooncepção regional do comportamento hidráulico das águas

subterrâneas a paftir do entendimento do modelo geológico e estrutural e da evolução cárstica do

aqüífero, (Grupo Bambuí, norte do estado de Minas Gerais). Os fatores responsáveis pelas

oaracterístioas diferenciadas de carstificação foram reconhecidos tanto em nivel regional quanto looal.

Dentro desse contexto, o estudo apresentâ aspectos fisico-hidrogeológicos do aqüífero cárstico de

maneira "a facilitar a prospecção e explotação das águas subterrâneas",

Guerra & Mello (1986) discorreram sobre as influências marcântes dos fatores estruturais e/ou feições

cársticas nas locações de poços tubulares, üa região do Grupo Bambuí, I¡ecê-BA. Verificou-se que,

mesmo poços locados em áreas onde a carstificação apresentava-se superficialmente ausente, podiam

produzir boas vazões.Em geral as roohas calcárias nesta região encontram-se dobradas, sendo que os

maiores volumes de água produzida correspondem às zonas afastadas dos eixos dos anticlinais, e que as

estruturas transversais, associadas ou não às feições cársticas, são mais produtivas.
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Guena (1986) estudou em sua Tese de Doutoramento o fi¡ncionamento hidrológico dos carstes da

Chapada de Irecê, através do entendimento dos processos de carstificação. Os estudos abrangeram

monitoramento de rede de poços para medição das variações do nível da água e amostras para análise

química, além da coleta de amostrâs de rocha para avaliar as relações com os processos de

carstificação. Dentle outros aspectos, oonoluiu que o carste da áreø é pouco desenvolvido em toda

porção norte, encontrando-se em uma fase evolutiva juvenil gradativamente em direção ao s,ul. Nos

looais onde há maior precipitação (haquara), já ooorre em fase madura, o mesmo acontecendo na borda

oriental, devido à contribuição dos quartzitos Chapada Diamantina.

Costa (1990) fez um estudo dos principais fatores que i¡fluenciam na quantidade e qualidade das águas

subterrâneas captadas nos aqi.iíferos fissurais do Rio G¡ande do Norte. Utilizou os dados dos poços

tubulares perfrrrados em roohas cristalinas entre 1981 e 1985, com vazões superiores a 200 l,/h, num

total de 443. Os fatores intrínsecos e extrínsecos relacionados entre os parâmetros dos poços foram

vazão específica e resíduo seco, tentando-se as correlações oom litologia, fratura, entrada d'água,

profirndidade, m¿nto de cobertura, relevo,4ridrografia e precipitação pluviométrica.

Andrade & Cascaes (1990) traçaram as principais características hidrogeológicas do Grupo Bambuí na

região oeste do Estado da Bahia, abrangendo vários aspectos qualitativos e quantitativos com base na

produção dos poços tubulares. Foram analisados 624 poços, com dados de profundidade, vazão,

entradas d'água, resíduo total e dureza.

Meneses & Mello (1990) estudaram a "Integração de Dados de Sensoriamento Remoto para a Pesquisa

Hidrogeológica em Áreas Cársticas", desenvolvendo mapas de feições lineares com individualização de

feixes de fraturas, marcando zonas homólogas fortemente estruturadas, as quais pudessem determinar

com maior facilidade o fluxo de água subterânea. A utilização desta ferramenta na região da Serra do

IuIu, vale do rio São Francisco, Bahia, permitiu a identifioação de 16 áreas ordenadas em prioridades

dentro de 3 classes. "As áreas selecionadas foram cruzadas com mapas de fluxos de água subterrânea,

tipos de ambientes oársticos e mapa geológico, delimitando-se as áreas favoráveis à pesquisa

hidrogeológica".
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Ftaga (1994) analisou a hidrogeologia do '1furst" paranaense dividindo em oito subcompartimentos, em

termos de geoestruturas e fisiografia, o aquífero 'K¿rst". Utilizou dados hidroquímicos e

hidrodinâmicos paru caructenzação dos domínios aqüíferos, tecendo também considerações a respeito

da recarga efetiva deste aqüífero, que em termos gerais, é assegtuadâ pela precþitação média anual

superior a 1.500 mm.

Auler (1994) estudou a região cárstica de Matozinhos - Pedro Leopoldo - MG através de investigações

hidrogeológioas e hidroquímicas. Utilizou técnioas de traçadores corantes para definição de fluxos

subterrâneos e zonas de recarga, e em conjunto com os resultados de análises químicas e investigações

de campo, verificou que a maior parte da água subterrânea que flui para o nível de base ¡egioual (rio das

velhas) é autogênica.
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Aproximadamente l2o/o d'a superficie da Terra está coberta por roohas carbonáticas, e z5o/o da
população mundial depende dos reoursos hídricos subter¡âneos explotados a partir de aqilíferos
cársticos (Ford & williams 1992). Em quase todos os continentes, tem-se observado a c¡esoente
demand¿ de estudos aplicados ao maior conhecimento, e consequentemente, a um melhor entendimento
da dinâmica híclrica subterrânea em ambientes cársticos.

Estes terrenos, por suas formas conspícuas de armazenamento e circulação da água subter¡ânea, têm
requerido cada vez mais a atenção dos próprios habitantes, estes representados por chefes de govemo,
entidades presewacionistas, emplesas ligadas aos setores afins, eto.

A gestão dos recursos hídricos subterrâneos, através de r,m plano de desenvolvimento sustentável,
procura garanth o atendimento às necessidades do presente, sem contud.o, comp¡ometer as futu¡as
gelações (Rebougas 1994). Não há uma forma padronizada ou modelos, através dos quais se possa

proceder quanto âo controle das ações que condicionam o grau de interferência do homem no meio
fisico. Isto implica no fato de que o homem está sempre buscando medidas corretivas e/ou curativas, na

maìor parte das vezes, para resolver problemas inesperados, oriundos da falta de planejamento.

Em 1991, ¿ CPRM ( Cia. de Pesquisa de Recursos Minerais) iniciou o projeto VIDA ( Viabili¿ade

Industriai e Defesa Ambiental), objetivando o levantamento de informações básicas para a elaboração

de um estudo multidisciplinar, que pudesse formular as metas para a expansão terdtorial e o

crescimento ordenado das atividades de importância econômioa regional (indústrias, agropecuárias,

etc.). A perspectiva de um trabalho amplo, que possibilitasse a integragão de diversos temas em

beneficio direto da população, se fez crescente, considerando o uso atual e a ocupação inadequada em

terrenos de roohas calcárias, confiotando-se não só sua aptidão à exploragão mineral, como também a

vocação para atividades ligadas aos campos oientífico, cultural e de lazer.

Os estudos abrangeram uma área de 1890 km'z, constituída por oito mr.rnicípios localizados ao norle da

capital mineira (Figura I.1). Tendo o âutor pârtioipado dos levantamentos hidrogeológicos da referida

área, selecionou para esta dissertação o rmuricipio de Sete Lagoas, devido ao seu estágio avançado de

cresoimento econômico e industrial, e tambénr, peio maior número de informações disponíveis a cerca

dos inúmeros poços tubulares cadastrados, os quais representam a única fonte de abastecimento local,
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De acordo com as ca¡acterísticas hidrogeológicas looais, entende-se que o esnÌdo toma-se-á m¡is

oonsistente, oaso apresente uma abordagem integrada das diversas variáveis envolvidas ros processos

que condicionam o comportamento da água subterrânea, suas formas de armazenâmetrto e de fluxo, no
espaço e no tempo. Desta forma, deve se oonsolidar através dos oruzamentos dos temas pesquisados,

culminando na elaboração de documentos capazes de identificar as áreas potencialmente favo¡áveis à

e>iploração dos aquíferos. Paralelamente, direoionará, de forma ordenada, a expansão urbana e o
øesoimento populacional, no sentido de se planejar a ocupagão do espaço fisico, dentro de um contexto

puramente hidro geoló gico.

Com vistas a esta integração, devem-se constar as áreas '"ulneráveis à contaminação dos aquÍferos,

resultantes da correlação entre as informações de oaráter intrínseco do meio fisico e aquelas oriundas de

impactos diversos causados pela interferência antrópica, possibilitando o reconheoimento de áreas cujos

risoos de contaminação podem ser interpretados.

Considerando-se que 97o/o da população sobrevive em uma área que representa apenas 7,3o/o da área do

município, cabe salientar os domínios de rochas calcárias, sobre os quais está instalado o complexo

urbano.O desenvolvimento sócio-econômico aliado à expansão urbana e industrial são fatores que

podem comprometer a qualidade de vida da população, pois a demanda de água cresoente no centro

urbano tem exigido mais poços perfurados, com bombeamento de grandes vazões. A prevenção e

controle de sua qualidade e quantidade implicam a necessidade de se criar um conjunto de medidas

dirigidas a evitar ou reduzir os impactos causados pela ação antrópioa. A ooor¡ênoia de abatimentos dos

terrenos cársticos pode ser uma evidência da grande concenttação de poços com vazões elevadas na

área urbana.

Assim, de acordo com o referido contexto, cabe a tomada de providências, devendo a abordagem aqui

apresentada contribut de alguma fo¡ma no ptocesso de racionalização das atividades de exploração dos

recursos hídricos subtenâneos deste município, e talvez, de outras looalidades, cuja metodologia for

apropriada.



l.l - Localização da Á¡ea

O município de Sete Lagoas localiza-se 68 km ao norte de Belo Horizonte sendo o acesso feito pela

rodovia BR-040, que liga a capital mineira ao Distrito Federal, e também pela rodovia MG-424,
passando pelos munioípios de Vespasiano, Pedro Leopoldo, Matozinhos e Prudente de Morais (Figura

Ll)

Abrange uma área de 5I9 km'? (IBGE 1991), situada altimetrioamente numa cota médt1- de 762 m

(N.M), sendo as cotas infe¡ior e superior, respectivamente, 650 m e 127 6 m. A posição da sede está

determinada pelas coordenadas geográficas de 19.27'33"S e 44"15'08" W (SEPLAN 1990).

L2 - Aspectos Sócio-Econômicos

O mnnioípio de Sete Lagoas está localizado ta Zota Geográfioa Metalúrgioa, fazendo parte da

Microrregião Calcários de Sete Lagoas, integrante dâ Macroregião Metalurgica e Campo das

Verlentes. Exerce considerável influência sobre os munioípios vizinhos devido a sua boa inÊa-estrutura

urbana e seu oomércio diversificado.

Segundo o Censo Demográfrco realizado pelo IBGE (1991) foi observada uma densidade demográfica

de 277,48 hab./km'z, contrapondo-se à de 50 hab./km, no período 1950 - 1990. Esta densidade é uma

média relativa, já que o crescimento da população total e urbana é constante e a população rural

diminui, no mesmo período, evidenciando um acentuado êxodo rural. A Tabela I.l âpresenta a

evolução e distribuição da população urbana e rural.

T.A,BELA I.l - Distribuição da População em Sete Lagoas

ANO
POPULAçAO

TOTAL URBANA RURAL
NO ABSOLUTO o/o NO ABSOLUTO

950 24.868 t8.729 '15 3 6.r39
1960 4t.656 36.482 87 ,6 5 I'14 12.4

l9?0 66 585 61 152 91 .8 5.443 8.2

1980 t02 624 96.604 94. 6.024 5.9
l99l t44.Ot4 140 r25 97 .3 3.8 89 27

Fonter FIBGE - Censos Dernográficos (
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A populagão considerada eoonomicamente ativa é de apenas 35,2%o do total, sendo que, deste

percentual, as ocupações nos setores econômioos são:

-agropecuária,5,5%;

-comércio, I1,5%;

-indústrias, mineragão, oonstrução e serviços industriais de utilidade pÚiblioa, 37,4vo;

-serviços, transporte, comunicação, artminis¡1¿ç¡o n¡6lica e prestação de serviços, 45,6yo.

I.2.1 - Abastecimento e I)emanda

o sistema de abastecimento de água de Sete Lagoas fica a cargo do sAAE - Serviço Autônomo de

Água e Esgoto, cujos dados em 1988, eram de 26.7421igações de água e 18.182 ligações de esgoto, o

que demonstra uma defasagem de cerca de 8.500 pontos sem atendimento de rede de esgoto.

Devido ao fato dos cursos d'água locais serem contaminados pelo despejo de esgotos domésticos, e

tambérn, o municipio não contar oom uma malha de drenagem capaz de suprir a demanda, em termos de

volume, o SAAE utiliza o sistema de captação de águas subter¡âneas através de 65 poços tubulares

profundos (1993), sendo a água tratada apenas à base de cloraçã o. A vazão média extraída desses

poços é da ordem de 10,2 Vs, sendo a demanda calculada a seguir.

Observando que esta vazão média é a obtida nos testes de bombeamento, para efeito de cálculo

considera-se um valor 20%o me]¡io4 aproximando-se da real vazão de fincionamento dos poços,

incluindo-se perdas por vazamentos na rede, etc.

Assim, d : p_x q,r k, onde:
t

d : demanda de água em Vs;

p = população abastecida em n' de habitantes;

q: consumo médio:200 l,{rab. x dia;

k : Ct" do dia de maior consumo : 1,2;

t : tempo de bombeame to, T1 : 16 lt eTZ = 24h.
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Considerando que 140.000 habitantes eram abastecidos em 1991, teríamos em 1993, uma população de

l5 1.356 habitantes, logo:

p/Tl , dl : 151.356 x 200 x I.2 + dl : ó30,65 Vs
57.600

p/T2, d2 : 151.356 x 200 x 1.2 + d2 = 420,44 lls
86.400

Considerando a vazã,o média de produção (q : 8,0 Vs), tem-se:

Qt : vazão total de produção = q x no de poços ativos.

Logo, Qt = 8,0 x 65 :+ Qt = 520 Vs

Conforme os cálculos acima, tem-se uma defasagem de 110 Vs pâra o tempo de bombeamento dos

poços igual a 16 h, e um excedente de 100 Vs para 24 h de bombeamento.

Diante deste exemplo, ocorre uma escala de revezar¡.ento entre pogos que produzam vazões aoima da

média, e aqueles que operam com valores inferiores à média. Considerando-se o total de horas de

bombeamento de cada poço, mantém-se uma produção condizente oom a demanda.

I.2.2 - Uso da Água

De acordo com o inventáÌio dos pontos d'água, existem em Sete Lrgoas 202 poços tubulares (anexo

2), os quais são lesponsáveis por mais de 98% do abastecimento da população, sendo os 27o restantes,

referentes ao consumo por poços escavados e nasoentes, A tabeia I.2 apresenta a relação dos principais

usos da água, em telmos percentuais e absolutos.

TABELA I.2 - Relação entre os Principais Usos da Agua e as Formas de Captação

FORMADE
CAPTAÇÃO

PRINCIPAIS USOS TOTAL
PIIBLICO INDUSTRIAL RTJRAL

N" DE
PONTOS

NO DE
DfìNTfìQ

NO DE
PONTOS

NO DE
DÍINTôS

Pocos Tubulares 89 .1+.0 70 34,7 +3 21 202 692

PoÇos Escavados o7 125 04 7.1 { 80.4 56 tot

Nascentes 02 5.6 03 8.3 31 86.1 f6 I 1.6

Total 98 '17 26.2 r19 40-5 294 100



A distribuição dos pontos d'água, de aoordo com suas utilizações predominantes, seguiu o seguinte

critério:

- Uso público : poços do SAAE, que estejam localizados em área urbana ou rural, para abastecimento

doméstico, postos de gasolina, clubes, cemitérios, postos policiais, órgãos municipais, Exército,

escolas e hospitais;

- uso industrial: siderurgicas, indústrias de laticínios, ourtumes, frigoríficos, têxtil e minerações;

- Uso rural: fazendas, sítios, chácaras, granjas e empresas rurais.

L3 - Aspectos Físiográficos

O conhecimento das característioas fisiográficas e climáticâs da região são de importância fi¡ndamental

no estudo do compoftâmerrto dos aqüíferos, principalmente dos aquíferos cársticos. Portanto, foram

levanlados os principais fatores que interagem na caracterização do sistema hidrogeológico em questão,

com vistas ao enteldimento de sua dinâmica e à compreensão dos mecanismos de controle da recarga. .

1.3.1 - Pluviometria

I

Consideradas como um dos principais elementos responsáveis pela formação de ambientes cársticos i

(Ford & Williams 1992), as águas meteóricas, direta ou indiretamento, atuam em ooqjunto a outros

elementos, os quais diferenciam estágios na evolução destes ambientes l

As descargas pluviais na região de Sete Lagoas oscilam entre 1300 e 1500 mm anuais, sendo bem

marcadas as estações secas (abril - setembro) e as úmidas (outubro - março). As Figuras I.2 e L3 
ì

apresentam respectivamente, a distribuição dos totais pluviométricos médios mensais (peiodo 1942 - 
:

1993)eonúmerodediasdechuvaparaaestaçãodeSeteLagoas(período1961-1990).
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I.3.2 - Formas de Relevo

De aoordo com os estudos executados por Pedrosa (1994) distinguem-se quatro compartimentos de

relevo no munioípio de Sete Lagoas:

- Superficie Rebaixada de Lagoa Santa - Sete Lagoas;

- Planalto Disseoado de Santa Helena;

- Planalto Dissecado do rio das Velhas;

- Planalto Dissecado do ribeirão da Mata.

A Superficie Rebaixada de Lagoa Santa - Sete Lagoas corresponde a uma extensa superfioie ondulada e ,

localmente aplainada, com altitudes próximas a 700 m., desenvolvidas ao longo dos prinoipais rios, e 
:

elaboradas por processos de sedimentação pós-terciários. Constitui um segÉento de Pediplano

Pleistocênio, desenvolvido no interior da 'Depressão Sanfranciscana" (Silva 1981, 1983), cujos

depósitos de cobertura são predominantemente argilosos

Os Planaltos Dissecados estão representados por áreas de topografiâ acidentada, atingindo cotas

superiores a 900 m <le altitude, relacionados ao entalhamento dos cursos d'água, onde predominam 
.

colinas de topos arredondados com veftentes convexas e vales encaixados.

O Planalto Dissecado de Santa Helena situa-se na porção centro noroeste do munioípio, apresentatrdo- 
i

se forlemente disseoado, com depósitos de cobertura parciatnente removidos. Este comparlimento i

frrnciona como divisor de águas das bacias dos rios das Velhas e Paraopeba. 
I

i
I

O Planalto Dissecado do do das Velhas é encontrado apenas através de pequenos ftagmentos ao norte, 
i

e no limite nordeste com o município de Funilândia, onde está bordejando o vale do ribeirão Jequitib â. :

O Planalto Dissecado do l'ibeirão da Mata encontra-se ao su1 do município s está estrutuado por rochas

do embasamento cristalino. Os processos de dissecação fluvial nestes ambientes originaram um relevo

de colinas com vales amplos e vetentes baixas, predominantemente cônoavas, de perfil suavizado por

inúmeras rampas de colúvio. Ocorrem ainda, alinhamentos de cristas retilíneas associadas à intrusões de

diques básicos, com direção NW-SE.



I.3.3 - Rede Hidrográfica

O município de Sete Lagoas contém pârte de três zub-bacias hidro$áfioas, sendo o interflúvio mâis

importaute representado pelo conjunto serrano Santa Helena - Tombador. A maior e mais importante é

formada pelo ribeirão Jequitibá e seus afluentes, cujas cabeceiras enoontram-se nas cotas mais altas do

município, a cerca de 1270 metros do nível do mar. Parte dessas nascentes está situada nos terenos

p.aisse-magmatíticos. Outros afluentes têm suas cabeceiras nos mruLicípios vizinhos de Prudente de

Morais, Capim Branco e Funilândia, oonfofme mostra a Figwa L4. Em seu médio-baixo ctrso, percorre

os tenenos cársticos e pelito-carbonáticos do centro-norte de Sete Lagoas, onde ¡ecebe as

denominações de córrego Diogo e Matadouro, localnente. Despeja suas águas na rnargem esquerda do

rio das Velhas, na cidade de Jequitibá.

A outra sub-bacia é coûstituída pelos ribeirões São João e Inhaúma e pelo oófiego Lontra, sendo que

parte dos afluentes do ribeirão São João têm suas oabeceiras no município de Tnhaúma. Seu percurso

tem direção E-W, desaguando na margem dfueita do rio Paraopeba, no município homônimo. Toda a

sub-bacia do ribei¡ão São João está inserida uo domínio das rochas pelito-carbonáticas do Grupo

Bambuí, cujas cabeceiras situadas na veftente oeste do interflúvio supracitado, têm seus caudais

aumentados pela contribuição de surgências cársticas que fluem no sopé da referida encosta.

Em temos de volume, os cursos d'água supracitados são pouco expressivos. tendo parte de suas

cabeceiras em regime intermitente nos períodos de estiagem. A maior parte desses volumes superficiais,

cerca de 90%, depende da sub-bacia do ribeirão Jequitibá.

Uma pequena porção ao sul do munioípio, cerca de 9,0 kd, peftence à bacia do ribeirão da Mata, que

drena a porção centro-sul da área do projeto VIDA,

As lagoas, presentes em grande numero, aparentam estar em alguns casos interligadas ao regime dos

aquíferos livres de ambientes pelito-carbonáticos, como é o caso das lagoas dos Remédios, Capivara,

Feia e dos Porcos. As lagoas Paulino, Boa Vista, José Félix e Vapabuçu, situadas na sede munioþâl,

não apresentam qualquer forma de ligação com os aquíferos (Mapa I).
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L3,4 - Cobertura Vegetacional e Uso da Terra

Conforme o levantamento efetuado por Peclralli et al. (1994), foram oaracterizados os diversos tipos de

ocupagão e formas de utilização da terra, visando o conhecimento, em nível de município, da sua

distribuição geográfica, dimensão e percentual de áreas ocupadas.

Notou-se um processo avançado de expioração e uso da terra, em decorrência da diversificada e intensa

atividade econômica (siderurgias, minsl¿çfrss, indústrias, eto.), ocasionando a devastação

indiscriminada da vegetação nâtiva e por consequência o surgimento de impactos negativos sobre o

meio ambiente.

A Tabela I.3 apresenta a relação das classes de uso da tetra para o município de Sete Lagoas, em

termos percentuais e absolutos, e a Figura I.5 mostrâ zua distribuição geográfica.

TABELA I.3 - Classes de Uso da Tera

CLASSES DISTRIBUICAO % DISTRIBUICÃO Km,

Cerrado ð.o/ 45.02

Campo Cer¡ado 2.01 t0.42

Mata Seca 7 .61 39.4'7

Matâ Galeria r.40 7 .24

Matâ Pluvial 0.47 2.45

Pâsto 54.02 26.483

A¡ea de Cultura 3.02 t 5.65

Flo¡esta Eucalinto t.2 6.24

Afloramento Rochoso 0.01 0.05

Area Urbanizada 7 .31 37 .92

A¡ea Industriâl 1.2 6.t9

Cu¡so D'áqua 3.45 t8.12
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I.4 - Metodologia Adotada

De acordo oom as metas a serem aloançadas neste estudo, recorreu-se à caracterização hidrogeológioa

local a partir de um roteiro de atividades em sequênoia, distinguindo-se três etapas, oonforme descrição

abaixo. Um orgânograma geral dos serviços levantados foi executado a fim de possibilitar a

identificação dos meios de obtenção dos produtos numa forma de expressão mais simples e objetiva

(Figura I.6).

PRIMEIRA ETAPA: Caracterizou-se sobretudo, pela aquisição de dados básicos para preparação das

atividades iniciais de campo, como levaútamento do material bibliográfico disponível, de ordem regional

e looal, e cartografia necessária para plotagem da área na esoala de t¡abalho (1/50.000). Foram

utilizados as seguintes bases carlográfioas:

- Folhas de Sete Lagoas, Cachoeira dos Macacos e Pedro Leopoldo (IBGE 1976), atualizadas e

digitalizadas pela EMBRAIOTO (1994), para composição da carta do município de Sete Lagoas

(l/s0.000);

- Ortofocadas em escala 1/10.000, CEMIG (1989), para deslocamento no campo.

Concomitantemente, foi executado o primeiro esboço fotointerpretativo da área do município,

utilizando-se fotos aéreas em escala l/60.000 (USAF 1964).

Em segundo plano, estabeleceu-se um quadro evolutivo sobre os conhecimentos geológicos em nível

regional e local, principalmeute os aspectos geológico-estruturais de interesse na oaraoterização hídrica

subterrânea.

SEGLTNDA ETAPA: foram desenvolvidas as seguintes atividades de campo:

- Inventádo dos pontos d'água (poços tubulares, poços escavados e nasoentes) destinado à coleta dos

dados dinâmicos dos referidos pontos, conforme preenchimento dos formulários SIAS-Sistema de

Informações de Águas Subterrâneas (CPRM 1991, ANEXO 1);

- Seleção de 63 pontos d'água para amostragem da qualidade fisico-químioa da água subterrânea, a

partir de l0 parâmetros, em laboratór'io, e medições em campo para todos os pontos, dos parâmetros

pH, condutividade elétÌica e temperatura;



- nivelamento altimétrico/ba¡ométrico para confecção do mapa piezométrico, envolvendo a bacia do

ribeirão Jequitibá, coletora dos caudais que extrapolam o limite municipal.

Seguindo-se as finalidades desta etapa, a análise de 102 perfis estratigráficos-construtivos dos poços

inventariados possibilitou a identifioação das profi.rndidades das camadas potencialnente aquíferas,

através das entradas d'água, tipos litológicos distintos e mantos de intemperismo. Estas informações

foram utilizadas também para elaboração das seções geológioas, principalmente no balanceamento

estrutural das camadas. Paralelamente, fez-se a interpretação de ensaios de bombeamento para

determinaçã o da s cara cterística s lúdráulicas do s aquíferos.

A partir do mapa geológico e das informações agnrpadas dos poços tubulares, gerou-se a cartâ

hidrogeológioa preliminar e de unidades aquíferas, visando a extração de elementos para definição dos

produtos finais, c a superposição com a carla de distribuição de olasses de permeabfidade dos solos

permitiu a configuração global dos principais atributos a serem avaliados.

TERCEIRA ETAPA: De posse das informações condensadas na, c rt^ de unidades aquíferas,

estabeleceu-se a extraqão de dados pertinentes a individualização de áreas oom potencialidades distintas

a exploração das águas subtenâneas (Mapa I) e de domínios de .çulnerabilidade natural dos aquíferos

(Mapa II).
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tr- BALANÇo nÍomco

O balanço hídrico pode ser considerado como o equacionamento das entradas e saídas de água dentro

ds rrma ¡rnid¿de hidrográfica durante um determinado intervalo de tempo. As entradas compreendem a

precipitação, águas superficiais e subterrâneas que chegam à região. As saídas inoluem a

evapotranspfuação e o escoamento superficial e subter¡âneo que deixam a mesma.

Em vista da escassez de dados existentes sobre balanço hídrico em zonas oárstioas, optou-se, desde que

se dispunha de informagões adequadas para sua execução, pela representação oombinada entre o

próprio balanço e os volumes enoontrados através do hidrograma para a bacia do dbeirão Jequitibá, a

qual abrange grande parte do município de Sete Lagoas. Este recurso foi utilizado para se obter a

evapotranspiração real, e também, o excedente hídrico, imprescindíveis na oontabi'lização das taxas de

infiltração (recarga).

Inicialrnente, como forma de se cerlificar dos seus limites quanto ao fluxo d,a âgla subterrânea,

elaborou-se o mapa piezométrico para a refe¡ida bacia, incluindo parle de outros municípios vizinhos

(Jequitibá, Funilândia, Prudente de Morais e Capim Branco). A definição das isopiezas mostrou-se

melhor caracterizada nas imediações da área urbana de Sete Lagoas, devido ao número de dados

disponíveis.

Considerando a divisão da área estudada em três ruridades hidrogeologicamente homogêneas (Capítulo

IV), e a localização da concentração populacional na área urbana, de domínio cárstioo, extraiu-se as

informações contidas nas curuas de recessão do ribeirão Jequitibá, o qual representa, para o período de

recorrência de 1976 - 1990, a restituição das águas subterrâneas explotadas desses aquíferos, uma vez

que as descargas de base desse curso d'água é sustentada pelo volume que drena dos aquíferos

cársticos, essencialmente. Além disso, parcela substancial da descarga superficial, o esgotamento

doméstico-urbano é de contribuição desse aquífero.

O prinoipal interesse rta elaboração dos estudos quantitativos sobre a hidrogeologia cárstica reoai na

necessidade de se conhècer as reservas potencialmente explotáveis, e ainda procurar avaliar sua relação

com fenômenos de abatimerttos, já ocorridos nestes ambientes. A caracfeização dimensional destes

aquíferos assume também a importância de se direcionar o crescimento populacional para outras áreas,

diminuindo a explotação concentrada no meio urbano.
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Os dados utilizados tanto na execução do balanço hídrico quanto os extraídos no posto fluviométrico

de Fazenda Contagem (Tabela II.1) apresentam consistência considerável (19'1.6 - lgg0).

TABELA lf.l - Parâmetros Fisico-Climáticos(Período 1976 - t99O)

MESES

EsTi çÃo,cLIMriTrcÄ
INMET. f,MBR.A.PA

SETE I,AGOAS

POSTO II,IryIOMÉTRICO
FAZENDÀ. CONT.{GEM .

JEourrrBÍ
TOTAIS

PLÛVIOMÉTRICOS

MÉ,DIos MENSAIS (trrm)

Tf,MPERATUR.AS

MEDII.S MENSAIS

DESCÄRCAS MÉDIAS

MENSÀIS (nvÐ

IAN. 293.68 23.69 13.39

211 l0 24.21 13.03

MAR. 159.80 23.72 10.04

ABR. 59.42 22.31 't.05

MAI 3l.89 20.86 4.68

JUN 13.3 0 t8.74 3.92

JUL 17.88 18.62 3.23

AGO t4.47 20.28 2.'18

SET. 43.26 2l.99 2.70

OUT. 92.54 23.31 3.02

NOV 223.60 23. t3 ó.05

DEZ, 262.'15 23.26 10.87

MEDIA ANUAL r t 8.64 6.7 5

A elaboração do balanço hídrico permite a caracteização de importantes pârâmetros que participam

ativamente no processo de infiltração e escoamento superfrcial, e associados às propriedades intrínseoas

do meio fisico, fornecem elementos essenciais para quantifioação das taxas de recarga efetiva dos

aquífero s.

O balanço hídrico no solo pode ser estabeiecido segrurdo a determinação de 6 fatores: precipitação,

evapotranspiração potencial, evapotranspiração real, água armazenada no solo, excedente e deficiência

lúdrica.

A técnica do balauço da água tem sido aplicada na investigação de alguns problemas (agricultura,

enchentes etc.), sendo aplicada neste estudo como ferramenta adicional à integração dos dados

pertinentes à utilização dos recurso hídricos subtenâneos.
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Desta forma, os fatores supracitados são abordados de acordo com o contexto a que estão

relacionados, cabendo uma ponderação quanto aos resultados obtidos, devido às iryrecisões do

método.

ILl - Precipitação

As águas meteóricas oorrespondem ao principal meio de recarga dos aquíferos, sendo observada na

estação climatológica do INMET - EMBRAPA, em Sete Lagoas, uma média anual de oeroa de 1424

mm (Tabela IL2). Verifioa-se que a distribuição dos índices pluviométricos é bem maroada, havendo um

período úmido, de outub¡o a mârço, e um período seco, de abril a setembro. As preoþitações pluviais

representam o fomecimento de umidade ao solo, enquanto a evapotranspiração corresponde a fase

oposta, ou seja, o retorno da água do solo para a atmosfera.

II.2 - Evapotranspiração Potencial e ReaI

O termo evapotranspiração refere-se a perda de água ocorrida tanto pela superfioie do

solo(evaporação), quanto pelas plantas (transpiração). A evapotranspiração real não depende somente

dos fatores meteorológicos, mas também das propriedades fisicas do solo e dos aspectos vegetacionais

(Mora 1986).

O solo saturado de umidad.e representa a manutenção da evapotranspiração na razão potencial, sendo

determinada pelas condições climáticas predominantes. Com o decrésoimo da umidade, o solo

começará a secâr e a evapotranspiração real será menor que a potencial (deficiênoia). Os resultados

obtidos são apresentados na primeira coluna do balanço lúdrico escrito, sendo os valores das

temperaturas médias mensais utilizadas no cálculo, mostradas na Tabela II.1.
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Thorntlwaite (1948, in Mota 1986) desenvolveu um¡ fürmula para estimar a evapotranspiração

potencial:

- E = 1,6 (10 T/I)", onde:

- E = evapotranspiração potencial, em cm;

- T = temperâtura média mensal, em oC;

- a é uma constaute que varia com o lugar;

- I = índice térmico anual definido como a soma dos índices i mensais:

_ ¡ = 1t/5)r,rto

O cálculo de a é feito com base na seguinte expressão:

- a : 6,i 5 x l0'7 13 - 7,7 7 x r}'s f + 17,g2x l0-3 I + 0,49239

A Tabela II.2 apresenta a forma escrita do balanço e a Figrua II.1 os cursos anuais da precipitação,

evapotranspiração potencial real, e disponibilidades normais de água no solo, segundo o método do

balanço hídrico de Tromthwaite & Mather 1955.

TABELA II.2 - Componentes do Balanço Hídrico Mensal * - Sete Lagoas (mm)

Estação Inmet - Embrapa

Altitude : 732,00 m
Latitude : 1.928,00 m
Longitude : 4.4 m

MES Ep (r) P (2) P-Ep (3) NEG
AaITM ¡/11

AR]VT

l<ì
ALT (6) ER(Ð DEr (8) Exc (e)

JAN. 103.0 293.',| 190',l 0 225 0 103.0 0 190.7

FEV. 108 4 2tl I t02.7 0 225 0 r08 4 0 t02.7
MAR, 103.4 159 I 56.4 0 225 0 103.4 0 56.4

ABR 88.9 594 - 29.5 L 95.5 - 29.5 8 8.9 0 0

MAI, 't4 9 3l.9 - 43.0 72.5 t54.3 - 41.2 '73,1 1.8 0

JLIN 5 6.8 13.3 41.5 I16.0 t28 8 3 8.8 I 8.0 0

JIJL 5 5.9 t7 .9 - 38.0 154.0 to9 2 t9.6 37 .5 t 8.4 0

AGO 69.8 14.5 - 55.3 - 209.3 83.4 . 25.8 40.3 29.5 0

SET 8 5.6 43.3 - 423 - 251 6 652 l8.2 61.5 24.1 0

OUT 989 92.5 -64 - 258.0 62.6 -26 95 I 38 0

NOV, 97 .2 223 6 t26.4 25.8 r 89.0 126.4 9'7 2 0 0

DEZ. 98.4 262 7 t64.3 0 225 36.0 984 0 128.3

ANO 1041 2 t423.7 382.5 0 945.6 95.6 478.1



FrcuRÀ tr.I - BALANçO HíDR]CO PARA A REOIÃO DE SEÍE LAOOAS

JF

cAPÀClOAoE DE CAMPO AoOTADÀ 225 mm

P

EP

ER

PRECTPtTAçÃO aNUAL : t423,70 mm

EVAPO. POTÉNC, ANUAL ì I04ì , 20 MM

EXCEDENTE ANUAL : 478, IO MM
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IL3 - Água A¡mazenada no Solo

O mráximo volume de água retido no solo, depois que o exoesso tenha sido drenado, é denominado

capacidade de campo. Este parâmetro corresponde à quinta coluna do balanço hídrioo e é calculado

com base na integração de diversos fatores que influenciam na sua determinação. Os fatores utilizados

para definição de um valor que seja plausível às condigões da área de estudo, foram investigados a

partif dos seguintes parâmetros :

II'3.1 - Permeabilidade do Solo: As características do solo, relevantes no processo de retenção de

água, correspondem ao valor da permeabilidade dos mesmos, ou seja, solos argilosos, notadamente

menos permeáveis, representam oondições melhores de armazenamento, o que evidencia uma maior

oapacidade de campo (capacidade de campo -c.c.- = capacidade de armazenamento ou retenção). Ao

contrário, solos arenosos mostram permeabilidade elevada e retêm menos água, conferindo uma menor

capacidade de campo.

De acordo com a evolução dos prooessos de intemperismo atuantes üos litótipos da área, associados às

transformações de caráter pedogenético e morfogenético, identificam-se ¡nidades geotécnicas

inconsolidadas (Cabral 1995), apresentadas de forma agrupada neste estudo, conforme os valores de

permeabilidade dos materiais de alteração comespondentes (Tabela II.3). Estes valores foram coletados

a partir de furos a trado em diversos pontos do município, e também, do estudo de perfis litológioos em

taludes de corte e âterro de estradas locais, e de sondagens diversas (SPT e Poços Tubulares).

A Figura IL2 apresenta o mapa de distribuição das classes de pemeabilidade dessas unidades

inconsolidadas, oonforme mostrado na Tabela II.3.

TABELA II.3 - Classes de Permeabilidade dos Materiais Inconsolidados

Classes de Permeabilidâd€ Material Inconsolidado Distribuicão
Km'

Alta
lo-2<K<to-l

complexo de sedimentos fluviâis
¡ampas de colúvío

L l,l3 57.77

Media
lo{<K<lo-2

complexo coluvial 4t 6t 2t5 94

Baixa
K 5 1o'4

material residual dos metacalcrsslltitos
nìaterial residual dos metacalcarenitos
lìlâterial residual dos metaÞelitos

47 ,26 t ¿,< ,>o

Total r00.00 519 00
e
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TABELA tr.4 - Distribuição das Classes de Uso da Terra

Cl¡sses de Uso da Terra Distribuição Percentral (Y") Cobertura (Kin¡)

I - Cerrâdo + Mato + Floresta de Eucalipto 24,34 126,35

2-Pastagens+Culturas 67 ,32 330,16

3 - Area Urbana + Indústrias 8.34 43.28

Total 100.00 499.79

Adâptado e modificado de Pedralli (1992).

II.3.2 - Cobertura Vegetacional: A Figura L5 apresentâ a distribuigão das principais classes de uso da

terra e a Tabela II.4 relaciona os percetrtuais mapeados às formas de ocupação. De acordo com Mota

(1986), a determinação da oapacidade de retenção de água no solo depende da combinação entre a

permeabilidade do mesmo e o tipo de cobertura vegetacional. Para efeito de balango hídrico, pode-se

considerar que a capacidade final de armazenamento de água é a mesma para solos argilosos e

arenosos, pois o sistema tadioular das plantas é capaz de explorar camadas mais espessas em solos

arenosos, compensando a maior retenção dos solos argilosos.

Utilizando-se os valores apresentados nas tabelas supracitadas, encontra-se o resultado aproximado de

225 rnm para a capacidade de retenção de água destes terrenos. Este resultado foi obtido, tomando-se o

valor percentual das classes prilcipais de coberturas vegetacionais (Tabela II.4) e os valores referentes

às combinações verificadas na Tabela II.5, pertinentes às ocorrências da área. Considerou-se ainda, que

do total da área urbana, 3070 apresentam a combinação de solos com média permeabilidade e vegetação

rala.

TABDLA II.5 - Associação dos Pârametros para Deteminação da Capacidade máxima de retengão
de água - aproximada para diferentes combinações de solo e vegetação.

Cobertura Vegetal Tipo de Solo C.C. Básicâ Área (7.) C.C. Final

Pastagens + Cultura Franco Limoso 250 45 7 5.'7 4

Pâstâsens + Culturã Franco Arenoso Fino 150 50 50.49

Pastaeens + Cultura Franco Fino 100 5 3,3'7

Cerrado + Matâ + Floresta de Eucalipto F¡anco Limoso 400 88 85,68

Cerrado + Mata + Floresta de Eucalipto Franco Arenoso Fino 100 t0 't 30

Cerrado + Mata + Floresta de EucaliDto Arenoso Fino 250 2

Area Urbana Franco Arenoso Fino 50 100 I ,10

Total 22s,50
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IL4.-Deficiência Hídrica

A deficiência hídrica é representada pelo período em que a evapotrarspiração potencial é maior do que

a evapotranspiração real conforme mostrado na Figura II.1, e equivale aos meses de maio a outubro.

Considerando-se então um valor de 225 mm para a retenção de umidade, significa que só após serem

esgotados um total equivalente pela evapotranspiração, ocorrerá deficiência, cujo valor corresponde a

um total de 95,6 mm distribuídos pelos meses de maio a outubro. Verifica-se ainda, um equihlbrio para

os meses de abril e novembro, sem deficiência e sem excedente de água.

IL5 - Excedente Hídrico

Ao final dos cálculos do balango hidrico, computa-se os valores de pluviosidade que excedem a

capacidade de armazenagem de umidade, o que corresponde na área a um valor de 478.1 mm de

exoedente hídrico, para os meses de dezembro a março (Figura II.1 e Tabela II.2).

Na realidade, o esooamento de superficie e a percolação profirnda (recarga dos aquíferos) são

agrupados neste excedente. A obtenção destes valores só pode ser determinada mediante a separação

no hidrograma das curvas de escoamento superficial e subterrâneo (através da recessão das vazões).

O hidrograma das vazões médias mensais do rio Jequitibá apresentado na Fþra II.3, representa a

relação de descarga da bacia do referido curso d'água próximo de sua conîuênoia com o rio das

Vellras, para o período de recorrência de 15 anos (1976 - 1990). Esta bacia abrange uma fuea de 564

km', dos quais 356,5 km2 (63,20/o) são perlinentes ao município de Sete Lagoas. O restante, ceroa de

207,5 krÍ (36,8%), estão distribuídos pelos municípios de Prudente de Morais (53,6 kn,-9,5%),

Funilândia (89,6 km'-15,9%), Jequitibá (55,8 km,-9,9%) e Capim Branco (8,5 km,-1,5%).

De acordo com os levantamentos exeoutados por Pedralli et al. (1992) a respeito da distribuição das

classes de uso da teüa, considera-se que os valores obtidos para cada classe, nesses munioípios, são

bastante similares aos percentuais verificados em Sete Lagoas, com mais da metade das respectivas

áreas ocupadas por pastagens. O município de Jequitibá, embora não tenha sido caractenzado, também

se encaixa nessa distribuição, uma vez ter sido observado através de investigações de campo.
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Desta foroa, os valores apresentados na Tabela II.5 mostram-se representativos para toda área da bacia

do ribeirão Jequitibá, tanto para os tipos de solo, como para a oobertura vegetacional.

Estas ressalvas são importantes para aferição do cálculo da capaoidade de campo (c.c.) ou capacidade

de armazenamento de água no solo, conforme ítem IL3

Considerando-se os dados de descargas médias mensais e o hidrograma das vazões, fez-se a separação

das curvas de esooamento superñcial e subterrâneo, segundo os métodos clássicos oitados por

Magalhães (ln ABRH 1989), oujos resultados são enoont¡ados na Tabela II.6.

TABELA tr.6 - Caraoteísticas Dimensionais dos Componentes Hidrológioos

Parâmetros Tot¡l (mm) Total (m9) Tot¿l (ml/s)

Absoluto Absoluto AbsolutÖ Vo

Preciþitacão médiâ anual 1423,7 100 8.03 x 108 100 25,46 100

Evapot¡anspiracão Real 945.6 66,4 5,33 x 108 66,4 t6,91 66,4

Excedente hídrico (l + 2 + 3) 478.1 33,6 2,69 x 108 33,6 8,5 5 33,6

Escoamento Superficial ( I ) 196,8 13,8 9,37 x t0? 13,8 JO1 13.8

Captação Subterrânea (3 a) 14,5 2,4 1,64 x 107 2,4 0,52 2,4

Escoamento subterráneo (2) 2t7 ,3 t 5,3 1,03 x 108 t 5,3 3,27 15.3

Perdas (3) 64,0 4,5 3,04 x 107 4,5 0,96 4.5

Recarga Efetiva (3-3a) ?o{ 2,1 1,40 x l0? 2,1 0,44 2.1

Os parâmetros calculados acima estão representados para uma írea de 476 Km2 correspondentes

posicionamento da estagão fluviométrica de Fazenda Contagem,situada no extremo norte da baoia.

A partir da análise do balanço observa-se que o período de deficiência hídrica inicia-se em maio e se

estende até outubro. Apesar de sua longa duração, o deolíneo da temperatura no invemo reduz o

processo de evapotranspiração e os estoques de água no solo são utilizados lentamente pela vegetação,

de forma que os maiores déficits só vêm a ocorrer a partir de julho. Com o início das chuvas, nos meses

de outubro e novembro, ocorre â reposição de água no solo, até que se alcance a capaoidade de campo

considerada, ou seja, 225mm. O excedente hídrico, bastante simificativo, inicia-se em dezembro

estendendo-se até março; nesse peiodo, ocorrem as máximas descargas fluviométricas observadas no

ano.
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III - CONTEXTO GEOLOGICO RBGIONAL E LOCAL

O primeiro estudo para caractenzar as rochas pelíticas e carbonáticas que ocorrem em ambas as

margens do alto São Francisco foi mencionado por Rimann (1917), quando se referiu a tais rochas,

como Série Bambuí, correlacionando-as aos Calcários que Derby (1881) teria definido de "Calcáreos

São Francisco". Mesmo não tendo sido descrita formalmente, o termo Bambuí passou a ser aceito

amplamente.

Entre inúmeros trabalhos posteriores (Branner 1919; Freyberg 1932; Andrade Ramos 1956) surgiu em

196l a primeira divisão litoestraligráfica para o Grupo Bambuí em três formações, como mostra a

Tabela III.1, apresentadas por Branco & Costa (1961) a partir de umbreve relato sobre a geologia às

marges da rodovia entre Belo Horizonte e Brasília (BR-040).

Barbosa (1963) redividiu a "Série Bambuí", promovendo hierarquicâmente os membros descritos por

Branco & Costa ao nível de fbrmações e Oliveira(1967) manteve as considerações de Branco & Costa

(1961), porém colocando em dúvida a posição do membro Serra da Saudade em relação a Formação

Três Marias.

Através de um extenso levantamento numa área de aproximadamente 100.000 km2, Braun (1968)

definiu uma coluna estratigráfica, suficientemente abrangente em nível regional, para o Grupo Bambuí,

adotando e redefìnindo os nomes propostos nas divisões antedores, em três fbrmações: Paranoá,

Paraopeba e'Irês Marias.

Mais tarde, Marchese (1974) apresentou uma separação, em nível de deposição de bacia sedimentar,

representando uma área oriental, relativamente mais estável (Minas Gerais) com predominância de

rochas pelíticas e calcár'ios homogêneos; e outra ocidental, de maior instabilidade (Goiás), aaractenzada

pela participação mais ativa de arenitos, pelitos, calcários e dolomitos, silicificação e conglomerados

intraformacionais. Essa cliferenciação tectosseclirnentar entre as bordas ocidental e oriental, segundo o

autor, conformou um ciclo integral, desenvolviclo ern uma bacia "intracratônica".

Sintetizando a cstratigrafia do Grupo Bambuí no Brasil central (Minas Gerais, Goias, Bahia e Mato

Crrosso), Dardenne (1978) estabeleceu correlações suficientemente seguras para serem adotadas nestes

estados.
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Da base para topo, são distringuidas: Formação Jequitaí, Formação Sete Lagoas, Formação Serra de

Santa Helena, Formação Lagoa do Jacaré, Formação Serra da Saudade e Formação Três Marias.

De acordo com a nomenclatura de Da¡denne (1970) e as modificações introduzidas por School (1976,in

TúLer et al.l992) e Grossi & Quade (1935) a síntese das colunas estratigráfioas principais é apresentada

na Tabela III.1,

TABELA III.I - Síntese das Prinoipais Colunas Estratigráficas formuladas pârâ a

Bacia do São Francisco (com base em Dardenne 1978).

Col¡D Uloc!h¿tlglóÍcs BrâDco e co¡ir (19ór)

(r9ó5)

Oüvel¡!

lr967\ Geó8)

Scbotl(1972,

1973' (r97s)

C'Ì. 1Srú.

Qu¡dcd9tS)

s ilitros c folJElhos verdes-{ùbonálicos

T¡ê¡

Mariðs

Rio

TÌê!

Máriâs

'lrês

Marì!s

1¡ôs

Mùias

T¡ég

Msria

Fotmçao T¡ôg

Müi!¡

. A¡cóscos.verm€lhrdos

. Lentca dc !rcóseor escwos

- Siltitos e folhclhoB oiE!{scùos

. c3lcári6 c dolomito3

. C¿I.írios escù¡os com intÌlchstôs coó¡irûs

Lago¡ L3gos Lâgo¡ Lsgor Llgor

. Siltilos c folhelhos

. lrolhclhos ciEaawcrdcådoß

. Folhclhoô corn lcrt4 de n¡E¿s e câlcúrio6

Do

SeÍ¡

. Cahá.ios conr cstronstó¡ilos

Cålcírios ciM+scùôs

C¡lcários fi n¡mcnrc l¡mirúdos

Mámorcs com qurzo e clo¡it¡

C¡loárioc ncgros c dolonútôs

ODS.: llmbasåmcnto o{ urid¡dcs ùé

SuDc¡BrùDo São IÌånùisco
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III.I - Quadro Geotectônico

Um dos principais fato¡es que influenciam no regime de fluxo subterrâneo, prinoipalmente em ambientes

de rochas calcárias (carste), é a fitmz estrutural impressa através dos tempos, pela dinâmica oriunda

dos eventos tectônicos pretéritos. Essa estruturagão oomanda sobremaneira as condições de circulagão

e armazenamento das águas subterrâneas, exercendo o controle vetorial do sistema de aberturas e/ou
juntas de dissolução dos calcários, determinadas de acordo oom os esforços de deformação ocorridos

em nível regional

Esse aroabouço tectônioo remonta da estruturação brasiliana do C¡áton do São Francisco e suas faixas

marginais (Alneida 1977). Barbosa (1966) desipou de Cráton Franciscano à área central do esoudo

brasileiro correspondente à Bacia clo São Francisco. Tendo sido oonsolitlada no Arqueano, esta

megaestrutura 'teria se comportado como plataforma estável de sedimentação no Pré-cambriano mais

recente ou início do Paleozóico", e posteriormente atingida pot umà tectônica com falhamentos e

dobramentos nas bordas, originando assim a Faixa de Dobramentos Brasília a oeste, e a Faixa de

Dobramentos Araçuai a leste.

Segnndo Alkimim et al. (1993), a partir dos limites e estruturâção interna do cráton, verifica-se uma

compartimentação tectônica aat'acterrzadî por traços e feições típioas de uma deformação progressiva,

com esforços compressivos. A Figura III.I aplesenta o arcabouço tectônico da porção sul do cráton,

cuja deformagão de vergênoia centrípeta individualizou as respectivas faixas deformadas nos extremos,

poupando os compartimentos (C¡ e C2) na pafte central.

Conside¡ando a localização do município de Sete Lagoas neste oontexto, identifca-se uma situagão em

que tais rochas apresentam uma deformação de muito baixa a baixa intensidade, de acordo com o

movimento de transpofte tectônico indicado na Figura III.l ou seja, com um decréscimo rumo a pafie

central do cráton (oeste do munioípio). segundo Danderfer Q99\, a área do projeto VIDA pode ser

dividida em três domínios distintos. De acordo com a posição e grau de deformação obsewado (Figura

III.2)., o município de Sete Lagoas situado a noroeste da referida área, abrange apenas os pulsos mais

fracos dos esforços tectônicos.
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Os pormenores da história da evolução geotectônica da região em questão fogem ao escopo deste

eshrdo, não obstante, as conotações mais importantes que interessam à oompreensão das características

hidrogeológicas locais sejam tratadas a seguir.

ITI.2 - Aspectos Litoestratigrá{icos e Estruturais

O município de Sete Lagoas é constituído essencial.mente pelas roohas pelito-oarbonátioas do Grupo

Bambuí, sobrepostas ao embasamento páissioo-migmatítico, o qual se apresenta local¡nente cortado

por diques básicos e veios quartzo-feldspáticos de exteûsão regional (Ttiler et al. 1992). As ooberturas

superficiais terciário-quaternárias estão representadas por depósitos detríticolateiticos e sedimentos

colúvio-aluvionares, geralmente pouco espessos.

De aoo¡do com o napeamento geológico executado para o projeto VIDA, (Tuller et al. 1992)

âpresenta-se a seguir, as principais caractedsticas litoestratigráfioas, em termos de distribuição, aq)ectos

petrogenéticos e metamórficos e feições estruturais mais proeminentes.

m.2.1 - Complexo Gnáissico Migmatítico ou Embasamento Cristalino

Este domínio abrange cerca de 20o/o dos litótipos presentes no município,. ooorrendo

predominantemente na porção sul, onde as exposições são mais Íìequentes, ou mesmo identifioadas

pelos processos de intemperismo típicos deste complexo.

Corresponden¡ em geral, a um aglupamerto de rochas gnáissicas em associação a granitóides e zonas

migmatizadas, quando aflorantes, ou visualizadas através de pedreiras ativas. Os exemplos mais

marcantes ocorrem na borda oeste da serra de Santa Helena, no extremo oeste do munioípio, na

confluência dos dbeirões São João e Lontra e próximo à lagoa José Félix, na área urbana.

Este complexo cristalino, quando obseruadas as condições altimétrioas detectadas através dos poços

tubulares, apresenta-se bastante escalonado, evidenciaudo sinais de basculamento em blooos, cujo

contato com as rochas supracrustais oooÌTe de forma discordante e brusca.

As fraturas presentes neste complexo são mais frequentes junto às zonas migmatizadas, ocorrendo

preenchidas por calcita ou mesmo veios quartzo-felspáticos e pegmatóides.



IIL2.2 - Grupo Bambuí

Embora sejam encontrados na coluna estratigráfica regional, os conglomerados de Branco & Costa

(1961) que seriam a porção basal do Grupo Bambuí (Formação Jequitaí), não estão presentes na área;

ocorrendo a sedimentação da formagão Sete Lagoas dfuetamente sobre o embasamento oristalino.

Neste estudo são adotados as denominações de Da¡denne (1978), incluída. u. ¡o¡tifioações de Grossi

& Quade (1985) e 'tuller et al. (1992), conforme apresentados na Tabela III.1.

m.2.2J- Formação Sete Lagoas

De acordo com a escala de trabalho e a área de atuação, Tuller e/ al. (1992) clividiram esa fofmação

em dois membros - um inferior, denominado Membro Pedro Leopoldo, e um superior, denominado

Lagoa Santa. A Formação Sete Lagoas representa cerca de 25o/o das rochas aflorantes no município,

sendo mapeada de acordo com a definição dos membros supracitados (Figura III.3).

O membro basal Pedro Leopoldo é constituído por quatro litofäcies, caraoterizadas de acordo com seu

local tipo:

- FÁCES A (Centro de Sete Lagoas) - Corresponde a um calcário cinza a ctnza-claro, em camadas

tabulares, delgadas e contínuas, com intercalações delgadas e escutas de metapelitos;

intercalações mais escuras de metapelito, e interdigitações de calcário ainda mais escuros, onde se

observa deformação branda do tipo interestratal;

- FÁCIES C (Oeste de Sete Lagoas) - Corresponde a um calcário cinza-olaro, ewerdeado a marrom e

creme com intercalações escuras de metapelito, há presença de estratificações cruzadas plano-

p aralelas;

- FÁCIES D (Sul <le Sete Lagoas) - Refere-se a uma marga de cor cinza-olara e rósea, finamente

laminada, pouco defomada, intercalada por estratos mais finos (argilosos), com pequenas dobras.

Numa análise global, este membro conesponde a um calcissiltito, podeudo ser caracterizado como um

calcário cinza muito laminado, apreserrtando-se invariavelmente com impurezas argilosas e deformagão

incipiente interestratal.
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0 membro Lagoa Santa soprepõe o membro Pedro Leopoldo, e é composto por duas litofiíoies,

caracterizadas a seguir:

- FÁCES A (Meio Oeste de Sete Lagoas) - refere-se a um calcário cinza-esouro a preto, oom

grânulos arredondados, em camadas tabulares contínuas e pouoo espessas. Exibem oaraoterística

peculiar de odor fetido, quando partido. São observadas pequenas falhas assimétrioas, com vergência

para oeste, e veios de calcita;

- FÁCES B (Centro Oeste de Sete Lagoas) - oataateitza-se pela presença de calcários

estromatolíticos (Marchese 1974), constituindo biolititos de forma alongada, ligeiramente achatados e

estirados ao longo do plano de foliação. Esta litofácies apresenta-se locaL:rente, com espessura em

tomo de 5.0 metros.

O ambiente no qual se depositaram os sedimentos da formagão Sete Lagoas, por suas oaracterísticas

regionais, conesponde a uma extensa área coberta por um rnar epicontinental, com águas muito rasas e

circulação restrita, o que provocou sua hipersalinizagão (Tuller et al. 1992). Dois ciclos maroaram o

processo de deposição dos sedimentos: o ciclo I, representa a lu transgressão marinha, ìnundando as

partes mais baixas do continente e dando origem aos calcários finos e claros do Memb¡o Pedro

Leopoldo; o ciclo II representa um ambiente regressivo, ooncorrendo para sedimentação dos oalcários

grosseiros e escuros pertencentes ao Membro Lagoa Santa. Posteriormente, ulna nova transgtessão

marinha (ciolo II), cobriria toda a plataforma, com silioiolástioos finos (metassiltitos e metargilitos) que

compõem a Fomação Serra de Santa Helena.

m.2.2.2 - Formação Serra de Santa Helena

Denominada inicialmente por Branco & Costa (196I) como Memb¡o Santa Helena, integrante da

Formação Rio Paraopeba, foi posteriormente redenominada por Barbosa (1965) oomo Formação Serra

Gineta, compreendendo ardósias com interoalações sütosas.

Assume-se a descrição de Dardenne (1978), oude a Formagão serra de santa Helena ocorre

tipicamente na serra homônima, na porção centro meridional do município setelagoano.

Abrange, predominantemente, toda a porção norte, ïecobrindo continuamente a formação subjacente

Sete Lagoas, nesta porção. Esporadicamente, encontram-se pequenas zonas aflorantes da formação

inferior, representando resquícios de uma erosão dife¡enciada (Tú\er et at. 1992\.
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A oeste, encontra-se sobreposta ao embasamento cristalino, através de pequenas faixas oom espessuras

i¡ferio¡es a 30 metros. Os contatos com a formagão Sete Lagoas podèm ser difioilmente observáveis,

no caso de calcissiltitos com intercalações argilosas (membro Pedro Leopoldo) com argilitos e siltitos

que ocofÏem intemperizados ou mesmo decompostos. Este contato ocor¡e de modo brusco e

disoordante (discordância angular).

A formagão Serra de Santa Helena compreende litótipos de origem siliciclástioa com raros sedimentos

carbonáticos. São argilitos e siltitos intercalados com lentes esparsas de margas e calcarenitos muito

finos, de espessura variada. Em superficie, esses pelitos são encont¡ados gerahnente intemperizados,

podendo contudo apresentarem-se maciços, como rro oaso dâs pedreiras, onde encontram-se ardósias

de tonalidade verde-esoura.

O local tipo desta formação, a serra de Santa Helena, é oonstituída de lentes delgadas de oaloário e

ardósias ewerdeadas calcferas, sendo as lentes carbonáticas correspondentes a calcarenitos finos de cor

escura â preta. Todo o pacote é muito laminado e apresenta grande Quantidade de veios de quartzo,

segundo a laminação ou acamamento, ou preenchendo fraturas ou zonas de alívio oriundas dos

processos tectônicos (Tuller et al. 1992).

m.2.3 - Coberturas Superficiais

Os materiais correspondentes às coberturas superficiais constituem-se por depósitos colúvio-

aluvionares quatelnários, onde os dettitos mais recantes são representados pelos aluviões dos leitos

atuais dos rios Jequitibá, São João, Lontra e seus tributários.

A composição destes sedimentos varia entre depósitos inconsolidados m¡l selecionados de cascalho,

a¡eia, silte e argila, onde os seixos são essencialmente de rochas pelíticas, carbonáticas e quartzo. As

frações de granulação mais fina ocoüem preferencialmente nas zonas aplainadas, situadas nas áreas

aluviais sujeitas a inundações periódicas.

A Tabela III.2 apresenta a cohura estratigráfica local adaptada de Tuller et al. (1992).
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rTf.3- Geologia Estrutural

Em termos de evolução tectônica, foi verifioada para ârea de estudo (Danderfer 1994) a presença de

diversos grupos de estruturas (falhas, dobras, foliações, lineações e fraturas) pertenoentes a fases

distintas de uma deformação progressiva, que afetou prinoipalmente as rochas do grupo Bambuí.

Determinados grupos de estrutu¡as não foram evidenciados nos litótþos do embasamento oristalino,

atestando dessa forma sua não particþação no processo deformativo.

As rochas do grupo Bambuí mostram-se pouco deformadas. Apenas localnente, encontram-se dob¡as

ou falhas em escala mesoscópica, ooorrendo na maioria dos casos, através de movimentação

inte¡estratal e int¡aestratal do tipo epidérmica (thin skinned), conforme postulado por Danderfer (1994).

A estrutuação local foi condioionada po¡ um conjunto de esforços oom vergência de leste para oeste,

derivado do ultimo evento termo-tectônioo que afetou tais sedimentos (Ciclo Brasiliano). A baixa

intensidade de deformação e de metâmorfismo observada nestes litótipos é representada pela própria

disposição das camadas, conformadas sub-horizontalmente, com seus limites de contato definidos em

superfioie por uma tectônica de baixo ângulo, e em profirndidade caracterizados por contatos bruscos,

como verificado pela análise estratigráfica dos poços turbulares (capítulo IV).

A heterogeneidade litoestratigráfica das formagões mapeadas é maroada por r¡ma variação lateral,

evidenciada pela altemância de lentes carbonáticas intercaladas com laminações micáceas,as quais

conformam finas camadas assooiadas às zonas de oisalhamento interestratal, que se desenvolveram em

virtude do comportameüto reológico diferenciado. Essa variação lateral é proveniente não só das

mudanças rro sistema deposicional pretérito (transgressões e regressões marinhas), mas também do

tectonismo impresso nestas rochas. Outros fatores influenciam ûos prooessos de oarstifioagão e

consequentemente, na dinâmica de fluxo subterrâneo:

- as condigões do paleo-relevo gnáissico - migmatítico pré-deposição Bambuí, erodido e/ou falhado

em blocos altos e baixos, proporcionando espessuras diferenciadas dos carbonatos, e

- a estruturação e forma da bacia de sedimentação Bambuí, como meio de absorção dos esforços

tectônicos compressivos, sin - e pós-deposicionais, criando zonas que se isentaram da deformação

(Figura III.4).
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Considerando-se os oontatos estabeleoidos at¡avés do mâpeamento geológico das unidades do Grupo

Bambuí e do Embasamento Cristalino, distinguem-se caraoterísticas litoestruturais que extrapolam estes

limites, e cujos aspectos relativos à deformação tectônica são descontínuos e penetrativos, sendo assim

responsáveis pelos principais elos de conexão entre os mesmos (Ladeira 1985). Através da análise

fotointerpretativa foi possível identiûoar tais estruturâs, sendo as mais importantes materializadas por

feixes e alinhamentos de fraturas. O estudo detalhado de suas fomas de distribuição, direção e

comprimento auxiliam sobremanei¡a no entendimerto da dinâmica que rege o sistem¡ hídrico

subterrâneo.

Danderfe¡ (1994) identificou através da interpretação de imagens de radar e satélites na escala

1/100.000, alguns sistemas de fraturamento ruptil, de significado evolutivo disperso no contexo

geotectônico regional, No entanto, estabeleceu alguns possíveis fatores genéticos, conforme direções

principais verificadas diante do estado de tensões dos esforços de deformagão.Para o Embasamento

Cristalino as medidas das fraturas abrangem dois conjuntos de direções. O primeiro, N10-20W, estaria

relacionado às fraturas distensivas, e o segundo, N50-60E, associado às direções de cisalhamento. As

fraturas da coberlura neoproterozóica-formagões Sete Lagoas e Serra de Santa Helena - são mais

maroantes na direção E-W, tendo sido classificadas como longitudinais e transversais, em termos

desoritivos. Evidências de campo possibilitaram a caractenzação desse conjunto de fiaturas, as quais se

exibem com espaçamento que varia de métrico, nas rochas carbonáticas da formação Sete Lagoas, a

centimétrico, nos metapelitos da formação Serra de Santa Helena, Outros oonjuntos que ocorrem de

forma menos expressiva nos diagramas de fraturas (Figura III.5), apresentam direções N50-ó0W e N20-

40E, sendo correlacionadas às fraturas de cisalhamento.

Contudo, os levantâmentos aqui efetuados com base nas interpretações de fotografias aé¡eas em esoala

i/60.000 (USAF 1964), permitiram a composição de seis diagramas de roseta, conforme mosttado nâ

Figura III.6. Os elementos que seruiram para a referida análise de densidade e comprimento de fraturas,

foram extraídos principalmente dos traços de drenagem dispostos de forma alinhada ao longo de uma

mesma direção, ou ainda, por longos trechos de vales encaixados que se manifestaram como reais

estruturas de significado tectônico, sendo que estes elementos foram intelpretados seguindo-se a

sistemática de Soares & Fiori (1976). O mapa apresentado na Figura III.7 mostra a distribuição desses

elementos.



]

I

l
j

12

FIGURA III.6 . DIAERATAS DE DIREç¡O DE FRATURAS - 8E1E LAOOAS

AOUIFERO SANTA HELENA

OENSIDAOE MEDIA : 423 ll /tln NUMERO DE MEDIOAS : 29I

AOUIFEFO SETE LAGOAS

DENSIOADE MEDIÂ NUMERO DE MEDIDAS

AQUIFERO CRISTALINO

OENSIOADE MEDIA : 593 NÚMERo OE MEDIOAS S3

40-'1.

\s
\60\

\ro
!80

CO PRIMENTO ACU UU L AOO FREOUÊNCIA ACU MULAOA



FIGURA ltr.7 _ TIAPA OE DISTRIBUI9ÃO DE FRATURAS
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Em relação às formas originadas por processos de carstificação, pouco se pôde lwantar. Embora

algumas lagoas possam ter se originado por antigos abatimentos g¡aduais do pacote metapelítico, frente

a coÍosão das rochas carbonáticas subjacentes (Kohler 1989), toma-se prernatrra uma avaliação

conolusiva neste sentido.

Considerando-se as inúmeras lagoas existentes, alinhadas na mesma direção do prinoipal oaminhamento

de fluxo, SW-NE, (mapas I e II), pode-se sugerir que neste'trend" esteja contida a zona de ûaiot

índice de dissolução da rocha calcária, o que possibilitaria assim, o desenvolvimento dos prooessos

paleocárstioos. No entaûto, associar tais feições a uma provável superimposição teotônioa seria

plausível, uma vez que estes ali¡hamentos correspondem a um grupo expressivo dentre as fraturas

deteotadas na formação Sete Lagoas, cujo oomprimento acumulado sobressai perante os das demais

direções. Utilizando-se o levantamento altimétrico dos poços tubulares, em relação às profundidades de

entradas d'água, pode-se esboçar a direção preferenoial dos condutos de dissolução endocársticos,

balizados pela distribuição dos poços de mesma profirndidade dessas entradas (oapítulo IV).

Os resultados obtidos a partir da confecção dos diagramas da Figura IIi.6 permitem identificar para

cada unidade aquífera as pdncipais direções de fraturas em termos de ÍÌequência e comprimento

acumulados. De acordo as propriedades fisicas das roohas e o estudo do campo de tensões envolvido

no processo deformativo, têm-se informações a respeito do tipo de fraturas (aberta ou feohada) e sua

direção preferencial. Conforme Costa (1994), se analisarmos a direção principal dos esforços (Sígma 1),

variando l0o em tomo de E-W, tedamos as direções N50-80W e N50-80E oomo fraturas de

cisalhamento, poüanto feohadas; N80-90W e N80-90E como fraturas traoionais abertas. Considerando-

se ainda a heterogeneidade do pacote rochoso em termos de competência, a direção de Sígma I pode

ter variado seu ângulo de refração, possibilitando uma infexão nas direções das fraturas supracitadas,

tanto para NNE-SSW, como NNW-SSE.

A análise do grau de competência das rochas em questão é de extrema importância para â definição da

correlação entre quantidâde, tipo e orientação das ÍÌaturas. Segundo Costa (1994) a relação entre o tipo

de rocha e quautidade de água não é casual ou aleatória, pois a intensidade de llaturamento é maior nas

rochas de orientação planar (metassiltitos da formação Serra de Santa Helena).

As rochas constituídas por minerais resistentes, não orientados, apresentam geralmente uma baixa

frequência de fraturas, embora sejam mais abertas, as originadas por tração paralelas a sígma l.
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Segundo Kohler (1989), os processos de carstificagão só se iniciaram no Pleistoceno Médio, após a

atuação dos ciclos denudacionais Velhas terem alcançado o nível das roohas carbonáticas, liberando os

oondutos $rperiores do endocarste, e marcando o iníoio da carstificação superficial. Portanto, há de se

incluir no contexto da abordagem comparativa de Costa (1994) as rochas calcárias não carstificadas, as

quais apresentam oristalinidade e massividade para responderem nurna faixa de competência entre

quartzitos e granitos. No entanto, quando nas outras rochas, o processo de dissecação fluvial começa

entalhar seus talvegues nas zonas coincidentes aos traços de fratura, ooorre o inicio da d.issolução dos

carbonatos, desenvolvendo-se feições embutidas e masoatando entalhes superficiais. Estes argr¡mentos

reforçam a hipótese das lagoas estarem oondicionadas aos processos paleocársticos, estando sua gênese

ligada ao tectonismo pretérito, impresso em tais rochas. Por conseguinte, o número de fraturas

observáveis está limitado a poucas áreas, onde o grau de impureza dos carbonatos é maior (membro

Pedro Leopoldo), e o entalhe da drenagem ficou facilitado pela menor chance de iofiltração.

Confrontando-se os resultados obtidos por Danderfer (1994) aos interpretados neste estudo, conclui-se

que há grande homogenidade das direções obtidas, porém não concordam em parte, direções atribuídas

por ele, como fiaturas de cisalhamento-fechadas, às fraturas de direção Nl0-30E, características dos

principais oaminhamentos do fluxo subtenâneo, da ruridade Bambuí (Capítulo IV).

A formação Serra de Santa Helena caracteriza-se, quanto ao padrão de Íìaturameutos, com a segunda

maior densidade de Íìaturas, correspondendo a uma média de 432 rr:lkm2, contabilizadas 291 medidas.

Em grande pârte, sobressâem os feixes alinhados paralelamente a direção E-W; os traços maiores (500

a 1.000 m) e esporádicos encaixam-se aos vales dos cursos d'água, predominantemente localizados nas

porções de declividade baixa. Os feixes estão essencialmente correlacionados a grupos de muitas

fiaturas, com comprimentos curlos, gerahnente não ultrapassando 250 metros de extensão. Localtzam-

se essencialmente nas porções de maior declividade da serra de Santa Helena, e se instalam

preferencialmente em traços de drenagem intermitente.

Outras direções de expressão significativa correspondem aos alinhamentos N10-40E aoumulando cerca

de l5% dos elemeutos observados nesta unidade. Compreendem as direções mais impoftantes, cujas

estruturas tendem a ser mais penetrativas. Com um percentual relativamente baixo de medidas,

perfazem mais d.e 25"/o do comprimento acumulado nesta direção.
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Embora a análise das fraturas indique a maior parte das medidas nas direções N80-90W (70%), estes

concentram-se na formação Ser¡a de Santa Helena, nas zonas de espessura elevada, concordando

exclusivamente com os altos estruturais da zona de recarga.

O embasamento cristalino é constituído por uma trama de porosidades secundárias impressas nos

paisse-migmatitos através de fraturas, prinoipalmente pré-brasilianas, cujos alinh¿¡s¡1os e traços

podem ser distinguidos claramente dos lineamentos conespondentes aos diques básicos e veios

quartzo-feldspáticos de grande extensão. Uma faixa de sedimentos pelito-carbonáticos orientada em

NNW sugere uma zona rebaixada estruturalmente (será discutido ûo capítulo lV), possivelmente devido

a falhamento normal que basculou blocos do embasamento, e possibilitou sua deposição. Interessante

notar, que a maior densidade de elementos encontra-se no domínio oeste desta faixa, e possivelmente

condiciona a movimentagão do escoamento subterrâneo para a baoia do córrego São João, pelo menos

os fluxos freáticos de sua cobertura. O domínio leste apresenta apenas 25o/o do total de 83 ftatu¡as

medidas, para uma média de comprimento de 593,54 m/km?,

Considerando-se, no entånto, a maior importância dos aquíferos oársticos (Formação Sete Lagoas),

cabe uma ressalva a respeito da complexidade estrutural destes ambientes, em vifude do fator

incremental de dissolução dos condutos calcários, que modifica as condições de fluxo subterrâneo.

Ladeira (1985) ressalta os aspectos relativos ao clima tropical basileiro, em que as condições de

intemperismo são mais atuantes, promovendo a decomposição das rochas ûas zonas de cisalhamento, o

que proporciona um âumento do potencial hidrogeológico, mesmo nestas zonas.
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A avaliagão geral das ca¡acterísticas hidrogeológicas do munioípio de Sete Lagoas baseou-se

inicialmente, nos levantamentos de campo destinados ao inventário dos pontos d'água existentes,

conforme anexo III. Estes pontos totalvaram 202 poços tubulares, 56 poços escavados e 36 nascentes,

dos quais foram coletados'În loco", parâmetros fisico-químicos tais como pH, condutividade elétrioa e

temperatura.Dentre estes dados, reuniu-se 102 perfis construtivo-estratþáficos aproveitáveis,

correspondendo a cerca de 50% dos poços tubulares oadastrados, e demais informagões ooletadas a

respeito das condições de oaptação, regime de bombeamento, amazenamento, etc., conforme

verificado no modelo de fichas cadastrais SIAS - Sistema de informações de águas subterrâneas (CPRM

1991), anexo I. O anexo III corresponde âo levantamento complementar de poços tubulares, visando a

obtenção dos dados dos níveis estáticos, para configuração do mapa piezométrico da bacia do ribeirão

Jequitibá.

Os aquiferos presentes na área correspondem a três classes distintas de rochas, sendo a primeira e mais

importante, constituídâ pelas rochas pelito-carbonáticas do grupo Bambuí, representado, na área pelas

formações Sete Lagoas - calcários, e Sena de Santa Helena - pelitos e ardósias. A segunda classe

corresponde aos litótipos do embasamento cristalino, representado por gnaisses e migmatitos; e a

terceira, refere-se essencialmente aos materiais de alteração das rochas supracitadas, os quais

distribuem-se de acordo com a intensidade de transpoÍe - alúvios, colúvios e elúvios.

Considerando-se tais conformações litológicas, encontram-se três tipos de aquíferos na âtea,

caracterizados por suas condições de circulação e ârmazenamento da água subterrânea:

- aquíferos cársticos, fiaturados e granulares.

Os aqufferos cársticos correspondem essencialmente à faixa de rochas calcárias, onde o fluxo e o

armazenamento estão condicionados por condutos de fiaturas alargadas por dissolução do material

carbonático. Compreende a única fonte de abastecimento para consumo humano, perfazendo mais de

80% dos poços tubulares cadastrados. Geograficamente, estão dist¡ibuídos por toda área de extensão

das roolras da Formação Sete Lagoas, as quais ocupam em torno de 25o/o do município (130 km'?).

Os aquíftros fraturados "stdcto sensu" correspondem ao domínio de rochas cristalinas, cuja capacidade

de armazenamento e circulação da água subterrânea estão restritas às zonas de interconexão de fraturas.

Situam-se na porção sul do município numa área de 80 km, (15,5%).
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Enquadram-se neste contexto os aquíferos pelito-carbonáticos, compreendendo ce¡oa de 560/o da í¡et
do município (290 kn). Abrangem toda a porgão oentro-norte e cúacteiTzam-se por uma trama

estrutu¡al interligada aos aquíferos cársticos sotopostos.Nas faixas de intercalações calcárias podem

corresponder a um aquífero cárstico-fiszural.

Os aquíferos granulares estão representados por materiais de porosidade primária, derivados dos

processos pedogenéticos locais, cuja intensidade determinada pela atuação intempérica nas roohas

constituiu espessas zonas de cobefiura regolítica com a amplitude das isópaoas variando ertre 2 e 40

metros. Devido à baixa permeabilidade destes mâteriais inconsolidados, geralmente atribuída à presença

de grande quantidade de argilas, estes aquíferos comportam apenas poços escavados (cisternas) para

atender pequenas comunidades. São em geral solos pouco transportados - elúvio-coluvionares, cujo

potencial de armazenamento está restrito aos interstícios porosos, na forma de aquíferos freáticos, e de

extensão variável. Esta unidade não será abordada em detalhes, sendo descrita apenas como meio de

diferenciação entre as oaracterísticas fisico-quírricas de suas águas, e das demais ¡rnid¿dss aquíferas.Em

relação aos aluviões, estes ocorrem predominantemente nas calhas dos cursos d'água, com espessura

inferior a 12 metros; representam apenas 47o da área expostâ, constituindo oerca de 2l km'z.

Levantamentos estatísticos e histogramas representando um diagnóstico hidrogeológico global da área

de estudo identifioam as principais características hidrogeológicas dos aquíferos, cotrforme mostram a

Tabela IV.l e a Figura IV.1.

TABELA IV.1 - Características Fundamentais dos Aquíferos

Aouifero Sete Lasoas Aquífero Santa Eelena Á.qüífero Cristâlino

Már. Mód. Mírr. Máx. Mód. Mín. Máx. Mód. Mín.

P¡otundidade (m) 218 94.0 ll l6) 30.0 150 100.6 n8' 78 134,0 81.0 (26)

Nível Estático (m) > 100 23.9 (86) 0.0 57.1 tt.1 (22) 2,6 10,6 4,5 (r7\ 0,0

Nivel Dinâmico trnl 100 36,0 (52) t,0 37,0 40,0 (8) 5.5 67.0 34,4 (tt) u,9

Rebaixamento (m) 53.6 39.5 (50) 0.4 40.0 L7.t (8) 1,0 68,0 34.0 (10) 77

Proñ¡ndidade de Entradas d'Água tn) 103 46,2 (t62)' r 0,0 5 2,0 21, r (l r) 9,0 88,0 36,2 (4t) I1,80

Vazão (m)/h) 200.2 44 -4 (90) 0,72 15.8 8,8 (r6) z2,o 7.5 l7) 0.72

Vazâo Específi ca (¡n¡,4V¡n) 140,4 37.6 (42\ 0.02 1,8 0.83 (8) 0,058 2,8 0,4 (l0) 0,0r8
( ) n" dcûcdid¡s
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A análise dos histogrames da Figura IV.l, indioam para as caracteústioas globais dos poços tubulares a

seguinte situação:

- ceroa de 55% dos poços têm profundidade entre 60 e 100 metros, com a média estabeleoida em 91

metfos;

- aproximadamente 40%o apresentam seus níveis estátioos aoima de l0 metros, outros 4070 entre l0 e

30 metros, sendo que 20o/o estão abairo de 30 metros de profundidade;

- os níveis dinâmicos apresentâm-se muitos dispersos, contudo, são nítidos os valores expressivos

entre l0 e 20 metros (25%) e também eûtre 30 e 40 metros (30 %) de profirndidade;

- as vazões predominantes ocon:em entre l0 e 40 mrlh (40%), embora apresente grande dispersão de

valores,com a média de 20 m3/h.;

- acima de 407o das vazões específioas de todos os poços encontram-se na faixa menor que I m3lh,/m,

sendo os demais valores dispersos entre I e 3 frNm (20o/o),3 e 10 m3,4r,/m (15%) e acima de

l0mt/r./m(25%o);

- as profundidades de entradas d'água têm seu maior percentual verjfioado entre 20 e 40 metros

(45%;o), com média global em tomo de 35 metros.

O mapa piezométrico apresentado na Figura IV.z foi construído a partir da interpolagão de 77 poços

tubulares, medidos os níveis estáticos e cotas altimétricas. De acordo com as necessidades de

caracterização de toda a bacia do ribeirão Jequitibá, para efeito das análises quantitativas do balanço

hídrico, estabeleceu-se o cadastramento complementar dos pontos d'água que eKrapolam o município,

conforme apresentado no anexo III.

IV.l - Unidades Aquíferas

As unidades aquíferas são assim designadas para corresponderem aos domínios hidrolitológioos dertro

de seus limites. De acordo com os estudos realizados, principalmente através das informações obtidas

pelos poços tubulares, foram reconhecidas três unidades aquíferas: Bambuí, Cdstalina e Cobertura

Inconsolidada.
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IV.1.1 - Unidade Aquífera Bambuí

Esta unidade apresenta-se com caraoterísticas hidrolitológicas distintas, sendo individualizados dois

aquíferos, quanto às suas condições de fluxo e amazenamento. Contudo, interligam-se

litoestratigraficamente, conformando um único sistema hítlrico subterrâneo.

IV.1.1,1 - Aquífero Santa Helena

Este aquGro é constituído por topo-sequências de rochas com composição silto-argilosa, sendo as

principais representantes as ardósias, metassiltitos e metargilitos. Podem atingir cerca de 200 metros de

espessura, embora tenha-se verifioado através dos perfis estratigráficos dos poços tubulares e seções

geológicas, uma espessura média em tomo de 60 metros. Em sua maior expressão superficial, ocupando

toda a porção norte da área, ooorem solos residuais (elúvios) ou pouco transportados (colúvios) que

capeiam cerca de 2 a 40 metros de material pelítico alterado. Em profirndidade, encontram-se roohas

ardosianas compactas, quase sempre intercaladas com lentes calcárias, ou mesmo filmes calcíferos

delgados na forma de laminações plano-paralelas. Na porção centro-nofte ocorre invariavetnente,

sobrepondo os calcários do aquífero Sete Lagoas, sendo pela descrigão dos perfis analisados,

dificiknente distinguidos deste aquífero.

Na porção ocidental, onde o topo do embasamento cristalino ocorre em cotas altimétricas mais

elevadas, sua espessura diminui, além de assentar-se di¡etamente em determinados looais, sobre o

próprio embasamento.

IV,1.1.1.1 - Recarga

Estes aquíferos assumem importância televante no processo de infiltração das águas meteóricas, sendo

os solos que os capeiam responsáveis pela contribuição de ácidos húmicos que peroolam pelas fraturas e

se misturam às águas profundas, aumentando sua agressividade e seu poder de dissolução.

Considerando-se seu posicionamento topográfico e estratigráfico, constitui-se como a mais imporlante

camada aquífera, em termos de alimentação de todo o sistema, e também como meio auto-depurador de

quaisquer elementos nocivos aos mananciais profundos.
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Além de ocupar r¡ma superficie maior do que 50% de toda a área, engloba em sua porção altanei¡a, de

cotas entre 900 e 1070 metros de altitude, o conjunto sena:ro Santa Helena - Tombador, o qual pode

ser identiûcado como o principal meio coletor da desoarga hídrica pluvial que drena para as baoias dos

ribeirões São João, a oeste, e Jequitibá, a leste.

Esta zona de recarga, estratigraficamente, é muito bem caracterizada pelos perfis dos poços tubulares

perfurados em seus dois flanoos, leste e oeste, e também pelas seções geológico-estruturais que a

atravessam. Coincide com um alto estrutural, cujas bordas se fazem para ambas as vertentes,

determinantes do sentido de fluxo subterrâneo nas duas baoias (mapa I).

O processo de infiltragão mais efrcaz ocoffe ao longo das zonas mais intensamente fraturadas (Figura

III.7), em que os metassedimentos eucontram-se oom espessura em torno de 60 metros. Nas zonas

cobertas por espessos mantos de intemperismo a recarga é lenta e só ocore através de filtrações

vefticais descendentes, ou ainda em zonas coincidentes aos cursos d'água em que o talvegue

corresponde a traços do tipo 'fiaoho-fenda" (Costa 1994).

Contudo, os seus limites carecem de mais informações piezométricas, principalnente na sua porção

nor1e, onde não existem poços tubulares perfurados. A sua forma ficou definida como um extenso

alongamento, cujos limites são estabelecidos a partir da isopieza 800 metros, com largura média em

torno de 2.000 metros, sendo a porção mais larga de 3.500 metros e a mais estreita em tonlo de 1.000

metros. Seu comprimerto limita-se aos pontos onde se pôde confrmar a interpolação das isopiezas,

embora deva ultrapassar o valo¡ medido de 8.000 metros. Esta zona de recarga, mesmo não se

mostrando muito significativa em termos dimensionais, coincide estratigrafioamente a um pâcote

metapelítico fraturado sobreposto a uma camada calcárea intensamente carstificada, com cavidades

subterrâneas expressivas no conteKo espeleológico regional. Desta forma, deve'se salientar a elevada

taxa de infiltração, dado o conjunto de aspectos morfoestnrturais local.

IV.1,1,1.2 - Condiçõcs de Fluxo

Podem oconer dois tipos de fluxo, de acordo com as condições litológioo-estruturais do pacote que

representa o aquífero Santa Helena: o primeiro corresponde a um fluxo laminar-difuso, oriundo da

infiltração descendente no meio de porosidade intergranular, representado pelo manto de intemperismo

sobrejacente à zona onde ocorre o segundo tipo de fluxo, ou seja, às porções fraturadas das ardósias

calcíferas, onde se evidenciam processos incipientes de dissolução do material carbonático intercalado.
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Este fluxo ocorre de fomra menos difusa que o primeiro, onde interoepta pequenos oanais erodidos e

dissolvidos pela ação da água, iniciando-se um processo de escoamento mais concentrado. Segrrndo

Quinl¿a f¿ Ewers (1986, in N.f:t;ll, et al 1988) os tipos de fluxos da água subterrânea, num meio de

roohas carbonáticas, evoluem de acordo oom o grau de dissolução destas rochas, em diñrsos, mistosl e

por condutos. Embora a maior parte dos aquíferos carbonátioos seja caracterizada por fluxos difusos e

por condutos, gerabnente só um tipo de fluxo predomira (Smart & Hobs 1986, in tr.f:ull et

ai.1988).Desta maneira, o início do processo de carstificação em subsuperficie ocorre no contato da

porção basal do aquífero Santa Helena, em que se interceptam lentes calcárias e ardósias calcíferas,

marcando a mudança entre os padrões de fluxo difuso (laminar) e por oondutos (turbulento).

Quanto às suas características gerais de escoamento, podem ser avaliados alguns fatores estruturais

que determinam as principais zonas de fluxo subterâneo e suas profirndidades. De acordo com a Tabela

IV.1, de 11poços analisados, obteve'se uma média de 21,1 metros de profirndidade para as entradas

d'água, sendo a máxima de 52 metros e a mínima de 9,0 metros.

Observando-se os perfis estratigráficos dos poços e as seções geológicas, verifica-se que a profundidade

média refere-se a entradas d'água oriurdas de zonas alteradas (filtros nos poços e vazões baixas); a

máxima corresponde, em geral, às porções de contato com lentes calcárias, com a presença de fendas

(sem filtros e vazões médias), e a mínima combina com situações de vazões muito baixas, com fendas

secas e filtros nos mântos de intemperismo. Na realidade o que determina as melhores condições de

fluxo, são as referências das entradas d'água com um datum específico, podendo altimetrioamente

serem balizadas em termos de direção e quantidade de água. Uma análise expedita dos perfis com cotas

altimétricas mostram uma terdência deste aquífero tornar-se mais espesso à medida que se avança em

direção a NNE, pois o embasamento cristalino encontra-se em cotas mais baixas, ocorrendo o

espessamento das camadas supracrustais do Bambuí.

l - lluxos iutcrnìcdiâ ios urtrc o lânlular c o rluìruldro
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A elaboração do mâpa piezométrico indioa um regime de fluxo com velocidades homogêneas,

verificado pela equidistânoia entre as isopiezas sendo que o gradiente hidráulico âpresenta uma direção

convelgente dos caminhamentos do fluxo rumo a parte central da bacia (Figura IV.2), coincidente à

calha do ribeirão Jequitibá. Contudo, este gradiente oscila em tomo de 10 m/km na zona centro-norte

do município, atingindo cerca de 2,5 m,&m próximo às zonas de descarga em direção ao rio das Velhas,

no extremo nordeste.

De aoordo com o distanciamento das isopiezas, observa-se uma diferenciação eûtre os intervalos,

indicando conforme Custódio & Llamas (1976), uma quebrâ na velooidade do fluxo subterrâneo,

marcada pelo aumento destas distâucias, à medida que se caminha rumo à direção NNE. Esta variação é

melhor observada a partir da cota piezomética de 720 metros, em que se alargam os intervâlos pâtâ

jusante. Estas características sugerem uma zona de contato lateral entre os aquíferos Sauta Helena e

Sete Lagoas, devido a três fatores principais:

- a diminuição da velocidade de f'luxo subterrâneo, âcârretada pela mudança nas características de

circulação do meio cárstico (fluxo por condutos em regime turbulento) para o meio pelito-carbonático

(fluxo misto a difuso, em regime predominantemente laminar). Todavia, poderá ocorrer fluxo

turbulento nas zonas carstifcadas de lentes de calcário intercalado do aquífero Santa Helena;

- o decréscimo dos valores de condutividade elétrica da água, gradativamente rumo ao norte e;

- o contato litológico coincidente nesta faixa, entre as formações Serra de Santa Helena e Sete Lagoas,

conforme mostra o mapa geológico.

IV,1.1.1.3 - Descarga

As prinoipais formas de desoarga d'água compreendem as coutribuições aos aquíferos subjacentes, às

nascentes pel'enes e às drenagens superficiais.

Os aquiferos cársticos posicionados abaixo concorrem com a maior parte do exutório proveniente das

infiltrações superficiais, prìncipalmente na área coincidente à zona de lecarga, onde o tempo de trânsito

é menor, devido às condições litológicas citadas anteriormente, tais como o grau de fiaturamento,

espessua do rnaterial de cobeftula e carstificação das rochas subjacentes.

As nascantes ocorrem de forma dispersa, sendo ca¡acterizadas, notadamente, gomo fontes de contato

entre os mâtedais elúvio-coluvionares sobrepostos aos metassiltitos e metargilitos de permeabilidade

mais baixa.
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Localmente, os trechos de aluviões encaixados a alinhamentos de fraturas podem ser alimentados

devido à oonexão hidráulica, como reguladores do sistema hídrico superficial, sendo demonstrado pela

disposição das isopiezas, através do regime influente do aquífero em relação aos cursos d'água.

As descargas induzidas, decorrentes da explotação por poços tubulares profundos, aptesentam uma

média de 8,8 d/b/r¡, oontabilizadas as medições de 16 poços, sendo que a vazão espeoífica é

geralmente inferior a l dA (60%), com média de 0,83 nflh/m. As nascertes ou fontes naturais,

quando ocorrem nos metapelitos, apresentam vazões livres não superiores a 2 trlh.. Esta oifras são

irrisórias comparadas ao volume que infiltra e se transfere para os aquíferos profundos.

IV.l.1.2 - Aquífero Sete Lagoas

Constitui-se essenciaknente por rochas carbonáticas representâdas por calcários impuros, na porção

basal, em contato com o embasamento cristaliuo, e por calcários puros na porção superior, sotopostos

aos aquíferos pelito-carbonátioos - Santa Helena. Podem aloançar uma espessuta de até 160 metros,

verificada nos perfis constlutivo-estratigráficos dos poços tubulares. São geralmente cobertos por

espessas camadas de intemperismo, representadas por solos residuais de composição argilosa,

comumente descritas nos perfis dos poços como "argilas plásticas amarelas" ou 'toá de coloração

ocre". Atingem cerca de 40 metros de profrrndidade, embora sua espessura média esteja em tomo de 25

metros. Localmente, ocorrem afloramentos da rocha calcária, evidenciando processos de carstificação

superficial e desenvolvimento de caveûr.as de dimensões consideráveis, como é o oaso das grutas Rei do

Mato, Cascâta I e II, Lapa do Boi, etc., todas com mais de 1,0 km de extensão.Este conjunto espeleo-

cárstico desenvolve-se preferencialrnente nas rochas calcárias mais puras (membro Lagoa Santa), onde

a atuação dos prooessos de dissoiução foram mais intensos.

Geograficamente, distribuem-se por toda a porção oentro-meridional do município, predominando em

uma faixa que se manifesta de leste a oeste. Sub-superficiahnente, são bem caracterizados pelos perfis

construtivo-estratigráficos dos poços tubulares, oconendo sob os litótipos metapelítioos que coûstituem

o aquífero Santa Flelena, ao longo de toda porção ceûtro-noÍe da área. Nestas condições, podem

ocoffer a partir de 60 metros de proñurdidade, sendo contínuos por mais de 100 metros. O mapa I -

Potencialidades Aquíferas - apresenta o resumo dos perfis mais representativos da área, além de mostrar

as seções geológicas em direções selecionadas.
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Em determinados locais, próximos ao alto estrutural da serra de Santa Helenâ, o aquífero Sete Lagoas

pode adelgaçar-se até cercâ de 10 metros de espessura, e imediatamente após, cerca de 500 metros,

espessar-se novamente a mais de 100 metros de profirndidade. Estas situações decorrem dos prooessos

de estruturação da bacia Bambuí, o que condiciona sobrem¿neira as zonas mais favotáveis à explotação

da água subterrânea.

Considerando que os calcários são também rochas maciças, previamente à atuação dos processos de

dissolugão pela ação da áryoa, foi neoessário sua inclusão dentro de um contexto tectônioo o qual fosse

oapaz de elucidar os princþais mecanismos responsáveis por sua estruturação, como citado

anteriormente, no ítem geologia estrutural. Ficou assim definido que a carstifioação ocorre em zoûas

onde a ÍÌaqueza da rocha estava materializada por fraturamentos, sendo alargados por dissolução; ou

por falhamentos, cujos processos intempéricos agiram ao longo dos planos, criando zonas favoráveis à

oirculação da água subterrânea.

Uma vez entendidos tais mecanismos, toma-se possível admitir que a dinâmica hídrica subterrânea é

muito intensa, e estabelece-se a partir da circulação de grande volume d'água através do endocarste, o

qual tem sua gênese ligada aos seguintes fatores (segundo Pakner 1991):

- recarga de fluxo difüso através de rochas sobrejaceûtes não solúveis, as quais contribuem com

volumes consideráveis para as fraturas da rocha calcária subjacente;

- agressividade da água subterrânea incrementada pela mistura com águas provenientes de outras

fontes, de somposição química diferente (solo + ácido húmico : águas ácidas), aumentando a

capacidade de dissolução do calcário.

IV.l.1.2.f - Recarga

Os oalcários do aquífero cárstico Sete Lagoas posicionam-se estratigtaflcamente abaixo do pacote

metapelítico representado pelo aquífero Santa Helena, pelo menos nas porções do centro-norte da área,

onde não estão aflorantes, mas são detectados pelos perfis dos poços tubulares. Com cerca de 130 km'z

de superficie mapeada, os calcários apresentam-se com mais de 960/o desta área coberta por solos

residuais e pouco transportados, com poucas exaosições de afloramentos rochosos.
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De acordo com Palmer (l98aa), o fluxo de água que circula através de condutos subter¡âneos ou

câvernas, depende da quantidade de recarga disponível e/ou da capacidade de oondutividade bidráulioa

de tais condutos. Neste sentido, é possível identificar duas condições que controlam o armåzenamento

destes aquíferos:

- nos zonas de recarga "stricto sensu", correspondentes às á¡eas de exposições ¡ochosas e à faixa

compreendida pelo conjunto serrano Santa Helena - Tombador, o cont¡ole do fluxo subterrâneo

depende diretamente da área de captura que alimenta as fissuras e fraturas;

- nas áreas de oarste enooberto pelo próprio manto de alteração ou por roohas insolúveis sobrejaoentes,

há água suficiente para manter os condutos repletos de água, sendo que a água excedente flui segundo

rotas altemativas, dando origem às surgências.

Ocorre, desta forma, uma transfe¡ência do apofie hídrico pluvial, de acordo com as condições

supracitadas, que reoarrega o aquífero oárstico, estando as camadas de cobertura em uma fimção

voltada mais à filtragem dos volumes de água descendente, do que propriamente ao atmâzenamento.

[V.1.1,2.2 - Condições de Fluxo

De uma maneira geral ooonem fluxos por condutos, em regime turbulento, nas zonas cuja oarstificação

é bem desenvolvida. A rede de drenagem subterrânea conoorda seu traçado aos alinhamentos de

estruturas tectônicas, como falhas e fraturas, embora as primeiras tenham sido inferidas como

coincidentes as direções de cisalhamento. As Íìatwas tiveram suas direções, predominantemente,

coincidentes aos alinhamentos da drenagem superficial (Capítulo III), ou mesmo interpretadas através

de ocorrência de lagoas paleocársticas em sequôncia retilínea.

O levantamento estatistico das profundidades de entradas d'água dos poços tubulares, para um total de

162 medidas, acusam uma média de 46,2 metros, sendo a máxima de 103,0 metros e a mínima de I0,0

metros de profindidade. Entretanto, os niveis estáticos estão distribuÍdos homogeneamente em classes

de 0 a 30 metros, perfazendo um total de 607o dos valores encontrados. A média é de 23,7 metros, para

um total de 86 medidas excutadas no período de maio a âgosto de 1991. Cabe salientar que, mesmo

sendo medidos em condição de repouso, os uíveis estáticos dos poços tubulares situados na área urbana

podem ter sido aparentes, uma vez que a densidade de poços é muito elevada, oom média de 2,7

poços/km'?, o que representa a metade dos poços tubulares do munioípio (101), restritos à zona urbana

de 38 krn'?.
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Desta forma, o cone de rebaixamento provooado por poços ativos circunvizinhos, possivelnente

influenoia o compoftamento do aquífero cárstico inte¡correctado hidraulicamente, e marca nesta área

umâ cota piezométrioa mínim¿ e5sil¿ado entre 790 e pouco menos de 710 metros, correspondente a

niveis estáticos variando em tomo de 20 a 40 metros de profirndidade.

Estas informações, balizadas com as distribuições de entradas d'água dos poços tubulares, permitem

confgurar-se a seguinte situação do regime de fluxo na área:

- as entrâdas d'água de maior importância, quanto ao volume de água, enoontram-se em profirndidades

inferiores a 700 metros de altitude, sendo distinguidos através do levantamento de 35 perfis com cotas

altimétricas, dois níveis distintos de carstificação: o primeiro em cotas variando entre 700 e 680

metros, e o segundo em cotas vafiando entre 680 e 660 metros de altitude. Estes níveis correspondem

às fairas oom maior número de entradas d'água, respectivamente;

- as vazões espeoíficas dos poços tubulares, em geral, tendem a ser mais elevadas em locais cujas

profirndidades ultrapassam a cota de 700 metros, o que demonstra uma elevada condutividade

hidráulica da rede de condutos endocársticos, abaixo desta cota.

IV.1,1.2.3 - I)escarga

Os aquíferos oársticos estão representados por cotas piezométrioas que variam entre 800 e 720 metros,

com um gradiente hidráulico mais acentuado próximo à zona serana, tanto para leste como para oeste

do município. Na direção oeste, atinge a cota de 720 metros, com um gradiente de 8,0 metros/km, e na

direção leste chega a atingir 32,0 metros/km, próximo à ser¡a de Santa Helena, porém a média é de 13,3

n/km.

Uma das principais fotmas de descarga desses aquíferos corresponde ao próprio volume explotado

constantemente para o abastecimerto da população, da ordem de 500 vs. Contudo, esta taxa de

bombeamento corresponde apenas a uma pequena parte do volume infiltrado, conforme verificado pelo

balanço hídrico.

Como o embasamento cdstalino não fuuciona como um receptor pote cial das águas que podem fluil
verticalmente, pode-se supor que gr-ande parcela do volume infiltrado atirúa zonas de circulação lenta e

mais profrrnda, na forma de uma recarga efetiva e/ou escoe âo longo dos condutos endocársticos rumo

ao rio das Velhas, nível de base regional.
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IV.l,2 - Unidade Aquífera Cristalina - Aquíferos Cristalinos

l

Esta Unidâde é representada por ììm conjunto de rochas granitóides indiferenciadas, oonformando um ,

sistema hidrogeológico particularizado.
:

l

_i,i O. aquíferos cristalinos são constituídos essencialmente por rochas gnáissico-migmatíticas, sendo 
)

caracterizados por condições de fluxo e amazenamento restritas às zonas de fissura destas rochas. l

Conespoudem à porção basal indiferenciada, quanto a seus tipos litológicos, sendo às vezes mapeados 
I

de acordo com a coloração róseo-esbranquiçada do produto de intemperismo derivado dos saprólitos I

qu artzo-feldsp áticos.

;

Ocorrem, predominantemente, na porção extremo sul do município, perfazendo um total de 80 km, em lj

superficie. Afloramentos de rochas macigas são escassos e a cobertura alterada varia sua espessura !

entle 0 e 50 metros, com média entre 20 e 30 metros. As exposições rochosas coincidem com altos

estruturâis, situados preferencialmente nas adjacåroias do interflúvio que divide as bacias dos ribeirões

Jequitibá e São João. Apresentam-se em cotas altímetricas mais elevadas na direção sul conforme

verificado nos perfis dos poços e nas seções geológicas (nupa I).

A caraoterística mais maroante deste assoalho cristalino é a sua grande variação topográfica, podendo

altemar-se em desníveis superiores a 100 metros, em menos de 200 metros de extensão.

Na porção sul ocorrem em dois domínios, separados por uma faixa de baixo estrutu¡al ocupada por

sedimentos pelito-carbonáticos e calcários, sugerindo uma zona de falha do complexo cristalino, com

direção NW-SE .

IV,l.2.1.1 - Recarga

.:ìi

õ Devido ao caráter polimetamórfico do embasamento, muitos eventos tectônicos deixaram registros

super?ostos nestas rochas, matedalizados através de uma trama intrincada de fraturamentos, conforme

visualizado ua análise dos diagrarnas de fiaturas.Tendo sido citado anteriomente, os dois domínios

existentes confotmam padrões de direções distintas de alinhamentos; o situado a oeste, acumula

comprimentos de extensão variável e direção NW, e o localizado a leste é pouco expressivo,

apresentando menos traços de ffatura, com densidade menor e direção preferenoial para NE.
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A porção sul do interflúvio que delimita a.bacia do ribeirão Jequitibá atravessa esta zonâ de fraturas e

aparentemente (não se dispõe de dados suficientes para uma conclusão mais precisa), o conjunto de

ûaturas do domínio leste, situado dentro desta bacia, define uru zona de reoarga distinta do domínio

oposto. Desta forma, os oursos d'água instalados nestes alinhamentos contribuem para a realimentação

das reservas de água subterrânea neste domínio, cuja direção provável deve ser no sentido NE,

oonjuntamente aos da baoia Jequitibá, e os do domínio oeste, consequentemente, contribuem para a

baoia dos ribeirões São João e Tapera, cujo gradiente hidráulico tem caimento para WNW.

As considerações estruturais e rlininls¿s levantadas para esta unidade aquífera, levam a crer que o

regime de alimentação do manancial hídrico subterrâneo é totalmente dependente da interoonexão entre

as camadas de material inconsolidado, que capeiam as rochas fraturadas sotopostas. Exibindo

granulação com frações mais grosseiras do que as encontradas nos mântos de alteração das rochas

pelito-carbonáticas e calcários, o capeamento quartzo-feldspático ñmciona como uma "esponja"

armazenando água numa espessa zona saturada livre, a qual mantém abastecidas as fraturas em

profundidade. A análise dos perfis construtivos dos pogos indica situações variadas quanto ao

fomecimento e produtividade de água.

Em geral, o que se verifica é rm¿ çoaf¡iþ¡içfio sig¡ifiç¿1iy¿ das águas de chuva, direta e/ou

indiretamente, alimentando os aquiferos via percolação intergranular, com reoarga contínua nos vales

encaixados pelo controle estrutural da drenagem.

mJ.2.1.2 - Condições de Fluxo

O fluxo da água subterrâneâ nestes aquíferos está intimamente relacionado às estruturas abe¡tas das

roohas cristâlinas, tais como fi'aturas, fissuras e zonas de falhas, principalmente as falhas antigâs que

foram reativadas por processos tectônicos posteriores.

De uma maneira geral, pode-se caracterizar duas formas de fluxo: uma mais rasa, interconectada

hidraulicamente ao manto de intemperismo, e outra profimda, com características químicas da água

diferentes, em regime de confinamento exercido pelo isolamento de Íìaturas em maiores profundidades.
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As observações dos poços, quanto às entradas d'água, revelaram determinadas características de fluxo

subterrâneo, quando comparados aos volumes explotados:

- os poços com vazões m¡is elevadas normalnente corespondem à profundidade média de entradas .

d'água, em torno de 4l metros, ou ainda, âos poços com filtros nâs profirndidades entre 15 e 30

metros, locados preferenciatnente às margens dos ribeirões looais;

- os poços com vazões baixas, inferiores a 3,0 d/h, relacionam-se às locações em terrenos de

topografia mais elevada, com filtros ou não, e cujas entradas d'água corespondem a fendas mois

profrmdas, variando entre 50 e 80 metros.

Considerandotaisobservações,pode-severificarqueûosteÍenosoristalinososfluxospotencialnente

aproveitáveis, oorrespondem às zonas em que a possibilidade de ocorência de fendas abertas seja

maior, o que na área tem se demonstrado para profirndidades de até 88 metros, ressaltadas as ootas

topográficas.

IV.1.2.1.3 - Descarga

l

Grande paroela da água pluvial, que se iu-filtra nos teüenos granulares que cobrem o embasamento é

transmitidaparazonasmaisprofi'rndasdoaquífero,eoutfapaftet¡ansfere-separaoscursosd.água

através de um regime de influência do aquífero sobre o leito d'água. Desta forma, é mantida uma i

relação de permuta, em que o aquífero inicialmente cede para os cursos d'água, e por sua vez cede para

o aquífero profirndo. :

j

Outra parcela que é descauegada pelos aquíferos corresponde à liberação de oamadas freátioas, retidas 
ì

por lentes de material menos permeáv el da zona alterada, confomando faixas de lençóis suspensos, 
l

como fontes intermitentes e também fontes de contato, como descrito anteriormente. l

IV.l,3 - Unidade de Coberturas Inconsolidadas - Aquífcros Granulares

:

Estão representados em toda eKensão superficial, através dos materiais inconsolidados provenientes ou ':

da alteração das rochas "in situ", ou por rampas de colúvio de materiais pouco transportados, e ainda,

pelos aluviões restritos às zonas das calhas dos cursos d'água.

São essencialmente aquíferos freáticos, descontínuos, caracterizados no campo por umâ série de poços 
,

escavados (oistemas) e nascentes diversas.
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Em profundidade, sofrem oscilações de acordo com a atuação do grau de intemperismo de deteminada

cam¡da ¡oohosa. À exoegão dos aluviões, são geralmente espessos e sua composigão varia de aoordo

com o plotólito que o originou. Muitos dos poços tubulares perfiuados em zonas de contatos

litológicos, obtiveram resultados anômalos quanto a inúmeros parâmetios, tanto qualitativos como

quantitativos. Esses poços, cuja tipologia aquífera mostra-se indefinida, oorrespondem nos perfis

analisados às zonas que se con-firndem em relação ao material inoonsolidado, quanto à origem do

material intemp erisado.

Apesar de alguns casos referirem-se a poços com elevadas vazões,não foi possÍvel associá-los a zonas

de aluviões heterogêneas, pois os vales fechados em que se localizam não demonstram capacidade

suficiente para grande transporte de sedimentos, emvista das elevadas espessuras observadas.

Os poços escavados (PE's) cadastrados em número de 56, obtiveram uma média de 12,5 metros de

profundidade com a máxima em 40,0 metros e a mínima em 3,0 metros. Avazão extraída desses poços

com diâmetros em tomo de 1500 m4 podem alcançar desoargas superiores a 1000 l/h.

Os aquíferos freátioos, em geral, têm suas águas reconstituídas pelas descargas pluviais, ou looatnente,

podem ser realimentados por águas fluviais conectadas hidraulicamente a estes aquíferos. As condições

de escoamento subterrâneo são regidas essencialmente por fluxo laminar, em que predominam

movimentos descendentes da água pelos espaços intergranulares da rocha alterada e do solo. As

nascentes câdastradas nestas zonas aquíferas mostram-se mais ftequentes nas áreas de contato com

solos ou rochas menos permeáveis. Das 36 nascentes cadastradas, 25 encontram-se nestas condições, as

quais apresentam vazões extremamente variadas, dependendo de diversos fatores, como topografia,

tipo de material incousolidado, etc., Estes materiais de coberhrra, por funcionarem como verdadeiros

filtros, condicionam a qualidade da água em subsuperficie, sendo de vital importância no contexto

hidrogeológioo local.

IV.2 - Características I{idráulicas e Dimensionais

Na avaliação dos resultados obtidos na Tabela IV. l, quanto às características fundamentais dos

aquíferos, verifica-se urna espessurâ saturada média que pode oscilar em torno de 80, 50 e 40 metros,

para os aquíferos Sete Lagoas, Cristalino e Santa Helena, respectivamente.
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Estes limites de saturação observados implicam num regime de confinamento generalizado dos

aquíferos Sete Lagoas e Santa Helena, dadas as condições de fluxo profirndo no endocarste e nas lentes

carbonáticas interoaladas nos metapelitos, cobertos por espessâ camada de material inoonsolidado, de

baixa permeabilidade. O aquífero Cristalino apresenta-se conectado hidraulicamente ao manto de

alteração sobrejacente por uma malha de porosidade seoundária, podendo em alguns looais, mostrar-se

em regime ds 5e¡1i-s6nfin¿6sa1o devido à presença de lentes de composição mais argilosa.

Os limites de saturação dos aquíferos estão ma¡cados pelas profirndidades máximas de entradas d'água

nos poços tubulares, em relação aos níveis estáticos. Contudo, para os valores apresentados aoima,

estão excluídos os dados referentes às ent¡adas d'água de filtros posicionados no matedal granular de

coberfirra, para ambos os aquíferos, Cristalino e Santa Helena.

O mapa piezométrico obtido revela uma con.figuração geral de fluxos subterrâneos direcionados

concordantemente ao caimento topográfrco e convergentes à porção central da bacia do ribeirão

Jequitibá, embora a disposição das isopiezas, localmente, possâ âpresentar alguma imFrecisão devido à

falta de dados para interpolação, o que não invalida a tendência geral do escoamento. Este sistema

aquífero é separado pela serra de Santa Helena, que serve de divisor das águas que drenam para oeste,

no sentido de alimentação da bacia do có[ego São João.

Dentro deste contexto, conforme visualizado nas seções geológioas do mapa I - Potencialidades

Aquíferas- as espessuras saturadas soÍìem oscilações de acordo com as mudanças altimétrioas do

assoalho cristalino, enfatizando as zonas com maior ou menor probabilidade de acumulagão de água

subterrânea, dentro dos pacotes de rocha calcá¡ia.

De acordo com o que foi exposto até o momento, nota-se claramente a maior relevância dos aquíferos

cársticos (Sete Lagoas), tanto pela quantidade de informações disponíveis, quanto por seu

comprometimento com a população a ser abastecida.Isto reflete a imporlância de se determinar seus

atributos dinâmicos e hidráulicos, bem como de se quantificar suas reseryas, não obstante a

camctet''zação dos outros aquíferos, seja também importante no conteKo hidrológico global,

principalmerrte em terrnos comparativos.

Os principais recursos utilizados para obtenção das características hidráulicas dos aquíferos

compreendem os ensaios de bombeamento dos poços tubulares e/ou reouperação residual dos níveis

d'água.
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De aoordo com a disponibilidade de dados a respeito da execução destes ensaios, apenas seis fichas

foram catalogadas, cujos valores estão apresentados na Tabela IV.2. Os dados pertinentes ao aquífero

Santa Helena foram obtidos de Lima (1980), e representam condições hidrogeológicas equivalentes, em

áreas congêneres - Funilândia e Paraopeba. A interpretação dos 8 (oito) ensaios foi fefta pua
determinação dos parâmetros hidráulicos transmissividade (T) e permeabilidade (K), este ultimo,

empiricamente, através da fórmula T:Kb, onde b = espessura saturada do aquífero.

TABELA lV.2 - Dados do Rebaixamento Residual dos Ensaios de Recuperação

Tempo
t'(min.)

Aouífero Cristalino Aquífero Santa Helena Aquífero Sete Lapoas
YWa 177
NE=4,0m
ND=23,8m

Poço 56
NE=0,0û
ND = 39,4 m

NE ! 20,3 II1

ND = 45,8 û
NE= 10,? m
ND = 45,8 m

NE = 13,8 !r
ND = 16,2 a

NE= 32,9m
ND=369m

NE= 0,86a
ND = l,?2 m

Poço214
NE = 37,9 m
ND = 41,0 m

ÂSr lmì
^S' 

(m) ÀS' lm) ÁS'fm) ASr lm) ÀS' lm) ÂSr lmì
^Sr 

lmì
0.87 10.30 216 (t ),1 0.40 0.2'l 0.0

1.5 3.22 tt t< 2.94 't .29 0.80 0.32 0.09
0.07 15.40 346 8.07 1i0 300 0.34 0^50

3 7 .93 20,20 4.06 9"06 ') )(\ 3.08 0.38 0-99
4 8.54 22.3s 444 91 225 J 2',1 o42 1.05

9.02 23.56 471 10.47 2.30 a1) 0.43 t-18
6 q?o

4.9'.1 l0 00 232 3.90 043 2.00
9.94 3 5.45 I1.36 2.35 3.92 0.44 ', aa

l0 0.41 32.90 5.85 12 08 236 4.00 o.47 2"59
2 0.8r 34 62 6. t8 12.39 2.38 0.48 2.66

T4 09 T2 6.48 12 83 240 o.52 279
l6 40 35 58 6.7 s 17 )') 0.53 2.87
l8 ,69 3 5.83 7.00 13 62 0.53 296
20 90 36 07 7 ,24 t4.13 0.5 2.99
25 54 36.7 4 7.80 14 70 o.62 \02
30 3',1 59 8.41 15.65 0.64 3.02
40 59 I8.20 9.25 t6 71 o.67 i04
60 .60 10.4 I8.89 0.?
90 43 | 1.64 20.72
120 6,2 12 91 ).,62
150 t4.00 22.14
180 14 44
210 t4.93
240 15.3 6

270 15,81
300 15.93

Dât,r /90 0ó/10/89 28106179 30112177 29l06lA6 03/05/86 17111tA1 05/03/85
Flrm¡
Execu-
lor^

Sondâco Ilidropoços Albrizzi
Minas

Hidrorizonte Hidrorizorrte Ilidrorizolrtc Eldropoços

OIlS.r Nc = NivclEsático Nl) = Nívol Din:lmico Q=V¿2io Média 
^S 

= tìcbâixürorro Rc\iduâl
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Utilizou-se o método simplifioado de Jacob (1952, in Kruseman & Rider 1970), com base nos dados

pertinentes à recuperação natural dos aquíferos, uma vez que a taxa de reoarga é constante e igual ao

valor da vazão principal (Q) durante o bombeamento. Isto sig¡fica que as variações do ¡ebaixamento

resultante dos diferenças acentuadas na taxa de descarga não ocoffem durante a recuperação do

aquífero.

Embora os pré-requisitos necessários à interpretação e aplicação do método de Jacob, como

homogeneidade e isotropia dos aquíferos sejam relevantes, este foi utilizado para os aquíferos cársticos

e fraturados, pelo fato dos resultados obtidos para transmissividade (T) serem representativos de cadâ

unidade aquífera, quando oomparados entre si. As Figuras IV.3 a IV.5 apresentam os gráficos de

interpretação das curvas de recuperação e a Tabela IV.3 os resultados dos parâmetros hidráulicos.

TABELA IV,3 - Resultados dos Parâmetros Hidráulicos

Aquífero N' do

Poço

T K

m'zldia m2lh m/dia cm/seg.

Cristalino t1'7

56

38,40 1,60 0,768 8,89 x 104

1,40 0,058 0,028 3,20 x l0-'

Santa I{elena Funilândia

Paraopeba

10,30 0.43 0,257 2,97 x l0'
8,73 0,36 0,218 2,52 x l}a

Sete Lagoas

182

185

214

188

t.029,00 42,87 t2,86 1,48 x l0-'

\27.60 5,31 1,60 1,85 x 10-3

136,50 56S 1,70 1,96 x l0

1.405,00 5 8,54 17.56 2,03 x I0

De aoo¡do com o previsto, os resultados encontrados indicam diferenças consideráveis entre os

aquíferos fraturados (Cristalino e Santa Helena) e os cársticos (Sete Lagoas). Os primeiros podem ser

enquadrados em uma mesma ordem de grandeza, já o segundo apresenta vâlores cuja ordem de

gtandeza difere dos demais, refletindo uma condutividade hidráulica muito elevada.

Comparativamente a estes valores, podem se ressaltar os valores obtidos de ó0 medidas de vazões

específicas (Tabela IV.l), onde os aquíferos fraturados mostram uma média de 0,6 m3lh/m para 18

medidas, e os aquíferos cársticos apresentam uma média elevada de 37,6 trlh/m, para 42 medidas.
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Considerando-se os fatores dimensionais dos aquíferos torna-se extremamente importarxte â

contabilização das reservas hídricas subterrâneas. O oáloulo das reservas permanentes e reguladoras dos

aquíferos cársticos rep¡esentam papel de fr¡ndamental importânoia para gestão dos recu¡sos hídricos

subterrâneos, de forma a conduzir racionabnente o controle da extração da água, suas formas de uso e

proteção.

Segundo os resultados encontrados a partir do balanço hídrico, pode-se estimâr que as reservas

reguladoras estejam representadas pelo esooâmento zubtenâneo (217,3 mtrl.), tendo sido calculado

conforme a separação dos oomponentes (superficial e subterrâneo), através do hidrograma de vazões, e

que corresponde ao volume anual renovável equivalente à parcela 2 da Tabela II.6, ou seja, 1,03 x 108

m3. As perdas correspondentes à parcela= 3 podem estar associadas aos próprios erros embutidos nos

métodos de avaliagão, ou mesmo indioar uma fuga das águas subterrâneas, para as bacias cársticas

vizhhas, uma vez que as quantidades de entradas e saídas d'água devem se equiparar. O valor

coÍesponde à área total da bacia, deve ser dimensionado para abrangência das rochas aquíferas

cársticas, com superficie média de 420 km2, se oonsideradas âs zonas encobertas pelas rochas

metapelíticas dentro do município. Desta forma, representa um aumento de cerca de l3%, sendo

portanto 1,17 x 108 m3. Este volume corresponde aproximadamente a 7 vezes o volume explotado

anuatnente destes âquíferos, que é de 1,64x107 rf.

As reservas permanentes teriam seu volume estimado a parlir dos volumes encontrados para a porção

saturada do referido aquífero, que conesponde a:

V5¿1 = Volume saturado;

A : área de ooorrência;

E5¡1 : espessurâ saturada.

onde, Vs¿1 =A x E,"r

assim, tem-se . Y"^¡: 420 x 106mt x 80m

Vsat : 33,6 x 109 m'



Para o oálculo da reserva permanente propriamente dita, temos que basear os valores do ooefioiente de

armazenamento (S) em regiões congêneres, urna vez que não se dispõe desse parâmetro. Segundo Lima

(1980), foi reútzado teste de bombeamento parâ determinagão de S, em ¡ochas calcárias do Grupo

Bambuí,em Minas Gerais, encontrando-se um valor médio de 5,5 x 10-3 o qual será adotado neste

estudo, embora oom reservas. Segundo Watdemir B. da Cruz (oom. verbal), este valor coinoide com o

encontrado em estudos hidrogeológioos na região cátstica de kecê, na Bahia.

Assim, tem-se : Vp : V5s¡ x S

onde : Vn : Reserva Permanente

V5¿1 = Volume Saturado

S : Coeficiente de armazenamento

Vp=Vr"1 xS

logo, Vo = 33,6 x 109 x 5,5 x 10-3

Vp : 1,85 x 108 m'

Analisando-se os valores encontrados no balanço e os resultados obtidos nos cálculos d.as reservas,

oompreende-se que somente uma parcela dos volumes infiltrados seja passÍvel de esgotamento para as

calhas dos cursos d'água, talvez pelo fato do posicionamento de parte significativa das oamadas

aquíferas estar abaixo do nível de base local (ribeirão Jequitibá). Assim, apenas os volumes explotados

pelas captações dos poços podem ser computados para regularização das descargas, em contribuição

aos volumes do escoamento subtelrâneo para perenização do regime híddco superficìal.

Nestes termos, as reservas reguladoras sendo conhecidas possibilitam o dimensionamento da

capacidade de explotação dos aquíferos, uma vez que a eKração de água dos depósitos subterrâneos,

em quantidades superiores às existentes nestas reservas, evidenciaria uma zuper-explotação,

aoaretando a quebra do equilíbdo hidráulico do sistema (Souza 1995).

De acordo com Rebouças et al. (1994), 25o/o d,o volume estimado para as reservas reguladoras

representaria a disponibilidade explotável dos aquíferos, que no referido caso correspond. e a 2,92 x 107

mrlano, sendo este volume superior cerca de 1,28 x 107 mr ao explotado atualmente (1,64 x l0? m3),

Isto significa uma demanda atuâl, que corresponde à 50% do volume de disponibilidade explotável e

que consome apclas l47o das reservas reguladoras.



IV,3 - Condicionâmento Hidroquímico

A caructenzação hidroquímica foi executada a partir de 63 análises em poços tubulares e nascentes

selecionadas, distribuídos da seguinte forma: 44 análises para os aquíferos cársticos, sendo 40 poços e 4

surgênoias; 12 análises para os aquíferos pelito-carbonáticos, sendo 1l poços e I nascente, e 7 análises

para o aquífero cristalino, em poços tubulares. O anexo IV apresenta os teores de cada elemento

analisado e a identificação das amostras, conforme o oadastrâmento dos pontos d'água. A classificação

geral das águas susbterrâneas é apresentada na Figura IV.6, segundo o diagrama triJinear de Piper,

sendo a oomposþão químioa das águas predominantemente bioarbouata oálcioa, em que as relações

iônicas mostram-se da seguinte forma:

ca* >> Mg*> Na* e HCol >> CL-> so4=

No entanto, em alguns ¡roços verificou-se a presença de águas bicarbonatadas mistas, associadas a

zonas de contato litológico entre folmações pelito-carbonáticas e cristalinas ou ainda a pogos situados

próximos à zona de recarga. A distribuição dos elementos analisados conforme mostra a Tabela IV.4

indica os rezultados globais encoutrados para todos os aquíferos, elucidando os teores máximos, médios

e mínimos dos íons maiores. Segrurdo os resultados obtidos para o parâmetro dureza (CaCO3), cabe

ressaltar as águas duras encontradas para os aquíftros cársticos, com teores médios da ordem de 190,00

mgl1. Os aquíferos fraturados apresentaram média de 58,00 mgll, representando as águas brandas

(Custódio & Llamas 1976) destes ambientes.

TABELA IV.4 - Resultados Globais dos Elementos Químicos Analisados

ELEMENTOS (mg/l) MÄXIMO MEDIO MINIMO

Cálcio

Magnésio

Sódio

Potássio

Bicarbonato

Cloreto

Sulfâto

Du¡eza

87,00

38,00

29,00

3,35

454,9

t 1 ()t

30,40

276,90

4'7,5

4,40

1,35

0,71

I't 5,90

'ì 5c)

144.80

3,00

0,8

0,24

0,1I

t6,7

0,10

0,40

r8,60
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O objetivo principal das análises fisico-químicas é o de permitir, através da comparação dos teores

enoontrados nos elementos maiores (cátions e ânions), um diagnóstico da composição química das

águas zubterrâneas em cada ambiente aquífero, e consequentemente da qualidade dessas águ.as.

Como se tem observado através dos resultados obtidos nas análises, há r'ma discrepância de

determinados parâmetros, devido à r'm¡ interação dferenoiada entre a água e a rooha aquífera. De

maneira a se estabelecer grupos químicos de água e suas respectivas influênoias aquíferas, separou-se os

elementos analisados de acordo oom a localização do poço amostrado. A Tabela fV.5 apresenta os

resultados.

TABELA fV.S - Características Composicionais das Águas Subterrâneas

AOUÍFERO LIMITES

PARÂMETRO (ÛlS )

Cz Ms Nâ K HCO" cl SO¿

CRISTALINO

MAXIMO 43.00 8.20 22.90 2.t4 209.20 4,47 30.4

MEDIO 15.3 4.30 10.15 1.40 103.99 t.80 8.70

MINIMO 3.00 t.30 5"60 l.l0 34.50 0.10 0.30

SETE LAGOAS

MAXIMO 87.00 38.00 29.00 2.20 454.90
,tt ot 16.50

MEDIO 65.90 4.71 3.32 0.5'l 206.78 4.02 2.89

MINIMO 5.00 t.00 0.24 0.11 85.90 0.10 0.40

SANTA HELENA

MAXIMO 69.50 8.80 r6.00 3.35 164,50 6.96 9.40

Itt¡UtO
MÍNIMo

24,40

4,00

3,46

0.80

5,28

0,62

0,6'7

0.18

95,37

16.70 ôRO

too
ô {ll

Durante a campanha reahzada paÍa o cadastramento dos pontos d'água no campo, mediu-se os valores

de pH e condutividade elétrica, dos quais são levantadas algumas considerações estatísticas a respeito

das dispersões desses parâmetros, conforme o tipo de aquífero avaliado (Tabela IV.6).

Para os aquíferos cársticos obteve-se, em 103 poços tubulares, uma média de 333,2 pmhos/cm de

condutividade elétrica, a mais elevada llo conjunto, o que combina com a maior presenga de sais

dissolvidos, como bica¡bonato e cálcio, cujos teores são os mais elevados se comparados a outros

elementos. Com relação ao pH, observa-se uma variação muito grande dos valores encontrados nestes

aquíferos, porém há uma tendência dentre os 101 poços medidos, para valores entre 6,5 e 7,5,

seguindo-se os valores entre 7,0 e 7,5, indicando características de basicidade.



TABELA IV.6 - Teores dos Parâmet¡os Medidos '1n loco"

AOIII¡'ICRO
PARAMETRO fmsll)

LIMITES rIl C-E- l¡r mhos/cm)

CRISTALINO
MAXIMO 8.5 297.00
MEDIO (1ó) 6.8 ll6t 135.70

MINIMO 5.1 60.00

SETE LAGOAS
MAXIMO It4 600.00
MEDIO 101) 7.1 t03) 332.20
MINIMO 153.00

SANTA HELENA
MAXIMO 8.0 to0 00
MEDIO '18) 6_9 t9).t24.70

MINIMO 5.7 55 00

O aquífero Santa Helena apresenta, para 19 poços medidos, uma média de 124,70 pmhoVcm com

rnriximo em 400,00 pmhos/cm e mínimo de 55,00 pmhos/cn, representando uma menor quantidade de

sais dissoþidos. O pH médio de 6,9 não distoa muito dos valores encontrados nos outros aquíferos, o

que indica ser o pH bastante heterogêneo para todas as análises, não mantendo nenhuma relação de

proporcionalidade com outras variáveis levantadas.

O aquífero Cristalino, para 16 medições realizadas, acusou umâ média de pH de 6,8 e condutividade

elétrica média de 135,70 pmhos/cm.

A interação ágrra-rocha analisada a paftf desses elementos fica demonstrada no mapa de isolinhas de

teores fisico-químicos, o qual individualiza domínios hidroquímicos distintos entre os aquíferos (Fþra
IV.7). A partir dos dados químicos levantados nas análises pode-se oaracterizar as águas subterrâneas

da área em três grupos distintos, condioionados da seguinte forma:

- Grupo I: esta faixa apresenta composição química dominada pelos teo¡es mais elevados entre os

elementos anaüsados, caracterizada por uma distribuição percentual média dos íons presentes,

superior aos demais grupâmentos, Tabela IV,7. Está conformada essenoiaknente sobre as roohas

carstificadas do aquífero Sete Lagoas, onde o predomínio dos íons bicarbonato e cálcio são

respeotivamente 4 e 3 vezes maiores que nos aquíferos Cristalino e Santa Helena.

toNs C¡ Ms Nâ K HC03 CI so, TOTAL
r ËuKts s

tvtÉptOS fmøn
4,71 3,32 0,57 206,78 4,O2 2.89 288,l9

t.6 t.t o.2 7r I 1.4 1.0 t00

TABELA IV.7 - Distdbuição Iônica Média Perceutual - Aquífero Cárstioo
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Das 44 amostras analisadas, 607o apresentam teores maiores que a média para os íons bicarbonato e

32o/o são rnaiores que a média para os íons oáloio. Considerando que algumas anomalias decorrentes de

poços com oaptação em zonas de calcários imluros foram contabilizadas, há de se oonvir que estes

valores estão subestimados.

- Grupo II: insere'se no domínio do Aquífero Cristalino, cuja composição químis¿ dominante é

catacteizada por valores médios dos elementos analisados (Tabela IV.8), sendo sua distribuição

iônica peroentual bastante distinta dos demais grupos, com contribuição efetiva dos íons sódio e

sulfato, oerca de 3 vezes maiores que nos outros aquíferos.

TABELA lV.8 - Distribuição Iônica Média Percentual - Aquífero Cristalino

IONS C¡ Mr' Na K HCO. cl so, TOTAL
I -E,UKEù

N¡ÉDIOS rmslt)
15,03 4,30 10,1 5 1,40 103,99 1.80 8,70 145.37

l0 3 3.0 1.0 t.0 7l t.2 6.0 100

Em contrapartida, mostra-se com teor de cálcio mais baixo, constituindo apenas l4o/o do total de cálcio

analisado para todos os aquíferos.

- Grupo III: enoen'a os teores com valores baixos, pertenoentes ao dominio das roohas pelito-

oarbonátioas do aquífero Santa Helena. Caracteriza-se por umâ composição iônica bastante

incipiente (Tabela IV.9), onde as frações de bioarbonato e oáloio respondem por aproximadamente

897o de seu espectro composioional.

TABELA IV,9 - Distribuição Iônica Média Percentual - Aquífero Santa Helena

IONS Cø Ms Nâ K HCO. cl so, TOTAL
I I1UKÞù

ItÉpros rmøn
24.40 3.46 5,28 0,67 95,3',1 2,',15 ,oo 134,72

l8_l 2.6 3.9 0.5 70.t 2.D
,, 1 100

Desta forma, a caracter1zação da composição químioa das águas subterrâneas, presentes nestes

diferentes ambientes, é confrmada através das relações iônicas determinadas combase nos grupos I, II,

III, os quais são perfeitamente correlacionáveis aos dados obtidos no carnpo, quanto à oondutividade

elétrica e que indicam as coudigões de mineralização destas águas.

Cabe salientar que para os grupos II e III não foi possível a delineagão das isolinhas de mesma

condutividade elétrica, devido a ausência de dados para interpolação.
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Quanto à canctenzação do índice de saturação das águas, dada em termos de incrustabilidade ou

agressividade, foi baseada no método do gnomograma de 'Tloover - Langelier" para determinação do

pH de equilíbrio. o qual é obtido graficamente. O parâmetro temperatura ("C) utilizado foi o obtido nas

medigões de campo, com média de 2loC para mais de 90% dos dados. A alcalinidade foi obtida através

da formula ( HCO'3) = z TAC (alcalinidade total), sendo utilizados os valores médios das Tabelas IV.5

e IV.6, para o aquífero Sete Lagoas,

O índice de saturação média encontrado revela câracteristicas de águas corrosivas, oontrariando o

esperado, sendo o pH de equilíbrio igual a 7,61. Como citado por Fraga (1994), as águas do aquífero

'KARST" paranaense também caracterizam-se por sua maior agressividade, reflexos da elevada

condutividade hidráulica, permitindo uma oontínua e rápida renovação dos fluxos.

IV.3.1 - Qualidade das Águas Subterrâneas

Os aquíferos cársticos são os principais responsáveis pelo abastecimento público municipal, e de acordo

com as anátses fisico-químicas reahzadas, apresentam águas de boa qualidade, não indicando quaisquer

restrições quanto à sua potabilidade. O SAAE - Serviço Autônomo cle Água e Esgoto, através de

boletins informativos a respeito de campanhas de amostragem recentes, informa que cerca de 30% dos

poços que atendem a população, manifestam, sazonalmente, problemas de contaminação bacteriológica

da âgm, que é somente clorada antes de ser distribuída, e que as oâusas são atribuídas a problemas de

selagem de poços mais antigos.

Outra característioa que deve ser ressaltada é o teor de dureza das águas, acarretando um sabor

desagradável e gerando problemas de incrustação de carbonato de cálcio nas tubulagões de menor

diâmetro. Isto se deve principatmente às diferenças na temperatura da âgla, tendo um aorésoimo

oonsiderável no seu percurso, dos poços até a rede de distribuição.

Quanto aos seus usos prinoipais, podem ser considerados os limites de potabilidade mostrados na

Tabela IV.l0, o que em comparação aos teores gerais obtidos nas análises fisico-químicas (Tabelas

IV.4 a IV.6 e anexo IV) apresenta-se em conformidade com os patlrões m.áximos exigidos. Apenas o

parâmetro dureza pode ultrapassar, em alguns casos, o recomendado e extrapolar o máximo tolerável.
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Quanto às possibildades do uso das águas subterrâneas para irrigação, procedeu-se à utilização do

método de avâliação SAR - "Sodium Absorption Ratio", segundo o 'U. S. Salinity Laboratory",

estabeleoendo-se a proporção de sódio em peq/l, conforme a razão abaixo:

Para a referida avaliação reconeu-se diretamente aos valores máximos, médios e mínimos encontrados

dentre os elementos analisados, pan a caraclenzação mais abrangente dos teores p¡esentes nas águas

do aquífero Sete Lagoas (Tabela IV,5 e lV.6), Os resultados obtidos foram:

I - p/ valores máximos, SAR = 0,65 e C.E. : 600 pmhosicm;

2 - p/ valores médios, SAR : 0,161 e C.E. : 332,2 ¡rmhos/cm;

3 - p/ valores mínimos, SAR = 0,025 e C.E. : 153,0 pmhos/cm.

De acordo com as deteminações acima, enquadram-se os dois primeiros resultados uas oategorias

CzSl, e o terceiro, CrSr:

- C;: águas com baixa salinidade, podendo ser utilizadas para irrigar a maior parle das oulturas e solos,

apresentando baixo risco de salinização;

- C2: águas com média salinìdade, podendo ser utilizadas em solos moderadamente permeáveis;

- S1: águas com baixo teor de sódio, sendo utilizáveis em qualquer tipo de solo'

Verificando-se o enquadramento de todas as análises do anexo IV,71,9% compreendem a categoria

CzSr,e27,l%àCrSr.

r Na"

(rca2* + rxlg'-lz



TABELA IV. 10 - LIMITES DE POTABILIDADE

PARÂMETROS TINIDADE I II lII IV
L.R L.T

ÞeterÂentes NølI LAS o2 05 o2

nìøl NH1 o02 0.0l

Arsênio ms/l As 0.05 005 005 005 0ì

Bá¡io ms/l Ba I

Boro wrJlB 0 '15

mpll cd 0.005 0.001 0.005

Chumbo møl Pb 00 0.03 0.05 0.0 r

Cianetos mu/l CN 0.1 0.0l 0l
Cloretos rnøl cl 250 250 250 250

Cobre n1øl Cu 002

Coliformes Totais NMP/100 ml 0( 1) 0 10(2)

Cor UH 5 5 l0 30

Cromo Hexavalente mø/l C¡ 005 0.05

l)rreze Tolal ms/l CaCO 500 100 200

Fenóis rnr/l CíH3oH o 001 0 001 0 001 0 01

Ferro Total mû/l Fe 0.3 0.03 03 0.3

f,hroretos møl F 1.4 L5 1.5

Fosfato Total møl P 0 025

Manganês npy'l Mn 0.1 0.1 0.1 0.1

Mercúrio rnp:/l Hs 0 00r o 0002 0.001

Nitratos rns/l NO. t0 l0 l0

C)leos e Graxas msJl

oH 65-85 60-90 70-85 60

Sólidos Totais Dissolvidos møll 1000 500 500

Sulfatos ms/l SO, 400 250 400 250

Zinco mq/l Zn o 1R

r = MnrIsTÉNo DA SAÚDD - Pon&ir no 36 09/01/90)
II = coNAMA - Resolùgão n'20 (lE/06/E6)
III = O.M.S - IdêtrÞtior¡l Sland¡rds For Drinfir8 Wà'er" (198a)

IV=ABNI -PB-19 - (19J9)
Colimcl¡i! . Conrerkâçio míxim¡ tceilávell
( I ) - 9r% ds rmoskæ ddom lp¡esentár ¡ù¡ênci! de colifomer lot¡¡s cm 100 rf, n¡ß t rerLùles sor¡o toleràdos rté l0colifomæio!.is em

t00 
'l)l, 

d.'dé qw não ocoEr om2 (dus) lnóliscs coßôcùlivôs:
(2) -E n ígus sen tràrlmcnto, o NMP 6eró mcnor qus t0 em 909/0 &s rmotlr¡s cx¡minåd¡s e'n I srþ. Ncnltùns st¡prorá o indico de 20. Não 6e pemjte um NMP fnlior

que 15 cm2 (dEs) lnlli,eò consecuriv.s.
NMP = Núnero Díxiho pcmiâ!ívcl

L.R = LiEitc re¡0ñcddávcl
L.T = I-imitc tolerável



V - POTENCIALIDADES AQUÍFERAS

A dinâmica aquífera dos ambientes cársticos oonstitui-se num fenômeno extÌemamente distinto dos

demais domínios aquíferos oaracterizados na área de estudo e por seus atributos hidrodinâmicos,

representa a unioa fonte potencialmente capaz de suprir uma demanda elevada e contínua por um longo

período de tempo.

As elevadas vazões específicas detenninadas parâ estes aquíferos, além das altas taxas de recarga

mantidas pol um regime pluviométrico bastante homogêneo, têm assegurado condigões de

explotabilidade suficientes para abasteoer a população. Os registros dos poços com vazões elevadas

superam em grande maioria aqueles com insucesso na obtenção de água. Geralmente, o que se observa

são baterias de poços aglomerados em looais oujas locações recentes estão próximas aos poços antigos,

com vazões reconhecidamente elevadas.

Nestas circunstâncias, à medida que a demanda vem aumentando com o decorrer do tempo, trocam-se

os equipamentos de bombeamento e perfuram-se poços vizinhos, mantendo-se as mesmas áreas de

oaptação. Não há problemas instantâneos quanto a esta prática no processo de explotagão da âgta

subterrânea, uma vez que os poços bem construídos podem atingir longa durabilidade. Porénr, o que se

questiona é a interferência dos cones de depressão dessas baterias què se oonoentram numa área

relativamente pequena: são mais de 65 poços tubulares profimdos bombeando ininterruptamente, em

apenas 38 km'z, totalizando quase 2 poços/km'?de média, mas que podem atingir até 10 poços{km'.

A distribuição irregular das áreas de captação não se torna um'problema grave, à medida que se dispõe

de altemativas plausíveis, considerando-se a área disponível de tenenos calcários carstifioados para

leste do munioípio, principalnente. Isto implica num pensamento imediatista, culminando na tomada de

decisões por parte dos órgãos municipais oompetentes, no sentido de se desinoentivar a veftlcalìzação

da ocupação urbana, deslocando-se esta expansão para áreâs a que o autor julga condizentes para tâl

fim, se avaliadas sob o ponto de vista de suas pontencialidades aquíferas. A partir destas prerrogativas,

entendeu-se que seria de ftrndamental importânoia um diap.óstioo das áreas favoráveis à explotação dos

aquíferos, permitindo a visualização de domínios hidrogeológicos homogêneos, quanto às suas

características intrínseoas, indicativas de sua capacidade de fluxo e de armazenamento.
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Utilizou-se pata o estabelecimento destes domínios os oritérios morfoestruturais de Soares & Fiori

(197ó), inicialnente, como forma de identificar as zonas mais permeáveis e de oonvergência de fluxos,

através da anáüse das texturas de relevo e drenagem. Estas informações foram superpostas aos mapas

de fraturamento e de distribuição das vazões específicas, conformando, juntamente com os perfis e

seções estratigráficas, os limites de cada domínio.

O mapa I - Potencialidades Aquíferas gerado a partir destas associações visa a identificação dos

domínios do menor ao maior potencial à explotação da água subterrânea, sendo definidos os principais

atributos hidrogeológioos de cada domínio e suas perspeotivas em relação às condições de explotação e

aos resultados esperados.

De acordo com o ex?osto ânteriotmente,

caracterizados quanto às suas condições de

desorição dos atributos hidrogeológicos e a

captação.

foram estabeleoidos cinco domínios hidrogeológicos,

explotação, qualitativa e quantitativâmente, conforme a

análise sucinta da relação custo/beneficio das obras de

Como será descrito a seguir, fica nítida a proporcionalidade direta entre o meio geológico e o potenoial

aquífero, representândo os ambientes cársticos as melhores condições de explotação.

DOMÍNIO I: potenciatidade muito âltâ

Este domínio é representado por zonas de calcários puros, membro Lagoa Santa, com elevada

capacidade de armazenamento dada pelo alto índice de oarstificação, marcado por inúmeros poços oom

mais de 5 entradas d'água a profirndidades não superiores a 80 metros. São zonas de topografia plana,

baixa densidade de drenagem e relevo pouoo pronunciado, predominando enoostas suaves e deolividade

muito baixa. Os aspectos hidrogeológicos conjugados conferem uma relação custo/beneficio muito

baixa, oom perfirrações que podem ser oaracterizadas da seguinte forma:

l. poços com profirndidade mrixima de 80 metros;

2. revestimento de qualquer diâmetro, a depender do volume requerido, com proñtndidade não superior

a 15 metros;

3. dispensável a presenga de filtros;

4. yazão esperada aoima de 50 m3/h para poços com diâmetros superiores a l0 polegadas;

5. água zubterrãnea aanotenzada por oondutividade elétrica média de 300 pmhoVcm e teores de

bicarbonato e de cálcio no máximo de 450 e 87 mg1, respectivamente.
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DOMÍNIO lI: potencialidadc alta

Encerra as caraotedsticas das rochas calcárias mais impuras relacionadas ao membro Pedro Leopoldo,

com constantes intercalações argilosas, Apresenta capacidade de armazenamento moderada a alta,

combinada a um indice de carstificação média a alta, marcado por poços com até 4 entradas d'água,

provenientes de fendas de dissolução da rocha ca¡bonática. Oconem geratnente, em zonas de

topografia suave, relevo pouco ondulado, associado a uma textura de drenagem oom densidade baixa a

média e deolividade baixa.

Alguns fatores podem ser estabelecidos para caractenzar sua relação ousto/beneficio.

1. profirndidade máxima não superior a 100 metros;

2. revestimento reoomendável entre 8 e l0 polegadas para vazões entre 40 e 100 m3lh;

3. presença de filtros não é recomendada pam cerca de 60% das perfurações e revestimentos de no

máximo 35 metros;

4. características quimicas da água semelhantes ao domínio I, embora apresente-se em concentrações

diminuídas dos seus íons constituintes entre 20 e 40o/o.

DOMÍNIO rrr: potencialidade moderada

Este domínio é ca'raclenzado por zo[as aquiferas de porosidades primárias e seoundárias, marcadas por

metapelitos e suas zouas de alteração, e por intercalações de ardósias oalcíferas fraturadas,

respeotivamente. Há uma elevada capaoidade de armazenamento nâs zonas porosas, oontudo não são

efetivamente produtoras, devido à sua baixa condutividade hidráulica, Além destes fatores, conoorrem

como potenoialmente favoráveis âs zonas de lentes calcárias intercaladas aos pacotes de ardósias, as

quais, quando detectadas, podem suprfu grandes volumes de água, devido à sua maior permeabilidade

associada aos fraturamentos alargados por dissolução.

Contudo, estes tenenos estão localizados em zonas topográficas predominantemente onduladas, com

declividades moderadas e em oatas topográficas mais baixas, dominando a porção norte da área. A

textura de relevo é marcada por quebras positivas pouco pronunoiadas, com tendência da densidade de

drendgem média e elevada.

Neste domínio, oonforme as implicações dos materiais de oobertura em termos de espessura, podem ser

avaliados conforme uma relação custo/beneficio expostâ da seguinte maneira:
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l. profirndidade média pode variar de acotdo com cota topográfica: nos teffenos mais elevados,

geraLnente a meia encosta, obsewa-se a necessidade de se aprofirndar muito a perfuração para se

obter melhores resultados de vazões, sendo conseguidas vazões entre 3 e 10 m3/h para poços com

mais de l2 metros; poços perfurados próximos às zonas de talvegues ou superficies rebaixadas do

relevo, conferem vazões acima de 10 m3/h, para proÍìurdidades inferiores a 100 metros, entre 80 e

100 metros, geralmente;

2. revestimento poderá alcançar até 30 metlos de profirndidade, podendo chegar a 50 metros, mais

faramente;

3. presença de filtros em quase todas as entradas d'água, salvo as zouas fraturadas e/ou de condutos de

dissolução das lentes calcárias:

4. revestimento de 6 polegadas para todos os casos e vazões,

5. qualidade fisico-química da ágaa caracteizada por baixas conceûtrações dos íons maiores, ooorrendo

geratnente, valores de condutividade elétrioa média em torno de 125,00 ¡rmhos/cn, e teores de Ca e

HCO, no máximo de 70,00 mg/l;

6. equipamento de bombeamento recomendável, é o sistema "airlift", dependendo do perfil

oonstrutivo-estratigráfico, principalmente para os poços oom presença de muitos filtros. No oaso de

poços sem filtros, mais raros, pode-se adotar a bomba submersa.

DOMÍNIO IV: potencialidade baixa

É constituído por zonas aquíferas ligadas ao embasamento cristalino predom'inantemente, e com menor

ocorrência em faixas coincidentes aos altos estruturais detectados nas seções geológicas, onde os

metapelitos podem sobrepor diretamente as rochas cristalinâs, ou mesmo com lâminas delgadas de

oaloário intercalado entre ambos.

Superfioialmente, é marcado por zonas com elevada densidade de drenagem e relevo acidentado, cuja

capacidade de armazenamento está restrita ao meio poroso intergranular que, sobre as rochas do

embasamento cristalino, apresentam permeabilidade média a baixa podendo contribuir com uma paroela

considelável dos fluxos freáticos, nas zonas argilo-arenosas. O meio fraturado contribui de m¡nei¡a

efioaz nas zonas em que os alhhamentos de drenagem coincidem às fraturas, elevando o potencial

aquífero, mesmo que iooalmente.

Desta fo¡ma podem ser atribuídos os seguintes fatores, responsáveis pela relação custo/benefico:

l.profirndidade dos poços tubulares não deverá exceder os 90 metros, quando situados em cotas

inferiores a 800 met¡os (N.M); nos casos de ootas mais elevadas deverá alcançar no m¡iximo 150

metros,
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2.revestimento desses poços não ultrapassará 40 metros, para mais de 60% dos casos;

3.poderão ser utilizados filtros para captação do freático, quando devidamente analisadas as condições

gtanulométricas, e de qualidade das águas superficiais de entomo, para filtros posioionados abaixo

de 20 metros;

4.vazões esperadas paru 50%o dos casos, entre 3 e l0 nfÂr e, esporadioamente, em circunstâncias

especiais de topografia e relevo, superará os l0 m3/h;

s.revestimentos deverão ser de 6 polegadas;

6.qualidade fisico-química esperada caracteriza-se por uma baixa ooncentração de íons, oom

condutividade elétrica média em tomo de 140 ¡rmhos/cm, e teores de Ca e HCO¡, respectivamente, de

45 e 210 mgll, no máximo. Os teores de Na e SOa poderão ooorrer mais elevados, quando oomparados

aos outros domínios, numa faixa média de 10 mg/1.

7. poderão ser utilizados tanto a bomba submersa, como sistema "air-lift", citado anteriormente para o

domínio III.

DOMÍNIO V: potencialidade muito baixa a desprezível

Este domínio encerra todas as características negativas em relação à locação de poços tubulares,

segundo os seguintes argumentos:

L ocorre quase integralmente nas zonas de recarga;

2. caractenza-se morfologioamente como típica zona de alimentação dos aquíferos, marcada pelo alto

estrutural que representa ;

3. recarega duas baoias distintas(ribeirões Jequitibá e São João);

OBS: deve ser delimitada criteriosamente, em nível de superficie, com indicações de plaoas e instruções

quanto à importância dos cuidados a serem tomados, como medidas preventivas para sua

proteção, formas de uso e conseruação.
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VI - VTJLNERABILIDADE NATTJRAL DOS AQUÍFEROS

O termo '\,ulnerabilidade da água subterrânea à cortaminação" foi introduzido nos fins da década de 60

pelo hidrogeólogo francês J. Margat, para descrever os níveis de r'ulnerabilidade dos aquíferos à

contam;nagão, em firnção das oaracteristicas hidrogeológicas mapeadas a parlir das variações entre seus

atributos, mostrando áreas distintas de proteção natural dos aquferos.

O conceito de rulnerabilidade natural dos aquiferos, segundo Yrba &. Zaporozec (1994), depende das

propriedades intrínsecas do sistema lúdrogeológico, susceptíveis aos impactos naturais e/ou oausados

pelas atividades antrópicas.

A abordagem aqui apresentada visa o âproveitamento dos dados levantados ao longo do

desenvolvimento do projeto VIDA, sendo a escala de execução do mapa de Vulne¡abilidade Natural

dos Aquíferos condizente apenas à sua utilização como documento-guia para planejamento e gestão dos

recursos hídricos subterrâneos, além de servir como ferramenta para o zoneamento do uso e ocupação

do solo, e às estlatégias para proteção e controle da qualidade das águas subtenâneas. Entretanto,

deverá ser considerada como uma das muitas fenamentas existentes para o gerenciamento ambiental,

não sendo substituta de outros mapas.

O papel das águas subterrâneas como fonte de reservas estratégicas e vitais para o abastecimento dos

meios urbano, industrial e rural, tem requerido cada vez mais a atenção das entidades governamentais, a

reqpeito das necessidades urgentes de se criarem métodos e/ou medidas de caráter preventivo, para seu

uso racional, em vista dos processos avançados de ooncentragão demográfioa e expansão urbana. O

incremento acelerado e a variedade de oompostos químicos lançados de maneiras diversas no meio

ambiente projetam uma situagão de descontrole da qualidade das águas subterrâneas, caso tais medidas

não venham a ser tomadas no p¡esente (Foster ¿t al. 1988).

Conside¡ando ainda a dificuldade existente para desoontaminação de aquíferos e tambénq os elevados

custos envolvidos no processo de recuperação dos mesmos, to¡na-se patente a necessidade de se

propor, mesmo que em nível de reconhecimento e através de dados disponíveis, uma avaliação global

dos dferentes níveis de r,ulnerabilidade natural dos aquíferos, caraoterÞando-se tais níveis e seus limites

à implantação de determinados tipos de empreendimentos, de acordo com sua zuscetibilidade à

dispersão de contaminantes diversos.
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De aoordo com as características locais da área de estudo, recorreu-se à aplicação da metodologia de

elaboração de mapas de vulnerabilidade natural (intrínseca) dos aquíferos, segundo Yrba &" Zaporczec

(1994), os quais utili"am os atributos do próprio meio fisico, como propriedades do solo, zonas de

reoarga e as ca¡acteisticas prircipais da zona saturada e não-saturada.

A utilização da melodologia supracitada visa a preparação do mapa de r,ulnerabilidade, através das

formas e padÌões intemacionais de legenda citados em Vrba & Zaporosec (1994). Os prinoipais

atributos mostrados no mapa II, condizem com os seguintes fatores:

l. litologia e espessurâ da zo¡a não saturada;

2. litologia da zona saturada,

3. rattreza do solo -representada pelo mate¡ial de alteração derivado da composição e mistura de

matéria orgânica e paÉiculas mins¡¿is, que cobrem grande eKensão superficial dø ârea, e apresentam

geralmente, mâior capacidade de atenuação de contaminagão do que a zona saturada subjacante.

A representação cartográfica foi baseada em informações prìmárias e secundárias, no sentido de se

caracteirzat o espectro de atributos básicos relativos à vulnerabilidade natural dos aquíferos. Desta

forma as áreas oujos atributos não indiquem graus de vulnerabilidade elevada, encontram-se

naturalmente protegidas.

As informações primárias relacionam-se às camadas de material sobrejacente às rochas compactas,

avaliadas de forma a permitir sua oaracterização quanto à permeabilidade da zona não-saturada em

pontos distintos da átrea, conformando classes diferenciadas de lulnerabilidade, de aoordo oom a

espessura e o tipo de mate¡ial analisado do solo e/ou manto intempérico, sendo cada classe

representada por uma cor diferente no mapa de vulnerabilidade.

As informações secundárias referem-se ao potenciâl de propagação de contaminantes dentro do

aquífero, sendo baseadas nas caraoterísticas intrínsecas da zona saturada. Estes indioado¡es estão

representados através de oflramentos específicos, independentemente das cores referentes às

informações primrárias,

O mapa II - Vulnerabilidade Natural dos Aquíferos - visa a representação da suscetibilidade de

determinadas áreas à contaminação da água subterrânea, de acordo com a oonveniência da esoala de

trabalho, não sendo adequado para avaliações pormenorizadas, em que pesem investigações em locais

específicos sobre a disposição de determinada carga ss¡1¿minante.



O reconhecimento dos dados levantados e seus respectivos âgrupamentos entle os elementos de

informações primárias e secundárias, possibilitam a identificação de áreas com predominânoia dos graus

baixo e médio de lulnerabilidade dos aquíferos, que de forma associada aos fatores externos

(extrínsecos), representados por atividades potencialmente contaminantes, podem indicar áreas de risco

de oontaminação dos mesmos, De acordo oom Foster et al. (1988) a interação entre lulnerabilidade

natural e carga contaminante aplicada no solo ou em sub-superficie caracteriza o grau de risco

existente.

Contudo, como pode ser visto no referido mapa, não estão delimitadas as zonâs com riscos de

oontaminação dos aquíferos de foma diferenciada, devido à grande heterogenidade de elementos

potenciatnente contaminantes, não sendo consideradas as características isoladas, quanto à forma de

introdução, propagagão e persistência nos tenenos, de determinâdo tipo de elemento ou compostos

contami[antes.

Como a atividade contâminante pode ser monitorada ou até mesmo eliminada em determinado local, as

áreas de risco à contaminação dos aquíferos estão condicionadas no tempo e no espaço pela âção de

gma carga contaminante específica, atrelada ao grau de vulnerabfidade natural de um certo domínio

aquífero. Portanto, apresentam-se no mapa II apenâs as atividades atualmente desenvolvidas que podem

ser fontes potenciais de contaminação.

Não obstante, os graus de risco estejam implícitos no mapa, o bom senso dos usuário permitirá a

melhor interpretagão da legenda e reconhecimento das áreas mais ou menos vulneráveis dos aquíferos, e

tâmbém a oomparação dos graus de risco através da presença das fontes potencialmente contaminantes.

Desta forma a representação cartográficâ destas diferentes áreas t¡az informações de uso geral para os

órgãos gestores municipais, conforme comparação entre as diversas classes mapeadas, servindo como

um dooumento auxiliar nas decisões para implantação de quaisquer atividades.

As fontes potencialmente contaminantes encontram-se dispersas por todo o munioþio, sendo

identificadas três tipos prinoipais, conforme a forma de disposição no solo, rios ou em sub-superficie.A

mais importante fonte de disposição de elementos contaminantes provém dos esgotos domésticos

langados 'Tn natua" na calha do oórrego Matadouro, tributário do ribeirão Jequitibá em sua margem

esquerda, drenando à área urbana municipal. Corresponde ao principal foco de poluigão hídrica

superfioial, com o aporte de cerca de 500 Vs de descarga poluente.
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A circulação deste esgoto a céu aberto agrava-se à medida que os çursos d'água avançam sobre zonas

sujeitas a inundação, oolocando em situação de ¡isco exlremo de contaminagão os aquíferos liwes que

alimentam poços escavados, ou mesmo contribuindo para percolação profunda em zonas cuja espessura

do material sedimentar seja pequena ou próúma de fraturas mais ¡asas.

Cont¡ibuindo de forma bem menos efetiva e em ci¡cunstâncias distintas, agrupâm-se os elementos

contaminantes provenientes de atividades agricolas através do lançamento de defensivos

(fitossanitários) e/ou fertilizantes ou adubos (Pessoa 1992). Contudo, este tipo de atividade manifesta-

se, predominantemente, na forma de aplioações pontuais, podendo ser qualificada de mal aproveitada,

sendo o elemento contaminante quâse sempre aquilo que é desperdiçado ou seja, o excedente utilizado.

Essas atividades não trazem riscos consideráveis, uma vez que há poucas áreas com uso regular destes

recursos, além das zonas de oconência serem protegidas por espessa oamada natural de manto

intemp érioo .

As atividades industriais podem oontribuir consideravelmente para o âumento do risco de

contaminação dos aquíferos. Primeiramente, porque são atividades geradoras de resíduos sólidos e/ou

líquidos geratnente dispostos de forma inadequada, próximo aos cursos d'água, ou mesmo diretamente

nos leitos, através dos efluentes líquidos. Em segundo lugar, a maior concentração de indústrias

siderurgicas situa-se na zona de recarga dos aquíferos, podendo os elementos contaminantes serem

carreados através de fluxos verticais por condutos de fraturas alargadas por dissolução, nâs zonas de

rochas caloárias aflorantes.

Em virtude, quase que exclusivamente, dos at¡ibutos geológicos presentes ta iÍea, prinoipalmente a

espes$rra e permeabilidade do maûto intempérico, evidenoia-se a boa qualidade das águas subter¡âneas

explotadas atualmente, embora haja indíoios de contaminação fecal em alguns poços que servem ao

sistema de abastecimento público. Estas constatações permitem atribuir-se aos aquíferos um baixo grau

de vulnerabilidade natural, diante das possíveis combinagões de risco de contaminâção existentes.



CONCLUSõES

Sete Lagoas pode ser considerada uma cidade privilegiada em termos de ¡ecursos híd¡icos subterrâneos,

pois seu condicionamento hidrogeológioo favorece a exploragão de excelentes mananciais para o

abastecimento de água potável. Os aquíferos cárstioos possibilitaû, de acordo com os cálculos de

reservas reguladoras e permanentes, estimadas respeotivamente em 1,17 x 108 e 1,85 x 108 m3, uma

explotação contínua que extrâpola a escala de obsewação de nossas geragões. Deve*se ressaltar ainda,

que a maior pârte do volume, cerca de 907o, oonesponde ao abasteoimento público, sendo o restânte

relativo aos usos industrial e rural.

Em relação aos métodos utilizados påfa a determinação das reservas, deve-se salientar que sua

credibilidade está associada a parâmetros empírioos, oriundos de medidas médias mensais , as quais

representam um conjunto de valores obtidos de forma a permitir uma melhor aproximação dos

resultados, merecendo certa ponderação quanto às suas interpretações.

A quantificação das reservas hídricas subterrâneas através da exeoução do balanço hídrico permitiu a

separagão dos oomponentes hidrológicos em questão, sendo verifioada uma taxa de infiltração de

19,8o/o em relação ao total precipitado na ârea, ssndo 15,3% relativos ao escoamento subter¡âneo.

Como as retiradas provenientes das captações subterrâneas oorrespondem a 2,4Vo do excedente,

presume-se que o restante (2,1%) podem fluir para zonas mais profundas do aquífero oárstico; para a

bacia vizinha situada a leste do município, o que oontraria as interpolações obtidas através do mapa

piezométrico. Assim, toma-se necessária uma investigação mais detalhada a respeito das zonas

limítrofes da porção leste da bacia do ribeirão Jequitibá, quando surgirem mais informações dos níveis

d'água de poços perfurados nestas zonas. Outro fator que deverá ser considerado, refere-se à avaliação

da profundidade dos poços perfurados, urna vez que o mapa piezométrico elaborado, valeu-se dos

níveis estáticos de poços parciatnente penetrantes no aquífero cárstico. Pa¡a uma interpretagão mais

precisa a respeito dos fluxos subterrâneos, a existência de poços totalmente peûetrantes pennitiriam a

identificação das potencialidades de circulação profl:nda do endocarste (mais de 100 m). Na realidade,

o que se observa na porção central de Sete Lagoas, é uma depressão piezométrica causada pela

extração contínua da água subterrânea, oscilando em tomo da cota de 710 n¡ que deve ser causada pela

concentragão dos poços nestes looais. Propõe-se medidas de dispersão de novas locações na área

urbana, visando principalmente, a redução do rebaixamento do lençol subterrâneo, e também, a

diminuição de osoilações piezométricas, que possam proporcionar os colapsos de terrenos sobrejacentes

aos calcários.
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Com base na elaboração dos mapas de lulnerabilidade natural dos aquíferos e de potenoialidades

aquíferas, estão compreendidos os principais documentos que poderão auxiliar no planejamento da

ocupação e uso do solo, contribuindo para o melhor aproveitamento dos recursos híd¡icos

subterrâneos. Através do reconhecimento das áreas favoráveis a explotação destes recursos e das áreas

susceptíveis à oontaminação, cdam-se meios de otimizar o processo de expansão urbana, a partir da

distribuição ordenada dos diversos tipos de atividades antrópicas.

Os processos que geram o confo¡to e o bem-estar social estão intimamente ügados ao equaoionamento

das questões relativas às necessidades básicas da população, cujo oontexîo reflete a importânoia de se

convergir os estudos para o entendimento dos fatores que condicionam a qualidade da água e suas

formas de amazenamento.

A respeito dos domínios de poteûcialidades aquíferas levantados, estabeleceu-se através dos at¡ibutos

hidrogeológicos e das características construtivas dos poços tubulares, uma relação custo/benefioio

teórica, peÍinente apenas à diferelciação global dos domínios, quanto ao tipo da obra e vazões

esperadas. Estes dados foram ooletados através dos perfis construtivo-estratigráficos de 102 poços

tubulares, permitindo uma avaliação dos gastos envolvidos na obra, como filtros, revestimentos,

diâmetro de perfuração e profundidade final, em relação às vazões obtidas, capacidade espeoífica dos

poços e rebaixamento dos níveis d'água, combinando-se estas relações às condições hidrogeológicas

looais.

A finalidade deste mapa de potencialidades aquíferas é de viabilizar o reconhecimento mais amplo das

condições de exalotação da água subterrânea no município, oomo forma de orientar o planejamento

urbano, não obstante os resultados finais da execução das obras de oaptagão por poços tubulares, em

quaisquer domínios mapeados, não dispensem averiguagões locais, a partir dos detalhamentos de

investigação de campo e fotointerpretações adicionais.

Os propósitos da elaboração do mapa de lulnerabilidade natural dos aquíferos, consistem da

necessidade de se alertar quanto à importância dos recursos hídricos subterâneos, no que tange às suas

formas de exploração e princþalmente, os processos atuais de ocupação dos terrenos, que geram rrrna

enorme gama de atividades potencialmente oontaminantes. Estes aspectos implicam na qualidade das

águas subterrâneas oriundas dos aquíferos cársticos, os quais são o únioo meio de abastecimento da

população.
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Assþ o padrão de sua qualidade poderá ser mantido, oaso sejâm conhecidâs as condições dos terrenos

e seu substrato rochoso, através das zonas de maior ou menor susceptibilidade à propagação de

elementos contaminantes.

O referido mapa busca, em conjunto com o mapa de potencialidades aquíferas, uma forma de elucidar

os principais fatores que devem ser considerados quanto à implantação de quaisquer empreenclimentos,

mostrando-se apenas as áreas onde prevalecem deter:¡ninada vocação ou restrigão a sua ocupaçâo;

oabendo âs decisões finais serem tomadas pelos órgãos de planejamento competentes.

Com a utilização destes documentos de foma adequada, acredita-se que se estará contribuindo para a

preservação da qualidade dos recursos hídricos subterrâneos, e para a conscientização do poder públioo

e privado, quanto à importância de se investir em medidas preventivas, de controle e de proteção de

todo o sistema aquífero,

Em relação às caractedsticas hidrogeológicas mais impoltantes deteotadas na área, podem ser

salientados alguns aspectos relevantes:

- considerando-se as formas de aproveitamento dos aquíferos cársticos, poderão ser levantados todos

os pontos de ressurgências ou nasoeûtes em que houver qualidade e volume satisfatórios para consumo.

Para tanto, as fontes potencialmente favoráveis, conforme inventário anexo, deverão ser monitoradas ao

longo de um período hidrológico representativo, diante das modificações sazonais intervenientes;

- a zoÍa de recarga comporta atualmente, em seu trecho não mapeável (1/50000) coincidente às

margens da rodovia BR-040, um acúmulo de indústrias e demais atividades potencialtnente

oontaminantes, que se considerados seus atributos intrínsecos, deverá ser criteriosamente sinalizada,

para se inicializar o processo de hformação e ooncientização do poder público e privado, como forma

de se precaver contra acidentes, ou mesmo proteger esta ârea de reoatga dos aquíferos.

Os abatimentos de solo em Sete Lagoas são citados por moradores antigos da região, há mais de 50

anos. É certo que naquela época muitos poucos poços existiam (o primeiro pogo tubular foi perfurado

em 1942 ), sendo tais fenômenos essencialnente de origem natural. Contudo, â intensifioação no

processo exploratório dos aquíferos cárstioos pode ter contribuído para a maior incidência destes

abatimentos, nos dias âtuais. Silva (1988), com base em furos de sondagem para investigação proflrnda

do paoote carbonático e através de um modelo teórico sobre o abatimento na área urbana de Sete

Lagoas, afirmou não haver relação ertre tal abatimento de solo e o ñrncionâmento dos poços tubulares.
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No entanto, o que se obsewa, é uma tendência dos fenômenos ooorrerem sempre próximo à área

urbana, onde estão colcentrados inúmeros poços profi[dos. A investigação mais detalhada, através do

monitotamento hidrodinâmico de poços seleoionados, conhecendo-se suas coffelações estratigráficas, e

demais aspectos oonstrutivos, oomo posicionamento de filtros e entradas d'água,em um longo período

de observação, poderão facilitar a compreensão de tais mecanismos.

A operação do sistema de abastecimento de água da cidade é relativamente simples, uma vez que toda a

produção é reahzada a partir da explotação de água de boa qualidade, dispensando-se tratamento

oonvencional; apenas â cloragão é feita, estando dentro dos limites de potabilidade. No entanto, apesar

da quantidade de água subterrânea disponivel, os problemas no atendimento às demandas de consumo

ocorrem principalmente devido à má distribuigão destes recursos, quase sempre concentrados em

baterias de poços muito próximos entre si, sem o devido estudo de interferênoia entre os mesmos, e

também, à efêmera reseruação e perdas na rede.

Diante desse quadro e da impossibilidade de paralisagão do sistema em operação 24 hldta, recomenda-

se algumas medidas de controle e vigilância dos poços tubulares, para o aproveitamento raoional dos

aquífero s:

- planejamento adequado do processo de expansão do sistema de abastecimento, com ûovas locações

permitidas somente em áreas que extrapolâm a zona urbana, para evitar o colapso do sistema e o

aproñndamento das cotas piezométricas;

- utilização de indicadores dinâmioos dos níveis d'água nos pogos, para avaliação técnica de

desempenho em períodos distintos e para o estabelecimento da vazão ótima de explotação;

- manutenção pleventiva dos poços tubulares a partir de paralisações escalonadas de baterias, por um

período mínimo de 24 horas, em intervalos mensais;

- cimentação dos poços desativados;

- acompanhamento das construções de poços tubulares por empregados do setor operacional, para

corleta interpretação dos dados pertinentes às obras de oaptação subterrânea;

- execução das construgões dos poços devem ficar a cargo de firmas conceituadas no mercado, com

capacitação técnica ¡econhecida, pois da qualidade dos sewigos de perfuração e instalação, e dos

m¡teriais e equipamentos utilizados, depende a vida útil dos poços tubulares

As reoomendações importantes a respeito da utilização dos aquiferos reoai na necessidade de se alertar

quanto ao processo de verticalização no centro urbano, o que aumentará signifioativamente a densidade

poprfaoional, e como consequência, um acréscimo substancial na demanda do consumo urbano.
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INVENÎÁRIO DOS PONÎOS DÁGUA DO MUNICIPIO DE SETE LAGOAS

OBS.: s'= rsbaixamento, q = vazåo específica,
CARS = cár6tico, PELC = ælitùcarbnático,cris = cristalino,cRA = gr¿nular
PT =poço t¡bular, PE =poço €scevado, NC= nescante, INDÊF = ind€finido.



INVENTÁRIO DOS PONTOS D'ÁGUA DO MUNICIPIO DE SETE LAGOAS

OBS.: s'= reba¡xamento, q = va.ão especff¡ca,
CARS = cárstico, PELC = pelitocarbonåt'rco,cris = cristalino,GRA = granular,
PT =poço tlbulär, PE =poço escavado, NC= nascente, INDEF = indefin¡do.



INVENTÁRIO DOS PONTOS DáGUA DO MUNICIPIO DE SETÊ LAGOAS

OBS.: s'= rebaixamento, q = vazåo especf¡ca,
CARS = érslico, PELC = p€lito-cart onático,cris = cristal¡no,GRA = granular
PT =poç! tubular, PE =poço æcavado, NC= nasc€ntE, INDEF = ¡ndef¡n¡do.



INVENTÁRIO DOS PONTOS D'ÁGUA DO MUNICIPIO DE SETE TAGOAS

oBS.: s'= reba¡xamento, q = vazão especlfica,
CARS = cárstico, PELC = p€litùcarbonático,cris = cristalino,GF¿A = grenular

PT =poço tJbule., PE =poço €scavado, NC= nescente, INDEF = indef¡n¡do



INVENTÁRÍO DOS PONTOS D'AGUA DO MUNICíPIO DÊ SETE LÂGOAS

OBS.: s'= rebeixamento, q = vaão €spec¡fica,
CARS = cárstico, PELC = p€litio-cartÞnático,cris = cristalìno,GRA = granular,

PT =poço hJbular, PE =poço 6scavado, NC= nascante, INDEF = indefin¡do.



INVENTÁRIO DOS PONTOS D'AGUA DO MUNICiPIO DE SETE LAGOAS

OBS.ì s' = rebaixam€nto, q = v¿¿o æp€clfica,
CARS = érstho, PELC = p€lito.erborÉtico,cr¡s = cristalino,GRrÂ = grãnular

PT =poço t¡bular, PE =poço e€cavado, NC= nascente, INDEF = ¡ndefin¡do.



INVENTÁRIO DOS PONTOS D'ÁGUA DO MUNICIPIO DE SETE LAGOAS

OBS.: s'= rebaixamento, q = vaão especif¡ca,

CARS = érstico, PÊLC = Felito-carttonático,cris = cristal¡no,GRA = granular

PT =poço tubular, PE =poç! escavado, NC= nasconte, INDEF = indef¡n¡do



INVENÍÁRIO DOS PONTOS D'ÁGUA DO MUNICfPIO DE SETE LAGOAS

OBS.: s'= rebaixamento, q = va2¿o especlfica,

CARS = cárstico, PELC = pelitocarbnático,cris = cristalino,GRA = granular

PT =poço tubulâr, PE =poço €scavado, NC= nascente, INDEF = ¡ndefìn¡do
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INVENTÁRIO COMPLEIVIENTAR DE PONTOS D'ÄGUA PARA BACIA DO RIBEIRÃO JEOUITIBÁ



INVENTÁRIO COMPLEMENTAR DE PONTOS D'ÁGUA PARA BACIA DO RIBEIRÃO JEQUITIBÁ

obs.:Municfpìo:JQ= Jequitibá, FU= Funilând¡a, PM= Prudente de Morais; Pl= poço tubulaf, PE= poço escavado, NC= nescente
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INVENTARIO DAS ANÁLISES FISICO.OUÍMICAS DOS PONTOS D'ÁGUA DE SETE LAGOAS

Obs.: nãFnatlrcze do tþnto
(Pl=poço fu bular; PE=poço 6sê¡vado; No=nascêntê)
CE=condulividedr clélnca de águâ;
N&nào dâffido



INVÊNTÁRIO DAS ANALISES FÍSICO-OUÍMICAS DOS PONTOS D'AGUA DE SETE LAGOAS

Obs.ì natsnâfurcza do ponto

(PT=poço fu b'¡lar; PE=poço 63ctv¡do; Nc=nâ.c!nû!)
CE=condurividado clfrtrlc. de ásuâ;
ND-não dêt c{ãdo
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Este fluxo ocorre de fomra menos difusa que o primeiro, onde interoepta pequenos oanais erodidos e

dissolvidos pela ação da água, iniciando-se um processo de escoamento mais concentrado. Segrrndo

Quinl¿a f¿ Ewers (1986, in N.f:t;ll, et al 1988) os tipos de fluxos da água subterrânea, num meio de

roohas carbonáticas, evoluem de acordo oom o grau de dissolução destas rochas, em diñrsos, mistosl e

por condutos. Embora a maior parte dos aquíferos carbonátioos seja caracterizada por fluxos difusos e

por condutos, gerabnente só um tipo de fluxo predomira (Smart & Hobs 1986, in tr.f:ull et

ai.1988).Desta maneira, o início do processo de carstificação em subsuperficie ocorre no contato da

porção basal do aquífero Santa Helena, em que se interceptam lentes calcárias e ardósias calcíferas,

marcando a mudança entre os padrões de fluxo difuso (laminar) e por oondutos (turbulento).

Quanto às suas características gerais de escoamento, podem ser avaliados alguns fatores estruturais

que determinam as principais zonas de fluxo subterâneo e suas profirndidades. De acordo com a Tabela

IV.1, de 11poços analisados, obteve'se uma média de 21,1 metros de profirndidade para as entradas

d'água, sendo a máxima de 52 metros e a mínima de 9,0 metros.

Observando-se os perfis estratigráficos dos poços e as seções geológicas, verifica-se que a profundidade

média refere-se a entradas d'água oriurdas de zonas alteradas (filtros nos poços e vazões baixas); a

máxima corresponde, em geral, às porções de contato com lentes calcárias, com a presença de fendas

(sem filtros e vazões médias), e a mínima combina com situações de vazões muito baixas, com fendas

secas e filtros nos mântos de intemperismo. Na realidade o que determina as melhores condições de

fluxo, são as referências das entradas d'água com um datum específico, podendo altimetrioamente

serem balizadas em termos de direção e quantidade de água. Uma análise expedita dos perfis com cotas

altimétricas mostram uma terdência deste aquífero tornar-se mais espesso à medida que se avança em

direção a NNE, pois o embasamento cristalino encontra-se em cotas mais baixas, ocorrendo o

espessamento das camadas supracrustais do Bambuí.

l - lluxos iutcrnìcdiâ ios urtrc o lânlular c o rluìruldro
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A elaboração do mâpa piezométrico indioa um regime de fluxo com velocidades homogêneas,

verificado pela equidistânoia entre as isopiezas sendo que o gradiente hidráulico âpresenta uma direção

convelgente dos caminhamentos do fluxo rumo a parte central da bacia (Figura IV.2), coincidente à

calha do ribeirão Jequitibá. Contudo, este gradiente oscila em tomo de 10 m/km na zona centro-norte

do município, atingindo cerca de 2,5 m,&m próximo às zonas de descarga em direção ao rio das Velhas,

no extremo nordeste.

De aoordo com o distanciamento das isopiezas, observa-se uma diferenciação eûtre os intervalos,

indicando conforme Custódio & Llamas (1976), uma quebrâ na velooidade do fluxo subterrâneo,

marcada pelo aumento destas distâucias, à medida que se caminha rumo à direção NNE. Esta variação é

melhor observada a partir da cota piezomética de 720 metros, em que se alargam os intervâlos pâtâ

jusante. Estas características sugerem uma zona de contato lateral entre os aquíferos Sauta Helena e

Sete Lagoas, devido a três fatores principais:

- a diminuição da velocidade de f'luxo subterrâneo, âcârretada pela mudança nas características de

circulação do meio cárstico (fluxo por condutos em regime turbulento) para o meio pelito-carbonático

(fluxo misto a difuso, em regime predominantemente laminar). Todavia, poderá ocorrer fluxo

turbulento nas zonas carstifcadas de lentes de calcário intercalado do aquífero Santa Helena;

- o decréscimo dos valores de condutividade elétrica da água, gradativamente rumo ao norte e;

- o contato litológico coincidente nesta faixa, entre as formações Serra de Santa Helena e Sete Lagoas,

conforme mostra o mapa geológico.

IV,1.1.1.3 - Descarga

As prinoipais formas de desoarga d'água compreendem as coutribuições aos aquíferos subjacentes, às

nascentes pel'enes e às drenagens superficiais.

Os aquiferos cársticos posicionados abaixo concorrem com a maior parte do exutório proveniente das

infiltrações superficiais, prìncipalmente na área coincidente à zona de lecarga, onde o tempo de trânsito

é menor, devido às condições litológicas citadas anteriormente, tais como o grau de fiaturamento,

espessua do rnaterial de cobeftula e carstificação das rochas subjacentes.

As nascantes ocorrem de forma dispersa, sendo ca¡acterizadas, notadamente, gomo fontes de contato

entre os mâtedais elúvio-coluvionares sobrepostos aos metassiltitos e metargilitos de permeabilidade

mais baixa.
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Localmente, os trechos de aluviões encaixados a alinhamentos de fraturas podem ser alimentados

devido à oonexão hidráulica, como reguladores do sistema hídrico superficial, sendo demonstrado pela

disposição das isopiezas, através do regime influente do aquífero em relação aos cursos d'água.

As descargas induzidas, decorrentes da explotação por poços tubulares profundos, aptesentam uma

média de 8,8 d/b/r¡, oontabilizadas as medições de 16 poços, sendo que a vazão espeoífica é

geralmente inferior a l dA (60%), com média de 0,83 nflh/m. As nascertes ou fontes naturais,

quando ocorrem nos metapelitos, apresentam vazões livres não superiores a 2 trlh.. Esta oifras são

irrisórias comparadas ao volume que infiltra e se transfere para os aquíferos profundos.

IV.l.1.2 - Aquífero Sete Lagoas

Constitui-se essenciaknente por rochas carbonáticas representâdas por calcários impuros, na porção

basal, em contato com o embasamento cristaliuo, e por calcários puros na porção superior, sotopostos

aos aquíferos pelito-carbonátioos - Santa Helena. Podem aloançar uma espessuta de até 160 metros,

verificada nos perfis constlutivo-estratigráficos dos poços tubulares. São geralmente cobertos por

espessas camadas de intemperismo, representadas por solos residuais de composição argilosa,

comumente descritas nos perfis dos poços como "argilas plásticas amarelas" ou 'toá de coloração

ocre". Atingem cerca de 40 metros de profrrndidade, embora sua espessura média esteja em tomo de 25

metros. Localmente, ocorrem afloramentos da rocha calcária, evidenciando processos de carstificação

superficial e desenvolvimento de caveûr.as de dimensões consideráveis, como é o oaso das grutas Rei do

Mato, Cascâta I e II, Lapa do Boi, etc., todas com mais de 1,0 km de extensão.Este conjunto espeleo-

cárstico desenvolve-se preferencialrnente nas rochas calcárias mais puras (membro Lagoa Santa), onde

a atuação dos prooessos de dissoiução foram mais intensos.

Geograficamente, distribuem-se por toda a porção oentro-meridional do município, predominando em

uma faixa que se manifesta de leste a oeste. Sub-superficiahnente, são bem caracterizados pelos perfis

construtivo-estratigráficos dos poços tubulares, oconendo sob os litótipos metapelítioos que coûstituem

o aquífero Santa Flelena, ao longo de toda porção ceûtro-noÍe da área. Nestas condições, podem

ocoffer a partir de 60 metros de proñurdidade, sendo contínuos por mais de 100 metros. O mapa I -

Potencialidades Aquíferas - apresenta o resumo dos perfis mais representativos da área, além de mostrar

as seções geológicas em direções selecionadas.
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Em determinados locais, próximos ao alto estrutural da serra de Santa Helenâ, o aquífero Sete Lagoas

pode adelgaçar-se até cercâ de 10 metros de espessura, e imediatamente após, cerca de 500 metros,

espessar-se novamente a mais de 100 metros de profirndidade. Estas situações decorrem dos prooessos

de estruturação da bacia Bambuí, o que condiciona sobrem¿neira as zonas mais favotáveis à explotação

da água subterrânea.

Considerando que os calcários são também rochas maciças, previamente à atuação dos processos de

dissolugão pela ação da áryoa, foi neoessário sua inclusão dentro de um contexto tectônioo o qual fosse

oapaz de elucidar os princþais mecanismos responsáveis por sua estruturação, como citado

anteriormente, no ítem geologia estrutural. Ficou assim definido que a carstifioação ocorre em zoûas

onde a ÍÌaqueza da rocha estava materializada por fraturamentos, sendo alargados por dissolução; ou

por falhamentos, cujos processos intempéricos agiram ao longo dos planos, criando zonas favoráveis à

oirculação da água subterrânea.

Uma vez entendidos tais mecanismos, toma-se possível admitir que a dinâmica hídrica subterrânea é

muito intensa, e estabelece-se a partir da circulação de grande volume d'água através do endocarste, o

qual tem sua gênese ligada aos seguintes fatores (segundo Pakner 1991):

- recarga de fluxo difüso através de rochas sobrejaceûtes não solúveis, as quais contribuem com

volumes consideráveis para as fraturas da rocha calcária subjacente;

- agressividade da água subterrânea incrementada pela mistura com águas provenientes de outras

fontes, de somposição química diferente (solo + ácido húmico : águas ácidas), aumentando a

capacidade de dissolução do calcário.

IV.l.1.2.f - Recarga

Os oalcários do aquífero cárstico Sete Lagoas posicionam-se estratigtaflcamente abaixo do pacote

metapelítico representado pelo aquífero Santa Helena, pelo menos nas porções do centro-norte da área,

onde não estão aflorantes, mas são detectados pelos perfis dos poços tubulares. Com cerca de 130 km'z

de superficie mapeada, os calcários apresentam-se com mais de 960/o desta área coberta por solos

residuais e pouco transportados, com poucas exaosições de afloramentos rochosos.
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De acordo com Palmer (l98aa), o fluxo de água que circula através de condutos subter¡âneos ou

câvernas, depende da quantidade de recarga disponível e/ou da capacidade de oondutividade bidráulioa

de tais condutos. Neste sentido, é possível identificar duas condições que controlam o armåzenamento

destes aquíferos:

- nos zonas de recarga "stricto sensu", correspondentes às á¡eas de exposições ¡ochosas e à faixa

compreendida pelo conjunto serrano Santa Helena - Tombador, o cont¡ole do fluxo subterrâneo

depende diretamente da área de captura que alimenta as fissuras e fraturas;

- nas áreas de oarste enooberto pelo próprio manto de alteração ou por roohas insolúveis sobrejaoentes,

há água suficiente para manter os condutos repletos de água, sendo que a água excedente flui segundo

rotas altemativas, dando origem às surgências.

Ocorre, desta forma, uma transfe¡ência do apofie hídrico pluvial, de acordo com as condições

supracitadas, que reoarrega o aquífero oárstico, estando as camadas de cobertura em uma fimção

voltada mais à filtragem dos volumes de água descendente, do que propriamente ao atmâzenamento.

[V.1.1,2.2 - Condições de Fluxo

De uma maneira geral ooonem fluxos por condutos, em regime turbulento, nas zonas cuja oarstificação

é bem desenvolvida. A rede de drenagem subterrânea conoorda seu traçado aos alinhamentos de

estruturas tectônicas, como falhas e fraturas, embora as primeiras tenham sido inferidas como

coincidentes as direções de cisalhamento. As Íìatwas tiveram suas direções, predominantemente,

coincidentes aos alinhamentos da drenagem superficial (Capítulo III), ou mesmo interpretadas através

de ocorrência de lagoas paleocársticas em sequôncia retilínea.

O levantamento estatistico das profundidades de entradas d'água dos poços tubulares, para um total de

162 medidas, acusam uma média de 46,2 metros, sendo a máxima de 103,0 metros e a mínima de I0,0

metros de profindidade. Entretanto, os niveis estáticos estão distribuÍdos homogeneamente em classes

de 0 a 30 metros, perfazendo um total de 607o dos valores encontrados. A média é de 23,7 metros, para

um total de 86 medidas excutadas no período de maio a âgosto de 1991. Cabe salientar que, mesmo

sendo medidos em condição de repouso, os uíveis estáticos dos poços tubulares situados na área urbana

podem ter sido aparentes, uma vez que a densidade de poços é muito elevada, oom média de 2,7

poços/km'?, o que representa a metade dos poços tubulares do munioípio (101), restritos à zona urbana

de 38 krn'?.
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Desta forma, o cone de rebaixamento provooado por poços ativos circunvizinhos, possivelnente

influenoia o compoftamento do aquífero cárstico inte¡correctado hidraulicamente, e marca nesta área

umâ cota piezométrioa mínim¿ e5sil¿ado entre 790 e pouco menos de 710 metros, correspondente a

niveis estáticos variando em tomo de 20 a 40 metros de profirndidade.

Estas informações, balizadas com as distribuições de entradas d'água dos poços tubulares, permitem

confgurar-se a seguinte situação do regime de fluxo na área:

- as entrâdas d'água de maior importância, quanto ao volume de água, enoontram-se em profirndidades

inferiores a 700 metros de altitude, sendo distinguidos através do levantamento de 35 perfis com cotas

altimétricas, dois níveis distintos de carstificação: o primeiro em cotas variando entre 700 e 680

metros, e o segundo em cotas vafiando entre 680 e 660 metros de altitude. Estes níveis correspondem

às fairas oom maior número de entradas d'água, respectivamente;

- as vazões espeoíficas dos poços tubulares, em geral, tendem a ser mais elevadas em locais cujas

profirndidades ultrapassam a cota de 700 metros, o que demonstra uma elevada condutividade

hidráulica da rede de condutos endocársticos, abaixo desta cota.

IV.1,1.2.3 - I)escarga

Os aquíferos oársticos estão representados por cotas piezométrioas que variam entre 800 e 720 metros,

com um gradiente hidráulico mais acentuado próximo à zona serana, tanto para leste como para oeste

do município. Na direção oeste, atinge a cota de 720 metros, com um gradiente de 8,0 metros/km, e na

direção leste chega a atingir 32,0 metros/km, próximo à ser¡a de Santa Helena, porém a média é de 13,3

n/km.

Uma das principais fotmas de descarga desses aquíferos corresponde ao próprio volume explotado

constantemente para o abastecimerto da população, da ordem de 500 vs. Contudo, esta taxa de

bombeamento corresponde apenas a uma pequena parte do volume infiltrado, conforme verificado pelo

balanço hídrico.

Como o embasamento cdstalino não fuuciona como um receptor pote cial das águas que podem fluil
verticalmente, pode-se supor que gr-ande parcela do volume infiltrado atirúa zonas de circulação lenta e

mais profrrnda, na forma de uma recarga efetiva e/ou escoe âo longo dos condutos endocársticos rumo

ao rio das Velhas, nível de base regional.
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IV.l,2 - Unidade Aquífera Cristalina - Aquíferos Cristalinos

l

Esta Unidâde é representada por ììm conjunto de rochas granitóides indiferenciadas, oonformando um ,

sistema hidrogeológico particularizado.
:

l

_i,i O. aquíferos cristalinos são constituídos essencialmente por rochas gnáissico-migmatíticas, sendo 
)

caracterizados por condições de fluxo e amazenamento restritas às zonas de fissura destas rochas. l

Conespoudem à porção basal indiferenciada, quanto a seus tipos litológicos, sendo às vezes mapeados 
I

de acordo com a coloração róseo-esbranquiçada do produto de intemperismo derivado dos saprólitos I

qu artzo-feldsp áticos.

;

Ocorrem, predominantemente, na porção extremo sul do município, perfazendo um total de 80 km, em lj

superficie. Afloramentos de rochas macigas são escassos e a cobertura alterada varia sua espessura !

entle 0 e 50 metros, com média entre 20 e 30 metros. As exposições rochosas coincidem com altos

estruturâis, situados preferencialmente nas adjacåroias do interflúvio que divide as bacias dos ribeirões

Jequitibá e São João. Apresentam-se em cotas altímetricas mais elevadas na direção sul conforme

verificado nos perfis dos poços e nas seções geológicas (nupa I).

A caraoterística mais maroante deste assoalho cristalino é a sua grande variação topográfica, podendo

altemar-se em desníveis superiores a 100 metros, em menos de 200 metros de extensão.

Na porção sul ocorrem em dois domínios, separados por uma faixa de baixo estrutu¡al ocupada por

sedimentos pelito-carbonáticos e calcários, sugerindo uma zona de falha do complexo cristalino, com

direção NW-SE .

IV,l.2.1.1 - Recarga

.:ìi

õ Devido ao caráter polimetamórfico do embasamento, muitos eventos tectônicos deixaram registros

super?ostos nestas rochas, matedalizados através de uma trama intrincada de fraturamentos, conforme

visualizado ua análise dos diagrarnas de fiaturas.Tendo sido citado anteriomente, os dois domínios

existentes confotmam padrões de direções distintas de alinhamentos; o situado a oeste, acumula

comprimentos de extensão variável e direção NW, e o localizado a leste é pouco expressivo,

apresentando menos traços de ffatura, com densidade menor e direção preferenoial para NE.
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A porção sul do interflúvio que delimita a.bacia do ribeirão Jequitibá atravessa esta zonâ de fraturas e

aparentemente (não se dispõe de dados suficientes para uma conclusão mais precisa), o conjunto de

ûaturas do domínio leste, situado dentro desta bacia, define uru zona de reoarga distinta do domínio

oposto. Desta forma, os oursos d'água instalados nestes alinhamentos contribuem para a realimentação

das reservas de água subterrânea neste domínio, cuja direção provável deve ser no sentido NE,

oonjuntamente aos da baoia Jequitibá, e os do domínio oeste, consequentemente, contribuem para a

baoia dos ribeirões São João e Tapera, cujo gradiente hidráulico tem caimento para WNW.

As considerações estruturais e rlininls¿s levantadas para esta unidade aquífera, levam a crer que o

regime de alimentação do manancial hídrico subterrâneo é totalmente dependente da interoonexão entre

as camadas de material inconsolidado, que capeiam as rochas fraturadas sotopostas. Exibindo

granulação com frações mais grosseiras do que as encontradas nos mântos de alteração das rochas

pelito-carbonáticas e calcários, o capeamento quartzo-feldspático ñmciona como uma "esponja"

armazenando água numa espessa zona saturada livre, a qual mantém abastecidas as fraturas em

profundidade. A análise dos perfis construtivos dos pogos indica situações variadas quanto ao

fomecimento e produtividade de água.

Em geral, o que se verifica é rm¿ çoaf¡iþ¡içfio sig¡ifiç¿1iy¿ das águas de chuva, direta e/ou

indiretamente, alimentando os aquiferos via percolação intergranular, com reoarga contínua nos vales

encaixados pelo controle estrutural da drenagem.

mJ.2.1.2 - Condições de Fluxo

O fluxo da água subterrâneâ nestes aquíferos está intimamente relacionado às estruturas abe¡tas das

roohas cristâlinas, tais como fi'aturas, fissuras e zonas de falhas, principalmente as falhas antigâs que

foram reativadas por processos tectônicos posteriores.

De uma maneira geral, pode-se caracterizar duas formas de fluxo: uma mais rasa, interconectada

hidraulicamente ao manto de intemperismo, e outra profimda, com características químicas da água

diferentes, em regime de confinamento exercido pelo isolamento de Íìaturas em maiores profundidades.
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As observações dos poços, quanto às entradas d'água, revelaram determinadas características de fluxo

subterrâneo, quando comparados aos volumes explotados:

- os poços com vazões m¡is elevadas normalnente corespondem à profundidade média de entradas .

d'água, em torno de 4l metros, ou ainda, âos poços com filtros nâs profirndidades entre 15 e 30

metros, locados preferenciatnente às margens dos ribeirões looais;

- os poços com vazões baixas, inferiores a 3,0 d/h, relacionam-se às locações em terrenos de

topografia mais elevada, com filtros ou não, e cujas entradas d'água corespondem a fendas mois

profrmdas, variando entre 50 e 80 metros.

Considerandotaisobservações,pode-severificarqueûosteÍenosoristalinososfluxospotencialnente

aproveitáveis, oorrespondem às zonas em que a possibilidade de ocorência de fendas abertas seja

maior, o que na área tem se demonstrado para profirndidades de até 88 metros, ressaltadas as ootas

topográficas.

IV.1.2.1.3 - Descarga

l

Grande paroela da água pluvial, que se iu-filtra nos teüenos granulares que cobrem o embasamento é

transmitidaparazonasmaisprofi'rndasdoaquífero,eoutfapaftet¡ansfere-separaoscursosd.água

através de um regime de influência do aquífero sobre o leito d'água. Desta forma, é mantida uma i

relação de permuta, em que o aquífero inicialmente cede para os cursos d'água, e por sua vez cede para

o aquífero profirndo. :

j

Outra parcela que é descauegada pelos aquíferos corresponde à liberação de oamadas freátioas, retidas 
ì

por lentes de material menos permeáv el da zona alterada, confomando faixas de lençóis suspensos, 
l

como fontes intermitentes e também fontes de contato, como descrito anteriormente. l

IV.l,3 - Unidade de Coberturas Inconsolidadas - Aquífcros Granulares

:

Estão representados em toda eKensão superficial, através dos materiais inconsolidados provenientes ou ':

da alteração das rochas "in situ", ou por rampas de colúvio de materiais pouco transportados, e ainda,

pelos aluviões restritos às zonas das calhas dos cursos d'água.

São essencialmente aquíferos freáticos, descontínuos, caracterizados no campo por umâ série de poços 
,

escavados (oistemas) e nascentes diversas.
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Em profundidade, sofrem oscilações de acordo com a atuação do grau de intemperismo de deteminada

cam¡da ¡oohosa. À exoegão dos aluviões, são geralmente espessos e sua composigão varia de aoordo

com o plotólito que o originou. Muitos dos poços tubulares perfiuados em zonas de contatos

litológicos, obtiveram resultados anômalos quanto a inúmeros parâmetios, tanto qualitativos como

quantitativos. Esses poços, cuja tipologia aquífera mostra-se indefinida, oorrespondem nos perfis

analisados às zonas que se con-firndem em relação ao material inoonsolidado, quanto à origem do

material intemp erisado.

Apesar de alguns casos referirem-se a poços com elevadas vazões,não foi possÍvel associá-los a zonas

de aluviões heterogêneas, pois os vales fechados em que se localizam não demonstram capacidade

suficiente para grande transporte de sedimentos, emvista das elevadas espessuras observadas.

Os poços escavados (PE's) cadastrados em número de 56, obtiveram uma média de 12,5 metros de

profundidade com a máxima em 40,0 metros e a mínima em 3,0 metros. Avazão extraída desses poços

com diâmetros em tomo de 1500 m4 podem alcançar desoargas superiores a 1000 l/h.

Os aquíferos freátioos, em geral, têm suas águas reconstituídas pelas descargas pluviais, ou looatnente,

podem ser realimentados por águas fluviais conectadas hidraulicamente a estes aquíferos. As condições

de escoamento subterrâneo são regidas essencialmente por fluxo laminar, em que predominam

movimentos descendentes da água pelos espaços intergranulares da rocha alterada e do solo. As

nascentes câdastradas nestas zonas aquíferas mostram-se mais ftequentes nas áreas de contato com

solos ou rochas menos permeáveis. Das 36 nascentes cadastradas, 25 encontram-se nestas condições, as

quais apresentam vazões extremamente variadas, dependendo de diversos fatores, como topografia,

tipo de material incousolidado, etc., Estes materiais de coberhrra, por funcionarem como verdadeiros

filtros, condicionam a qualidade da água em subsuperficie, sendo de vital importância no contexto

hidrogeológioo local.

IV.2 - Características I{idráulicas e Dimensionais

Na avaliação dos resultados obtidos na Tabela IV. l, quanto às características fundamentais dos

aquíferos, verifica-se urna espessurâ saturada média que pode oscilar em torno de 80, 50 e 40 metros,

para os aquíferos Sete Lagoas, Cristalino e Santa Helena, respectivamente.
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Estes limites de saturação observados implicam num regime de confinamento generalizado dos

aquíferos Sete Lagoas e Santa Helena, dadas as condições de fluxo profirndo no endocarste e nas lentes

carbonáticas interoaladas nos metapelitos, cobertos por espessâ camada de material inoonsolidado, de

baixa permeabilidade. O aquífero Cristalino apresenta-se conectado hidraulicamente ao manto de

alteração sobrejacente por uma malha de porosidade seoundária, podendo em alguns looais, mostrar-se

em regime ds 5e¡1i-s6nfin¿6sa1o devido à presença de lentes de composição mais argilosa.

Os limites de saturação dos aquíferos estão ma¡cados pelas profirndidades máximas de entradas d'água

nos poços tubulares, em relação aos níveis estáticos. Contudo, para os valores apresentados aoima,

estão excluídos os dados referentes às ent¡adas d'água de filtros posicionados no matedal granular de

coberfirra, para ambos os aquíferos, Cristalino e Santa Helena.

O mapa piezométrico obtido revela uma con.figuração geral de fluxos subterrâneos direcionados

concordantemente ao caimento topográfrco e convergentes à porção central da bacia do ribeirão

Jequitibá, embora a disposição das isopiezas, localmente, possâ âpresentar alguma imFrecisão devido à

falta de dados para interpolação, o que não invalida a tendência geral do escoamento. Este sistema

aquífero é separado pela serra de Santa Helena, que serve de divisor das águas que drenam para oeste,

no sentido de alimentação da bacia do có[ego São João.

Dentro deste contexto, conforme visualizado nas seções geológioas do mapa I - Potencialidades

Aquíferas- as espessuras saturadas soÍìem oscilações de acordo com as mudanças altimétrioas do

assoalho cristalino, enfatizando as zonas com maior ou menor probabilidade de acumulagão de água

subterrânea, dentro dos pacotes de rocha calcá¡ia.

De acordo com o que foi exposto até o momento, nota-se claramente a maior relevância dos aquíferos

cársticos (Sete Lagoas), tanto pela quantidade de informações disponíveis, quanto por seu

comprometimento com a população a ser abastecida.Isto reflete a imporlância de se determinar seus

atributos dinâmicos e hidráulicos, bem como de se quantificar suas reseryas, não obstante a

camctet''zação dos outros aquíferos, seja também importante no conteKo hidrológico global,

principalmerrte em terrnos comparativos.

Os principais recursos utilizados para obtenção das características hidráulicas dos aquíferos

compreendem os ensaios de bombeamento dos poços tubulares e/ou reouperação residual dos níveis

d'água.
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De aoordo com a disponibilidade de dados a respeito da execução destes ensaios, apenas seis fichas

foram catalogadas, cujos valores estão apresentados na Tabela IV.2. Os dados pertinentes ao aquífero

Santa Helena foram obtidos de Lima (1980), e representam condições hidrogeológicas equivalentes, em

áreas congêneres - Funilândia e Paraopeba. A interpretação dos 8 (oito) ensaios foi fefta pua
determinação dos parâmetros hidráulicos transmissividade (T) e permeabilidade (K), este ultimo,

empiricamente, através da fórmula T:Kb, onde b = espessura saturada do aquífero.

TABELA lV.2 - Dados do Rebaixamento Residual dos Ensaios de Recuperação

Tempo
t'(min.)

Aouífero Cristalino Aquífero Santa Helena Aquífero Sete Lapoas
YWa 177
NE=4,0m
ND=23,8m

Poço 56
NE=0,0û
ND = 39,4 m

NE ! 20,3 II1

ND = 45,8 û
NE= 10,? m
ND = 45,8 m

NE = 13,8 !r
ND = 16,2 a

NE= 32,9m
ND=369m

NE= 0,86a
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Utilizou-se o método simplifioado de Jacob (1952, in Kruseman & Rider 1970), com base nos dados

pertinentes à recuperação natural dos aquíferos, uma vez que a taxa de reoarga é constante e igual ao

valor da vazão principal (Q) durante o bombeamento. Isto sig¡fica que as variações do ¡ebaixamento

resultante dos diferenças acentuadas na taxa de descarga não ocoffem durante a recuperação do

aquífero.

Embora os pré-requisitos necessários à interpretação e aplicação do método de Jacob, como

homogeneidade e isotropia dos aquíferos sejam relevantes, este foi utilizado para os aquíferos cársticos

e fraturados, pelo fato dos resultados obtidos para transmissividade (T) serem representativos de cadâ

unidade aquífera, quando oomparados entre si. As Figuras IV.3 a IV.5 apresentam os gráficos de

interpretação das curvas de recuperação e a Tabela IV.3 os resultados dos parâmetros hidráulicos.

TABELA IV,3 - Resultados dos Parâmetros Hidráulicos

Aquífero N' do

Poço

T K

m'zldia m2lh m/dia cm/seg.

Cristalino t1'7

56

38,40 1,60 0,768 8,89 x 104

1,40 0,058 0,028 3,20 x l0-'

Santa I{elena Funilândia

Paraopeba

10,30 0.43 0,257 2,97 x l0'
8,73 0,36 0,218 2,52 x l}a

Sete Lagoas

182

185

214

188

t.029,00 42,87 t2,86 1,48 x l0-'

\27.60 5,31 1,60 1,85 x 10-3

136,50 56S 1,70 1,96 x l0

1.405,00 5 8,54 17.56 2,03 x I0

De aoo¡do com o previsto, os resultados encontrados indicam diferenças consideráveis entre os

aquíferos fraturados (Cristalino e Santa Helena) e os cársticos (Sete Lagoas). Os primeiros podem ser

enquadrados em uma mesma ordem de grandeza, já o segundo apresenta vâlores cuja ordem de

gtandeza difere dos demais, refletindo uma condutividade hidráulica muito elevada.

Comparativamente a estes valores, podem se ressaltar os valores obtidos de ó0 medidas de vazões

específicas (Tabela IV.l), onde os aquíferos fraturados mostram uma média de 0,6 m3lh/m para 18

medidas, e os aquíferos cársticos apresentam uma média elevada de 37,6 trlh/m, para 42 medidas.
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Considerando-se os fatores dimensionais dos aquíferos torna-se extremamente importarxte â

contabilização das reservas hídricas subterrâneas. O oáloulo das reservas permanentes e reguladoras dos

aquíferos cársticos rep¡esentam papel de fr¡ndamental importânoia para gestão dos recu¡sos hídricos

subterrâneos, de forma a conduzir racionabnente o controle da extração da água, suas formas de uso e

proteção.

Segundo os resultados encontrados a partir do balanço hídrico, pode-se estimâr que as reservas

reguladoras estejam representadas pelo esooâmento zubtenâneo (217,3 mtrl.), tendo sido calculado

conforme a separação dos oomponentes (superficial e subterrâneo), através do hidrograma de vazões, e

que corresponde ao volume anual renovável equivalente à parcela 2 da Tabela II.6, ou seja, 1,03 x 108

m3. As perdas correspondentes à parcela= 3 podem estar associadas aos próprios erros embutidos nos

métodos de avaliagão, ou mesmo indioar uma fuga das águas subterrâneas, para as bacias cársticas

vizhhas, uma vez que as quantidades de entradas e saídas d'água devem se equiparar. O valor

coÍesponde à área total da bacia, deve ser dimensionado para abrangência das rochas aquíferas

cársticas, com superficie média de 420 km2, se oonsideradas âs zonas encobertas pelas rochas

metapelíticas dentro do município. Desta forma, representa um aumento de cerca de l3%, sendo

portanto 1,17 x 108 m3. Este volume corresponde aproximadamente a 7 vezes o volume explotado

anuatnente destes âquíferos, que é de 1,64x107 rf.

As reservas permanentes teriam seu volume estimado a parlir dos volumes encontrados para a porção

saturada do referido aquífero, que conesponde a:

V5¿1 = Volume saturado;

A : área de ooorrência;

E5¡1 : espessurâ saturada.

onde, Vs¿1 =A x E,"r

assim, tem-se . Y"^¡: 420 x 106mt x 80m

Vsat : 33,6 x 109 m'



Para o oálculo da reserva permanente propriamente dita, temos que basear os valores do ooefioiente de

armazenamento (S) em regiões congêneres, urna vez que não se dispõe desse parâmetro. Segundo Lima

(1980), foi reútzado teste de bombeamento parâ determinagão de S, em ¡ochas calcárias do Grupo

Bambuí,em Minas Gerais, encontrando-se um valor médio de 5,5 x 10-3 o qual será adotado neste

estudo, embora oom reservas. Segundo Watdemir B. da Cruz (oom. verbal), este valor coinoide com o

encontrado em estudos hidrogeológioos na região cátstica de kecê, na Bahia.

Assim, tem-se : Vp : V5s¡ x S

onde : Vn : Reserva Permanente

V5¿1 = Volume Saturado

S : Coeficiente de armazenamento

Vp=Vr"1 xS

logo, Vo = 33,6 x 109 x 5,5 x 10-3

Vp : 1,85 x 108 m'

Analisando-se os valores encontrados no balanço e os resultados obtidos nos cálculos d.as reservas,

oompreende-se que somente uma parcela dos volumes infiltrados seja passÍvel de esgotamento para as

calhas dos cursos d'água, talvez pelo fato do posicionamento de parte significativa das oamadas

aquíferas estar abaixo do nível de base local (ribeirão Jequitibá). Assim, apenas os volumes explotados

pelas captações dos poços podem ser computados para regularização das descargas, em contribuição

aos volumes do escoamento subtelrâneo para perenização do regime híddco superficìal.

Nestes termos, as reservas reguladoras sendo conhecidas possibilitam o dimensionamento da

capacidade de explotação dos aquíferos, uma vez que a eKração de água dos depósitos subterrâneos,

em quantidades superiores às existentes nestas reservas, evidenciaria uma zuper-explotação,

aoaretando a quebra do equilíbdo hidráulico do sistema (Souza 1995).

De acordo com Rebouças et al. (1994), 25o/o d,o volume estimado para as reservas reguladoras

representaria a disponibilidade explotável dos aquíferos, que no referido caso correspond. e a 2,92 x 107

mrlano, sendo este volume superior cerca de 1,28 x 107 mr ao explotado atualmente (1,64 x l0? m3),

Isto significa uma demanda atuâl, que corresponde à 50% do volume de disponibilidade explotável e

que consome apclas l47o das reservas reguladoras.



IV,3 - Condicionâmento Hidroquímico

A caructenzação hidroquímica foi executada a partir de 63 análises em poços tubulares e nascentes

selecionadas, distribuídos da seguinte forma: 44 análises para os aquíferos cársticos, sendo 40 poços e 4

surgênoias; 12 análises para os aquíferos pelito-carbonáticos, sendo 1l poços e I nascente, e 7 análises

para o aquífero cristalino, em poços tubulares. O anexo IV apresenta os teores de cada elemento

analisado e a identificação das amostras, conforme o oadastrâmento dos pontos d'água. A classificação

geral das águas susbterrâneas é apresentada na Figura IV.6, segundo o diagrama triJinear de Piper,

sendo a oomposþão químioa das águas predominantemente bioarbouata oálcioa, em que as relações

iônicas mostram-se da seguinte forma:

ca* >> Mg*> Na* e HCol >> CL-> so4=

No entanto, em alguns ¡roços verificou-se a presença de águas bicarbonatadas mistas, associadas a

zonas de contato litológico entre folmações pelito-carbonáticas e cristalinas ou ainda a pogos situados

próximos à zona de recarga. A distribuição dos elementos analisados conforme mostra a Tabela IV.4

indica os rezultados globais encoutrados para todos os aquíferos, elucidando os teores máximos, médios

e mínimos dos íons maiores. Segrurdo os resultados obtidos para o parâmetro dureza (CaCO3), cabe

ressaltar as águas duras encontradas para os aquíftros cársticos, com teores médios da ordem de 190,00

mgl1. Os aquíferos fraturados apresentaram média de 58,00 mgll, representando as águas brandas

(Custódio & Llamas 1976) destes ambientes.

TABELA IV.4 - Resultados Globais dos Elementos Químicos Analisados

ELEMENTOS (mg/l) MÄXIMO MEDIO MINIMO

Cálcio

Magnésio

Sódio

Potássio

Bicarbonato

Cloreto

Sulfâto

Du¡eza

87,00

38,00

29,00

3,35

454,9

t 1 ()t

30,40

276,90

4'7,5

4,40

1,35

0,71

I't 5,90

'ì 5c)

144.80

3,00

0,8

0,24

0,1I

t6,7

0,10

0,40

r8,60



F IGU RÀ 8.6 _

3, t6r, r65 J
ra3, ra5 !q
244,274
r38

t64
t47
l3

àa
266
245, r88
67
ra2

zt,36,t86,212,254
54 ,70,76
245,280
34,2OO,2ll,260
34, r98

OIAgRAMA OE

r3a, 280
r47

67,t t7
t74

56. r65.rA6
r89, r98,245 ,265

PI PER

roo

5q 54
ta3
5t

3,200
t3.36. t86, r89

14, 54,r65,145,t98, 243
r6r, r 64,244,260,27A

52-
256,266,294
3 ,50, 200
37
taz

LEGENDA

AqU íFERo sANTA HELENA

AOUíFERo s ETE LAGoAs

aouíFERo cRtsTALtNo
itl

Sód rcd i 8 rco. Þonol6do

B rcor bonotodo 3ód ico



76

O objetivo principal das análises fisico-químicas é o de permitir, através da comparação dos teores

enoontrados nos elementos maiores (cátions e ânions), um diagnóstico da composição química das

águas zubterrâneas em cada ambiente aquífero, e consequentemente da qualidade dessas águ.as.

Como se tem observado através dos resultados obtidos nas análises, há r'ma discrepância de

determinados parâmetros, devido à r'm¡ interação dferenoiada entre a água e a rooha aquífera. De

maneira a se estabelecer grupos químicos de água e suas respectivas influênoias aquíferas, separou-se os

elementos analisados de acordo oom a localização do poço amostrado. A Tabela fV.5 apresenta os

resultados.

TABELA fV.S - Características Composicionais das Águas Subterrâneas

AOUÍFERO LIMITES

PARÂMETRO (ÛlS )

Cz Ms Nâ K HCO" cl SO¿

CRISTALINO

MAXIMO 43.00 8.20 22.90 2.t4 209.20 4,47 30.4

MEDIO 15.3 4.30 10.15 1.40 103.99 t.80 8.70

MINIMO 3.00 t.30 5"60 l.l0 34.50 0.10 0.30

SETE LAGOAS

MAXIMO 87.00 38.00 29.00 2.20 454.90
,tt ot 16.50

MEDIO 65.90 4.71 3.32 0.5'l 206.78 4.02 2.89

MINIMO 5.00 t.00 0.24 0.11 85.90 0.10 0.40

SANTA HELENA

MAXIMO 69.50 8.80 r6.00 3.35 164,50 6.96 9.40

Itt¡UtO
MÍNIMo

24,40

4,00

3,46

0.80

5,28

0,62

0,6'7

0.18

95,37

16.70 ôRO

too
ô {ll

Durante a campanha reahzada paÍa o cadastramento dos pontos d'água no campo, mediu-se os valores

de pH e condutividade elétrica, dos quais são levantadas algumas considerações estatísticas a respeito

das dispersões desses parâmetros, conforme o tipo de aquífero avaliado (Tabela IV.6).

Para os aquíferos cársticos obteve-se, em 103 poços tubulares, uma média de 333,2 pmhos/cm de

condutividade elétrica, a mais elevada llo conjunto, o que combina com a maior presenga de sais

dissolvidos, como bica¡bonato e cálcio, cujos teores são os mais elevados se comparados a outros

elementos. Com relação ao pH, observa-se uma variação muito grande dos valores encontrados nestes

aquíferos, porém há uma tendência dentre os 101 poços medidos, para valores entre 6,5 e 7,5,

seguindo-se os valores entre 7,0 e 7,5, indicando características de basicidade.



TABELA IV.6 - Teores dos Parâmet¡os Medidos '1n loco"

AOIII¡'ICRO
PARAMETRO fmsll)

LIMITES rIl C-E- l¡r mhos/cm)

CRISTALINO
MAXIMO 8.5 297.00
MEDIO (1ó) 6.8 ll6t 135.70

MINIMO 5.1 60.00

SETE LAGOAS
MAXIMO It4 600.00
MEDIO 101) 7.1 t03) 332.20
MINIMO 153.00

SANTA HELENA
MAXIMO 8.0 to0 00
MEDIO '18) 6_9 t9).t24.70

MINIMO 5.7 55 00

O aquífero Santa Helena apresenta, para 19 poços medidos, uma média de 124,70 pmhoVcm com

rnriximo em 400,00 pmhos/cm e mínimo de 55,00 pmhos/cn, representando uma menor quantidade de

sais dissoþidos. O pH médio de 6,9 não distoa muito dos valores encontrados nos outros aquíferos, o

que indica ser o pH bastante heterogêneo para todas as análises, não mantendo nenhuma relação de

proporcionalidade com outras variáveis levantadas.

O aquífero Cristalino, para 16 medições realizadas, acusou umâ média de pH de 6,8 e condutividade

elétrica média de 135,70 pmhos/cm.

A interação ágrra-rocha analisada a paftf desses elementos fica demonstrada no mapa de isolinhas de

teores fisico-químicos, o qual individualiza domínios hidroquímicos distintos entre os aquíferos (Fþra
IV.7). A partir dos dados químicos levantados nas análises pode-se oaracterizar as águas subterrâneas

da área em três grupos distintos, condioionados da seguinte forma:

- Grupo I: esta faixa apresenta composição química dominada pelos teo¡es mais elevados entre os

elementos anaüsados, caracterizada por uma distribuição percentual média dos íons presentes,

superior aos demais grupâmentos, Tabela IV,7. Está conformada essenoiaknente sobre as roohas

carstificadas do aquífero Sete Lagoas, onde o predomínio dos íons bicarbonato e cálcio são

respeotivamente 4 e 3 vezes maiores que nos aquíferos Cristalino e Santa Helena.

toNs C¡ Ms Nâ K HC03 CI so, TOTAL
r ËuKts s

tvtÉptOS fmøn
4,71 3,32 0,57 206,78 4,O2 2.89 288,l9

t.6 t.t o.2 7r I 1.4 1.0 t00

TABELA IV.7 - Distdbuição Iônica Média Perceutual - Aquífero Cárstioo
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Das 44 amostras analisadas, 607o apresentam teores maiores que a média para os íons bicarbonato e

32o/o são rnaiores que a média para os íons oáloio. Considerando que algumas anomalias decorrentes de

poços com oaptação em zonas de calcários imluros foram contabilizadas, há de se oonvir que estes

valores estão subestimados.

- Grupo II: insere'se no domínio do Aquífero Cristalino, cuja composição químis¿ dominante é

catacteizada por valores médios dos elementos analisados (Tabela IV.8), sendo sua distribuição

iônica peroentual bastante distinta dos demais grupos, com contribuição efetiva dos íons sódio e

sulfato, oerca de 3 vezes maiores que nos outros aquíferos.

TABELA lV.8 - Distribuição Iônica Média Percentual - Aquífero Cristalino

IONS C¡ Mr' Na K HCO. cl so, TOTAL
I -E,UKEù

N¡ÉDIOS rmslt)
15,03 4,30 10,1 5 1,40 103,99 1.80 8,70 145.37

l0 3 3.0 1.0 t.0 7l t.2 6.0 100

Em contrapartida, mostra-se com teor de cálcio mais baixo, constituindo apenas l4o/o do total de cálcio

analisado para todos os aquíferos.

- Grupo III: enoen'a os teores com valores baixos, pertenoentes ao dominio das roohas pelito-

oarbonátioas do aquífero Santa Helena. Caracteriza-se por umâ composição iônica bastante

incipiente (Tabela IV.9), onde as frações de bioarbonato e oáloio respondem por aproximadamente

897o de seu espectro composioional.

TABELA IV,9 - Distribuição Iônica Média Percentual - Aquífero Santa Helena

IONS Cø Ms Nâ K HCO. cl so, TOTAL
I I1UKÞù

ItÉpros rmøn
24.40 3.46 5,28 0,67 95,3',1 2,',15 ,oo 134,72

l8_l 2.6 3.9 0.5 70.t 2.D
,, 1 100

Desta forma, a caracter1zação da composição químioa das águas subterrâneas, presentes nestes

diferentes ambientes, é confrmada através das relações iônicas determinadas combase nos grupos I, II,

III, os quais são perfeitamente correlacionáveis aos dados obtidos no carnpo, quanto à oondutividade

elétrica e que indicam as coudigões de mineralização destas águas.

Cabe salientar que para os grupos II e III não foi possível a delineagão das isolinhas de mesma

condutividade elétrica, devido a ausência de dados para interpolação.
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Quanto à canctenzação do índice de saturação das águas, dada em termos de incrustabilidade ou

agressividade, foi baseada no método do gnomograma de 'Tloover - Langelier" para determinação do

pH de equilíbrio. o qual é obtido graficamente. O parâmetro temperatura ("C) utilizado foi o obtido nas

medigões de campo, com média de 2loC para mais de 90% dos dados. A alcalinidade foi obtida através

da formula ( HCO'3) = z TAC (alcalinidade total), sendo utilizados os valores médios das Tabelas IV.5

e IV.6, para o aquífero Sete Lagoas,

O índice de saturação média encontrado revela câracteristicas de águas corrosivas, oontrariando o

esperado, sendo o pH de equilíbrio igual a 7,61. Como citado por Fraga (1994), as águas do aquífero

'KARST" paranaense também caracterizam-se por sua maior agressividade, reflexos da elevada

condutividade hidráulica, permitindo uma oontínua e rápida renovação dos fluxos.

IV.3.1 - Qualidade das Águas Subterrâneas

Os aquíferos cársticos são os principais responsáveis pelo abastecimento público municipal, e de acordo

com as anátses fisico-químicas reahzadas, apresentam águas de boa qualidade, não indicando quaisquer

restrições quanto à sua potabilidade. O SAAE - Serviço Autônomo cle Água e Esgoto, através de

boletins informativos a respeito de campanhas de amostragem recentes, informa que cerca de 30% dos

poços que atendem a população, manifestam, sazonalmente, problemas de contaminação bacteriológica

da âgm, que é somente clorada antes de ser distribuída, e que as oâusas são atribuídas a problemas de

selagem de poços mais antigos.

Outra característioa que deve ser ressaltada é o teor de dureza das águas, acarretando um sabor

desagradável e gerando problemas de incrustação de carbonato de cálcio nas tubulagões de menor

diâmetro. Isto se deve principatmente às diferenças na temperatura da âgla, tendo um aorésoimo

oonsiderável no seu percurso, dos poços até a rede de distribuição.

Quanto aos seus usos prinoipais, podem ser considerados os limites de potabilidade mostrados na

Tabela IV.l0, o que em comparação aos teores gerais obtidos nas análises fisico-químicas (Tabelas

IV.4 a IV.6 e anexo IV) apresenta-se em conformidade com os patlrões m.áximos exigidos. Apenas o

parâmetro dureza pode ultrapassar, em alguns casos, o recomendado e extrapolar o máximo tolerável.
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Quanto às possibildades do uso das águas subterrâneas para irrigação, procedeu-se à utilização do

método de avâliação SAR - "Sodium Absorption Ratio", segundo o 'U. S. Salinity Laboratory",

estabeleoendo-se a proporção de sódio em peq/l, conforme a razão abaixo:

Para a referida avaliação reconeu-se diretamente aos valores máximos, médios e mínimos encontrados

dentre os elementos analisados, pan a caraclenzação mais abrangente dos teores p¡esentes nas águas

do aquífero Sete Lagoas (Tabela IV,5 e lV.6), Os resultados obtidos foram:

I - p/ valores máximos, SAR = 0,65 e C.E. : 600 pmhosicm;

2 - p/ valores médios, SAR : 0,161 e C.E. : 332,2 ¡rmhos/cm;

3 - p/ valores mínimos, SAR = 0,025 e C.E. : 153,0 pmhos/cm.

De acordo com as deteminações acima, enquadram-se os dois primeiros resultados uas oategorias

CzSl, e o terceiro, CrSr:

- C;: águas com baixa salinidade, podendo ser utilizadas para irrigar a maior parle das oulturas e solos,

apresentando baixo risco de salinização;

- C2: águas com média salinìdade, podendo ser utilizadas em solos moderadamente permeáveis;

- S1: águas com baixo teor de sódio, sendo utilizáveis em qualquer tipo de solo'

Verificando-se o enquadramento de todas as análises do anexo IV,71,9% compreendem a categoria

CzSr,e27,l%àCrSr.

r Na"

(rca2* + rxlg'-lz



TABELA IV. 10 - LIMITES DE POTABILIDADE

PARÂMETROS TINIDADE I II lII IV
L.R L.T

ÞeterÂentes NølI LAS o2 05 o2

nìøl NH1 o02 0.0l

Arsênio ms/l As 0.05 005 005 005 0ì

Bá¡io ms/l Ba I

Boro wrJlB 0 '15

mpll cd 0.005 0.001 0.005

Chumbo møl Pb 00 0.03 0.05 0.0 r

Cianetos mu/l CN 0.1 0.0l 0l
Cloretos rnøl cl 250 250 250 250

Cobre n1øl Cu 002

Coliformes Totais NMP/100 ml 0( 1) 0 10(2)

Cor UH 5 5 l0 30

Cromo Hexavalente mø/l C¡ 005 0.05

l)rreze Tolal ms/l CaCO 500 100 200

Fenóis rnr/l CíH3oH o 001 0 001 0 001 0 01

Ferro Total mû/l Fe 0.3 0.03 03 0.3

f,hroretos møl F 1.4 L5 1.5

Fosfato Total møl P 0 025

Manganês npy'l Mn 0.1 0.1 0.1 0.1

Mercúrio rnp:/l Hs 0 00r o 0002 0.001

Nitratos rns/l NO. t0 l0 l0

C)leos e Graxas msJl

oH 65-85 60-90 70-85 60

Sólidos Totais Dissolvidos møll 1000 500 500

Sulfatos ms/l SO, 400 250 400 250

Zinco mq/l Zn o 1R

r = MnrIsTÉNo DA SAÚDD - Pon&ir no 36 09/01/90)
II = coNAMA - Resolùgão n'20 (lE/06/E6)
III = O.M.S - IdêtrÞtior¡l Sland¡rds For Drinfir8 Wà'er" (198a)

IV=ABNI -PB-19 - (19J9)
Colimcl¡i! . Conrerkâçio míxim¡ tceilávell
( I ) - 9r% ds rmoskæ ddom lp¡esentár ¡ù¡ênci! de colifomer lot¡¡s cm 100 rf, n¡ß t rerLùles sor¡o toleràdos rté l0colifomæio!.is em

t00 
'l)l, 

d.'dé qw não ocoEr om2 (dus) lnóliscs coßôcùlivôs:
(2) -E n ígus sen tràrlmcnto, o NMP 6eró mcnor qus t0 em 909/0 &s rmotlr¡s cx¡minåd¡s e'n I srþ. Ncnltùns st¡prorá o indico de 20. Não 6e pemjte um NMP fnlior

que 15 cm2 (dEs) lnlli,eò consecuriv.s.
NMP = Núnero Díxiho pcmiâ!ívcl

L.R = LiEitc re¡0ñcddávcl
L.T = I-imitc tolerável



V - POTENCIALIDADES AQUÍFERAS

A dinâmica aquífera dos ambientes cársticos oonstitui-se num fenômeno extÌemamente distinto dos

demais domínios aquíferos oaracterizados na área de estudo e por seus atributos hidrodinâmicos,

representa a unioa fonte potencialmente capaz de suprir uma demanda elevada e contínua por um longo

período de tempo.

As elevadas vazões específicas detenninadas parâ estes aquíferos, além das altas taxas de recarga

mantidas pol um regime pluviométrico bastante homogêneo, têm assegurado condigões de

explotabilidade suficientes para abasteoer a população. Os registros dos poços com vazões elevadas

superam em grande maioria aqueles com insucesso na obtenção de água. Geralmente, o que se observa

são baterias de poços aglomerados em looais oujas locações recentes estão próximas aos poços antigos,

com vazões reconhecidamente elevadas.

Nestas circunstâncias, à medida que a demanda vem aumentando com o decorrer do tempo, trocam-se

os equipamentos de bombeamento e perfuram-se poços vizinhos, mantendo-se as mesmas áreas de

oaptação. Não há problemas instantâneos quanto a esta prática no processo de explotagão da âgta

subterrânea, uma vez que os poços bem construídos podem atingir longa durabilidade. Porénr, o que se

questiona é a interferência dos cones de depressão dessas baterias què se oonoentram numa área

relativamente pequena: são mais de 65 poços tubulares profimdos bombeando ininterruptamente, em

apenas 38 km'z, totalizando quase 2 poços/km'?de média, mas que podem atingir até 10 poços{km'.

A distribuição irregular das áreas de captação não se torna um'problema grave, à medida que se dispõe

de altemativas plausíveis, considerando-se a área disponível de tenenos calcários carstifioados para

leste do munioípio, principalnente. Isto implica num pensamento imediatista, culminando na tomada de

decisões por parte dos órgãos municipais oompetentes, no sentido de se desinoentivar a veftlcalìzação

da ocupação urbana, deslocando-se esta expansão para áreâs a que o autor julga condizentes para tâl

fim, se avaliadas sob o ponto de vista de suas pontencialidades aquíferas. A partir destas prerrogativas,

entendeu-se que seria de ftrndamental importânoia um diap.óstioo das áreas favoráveis à explotação dos

aquíferos, permitindo a visualização de domínios hidrogeológicos homogêneos, quanto às suas

características intrínseoas, indicativas de sua capacidade de fluxo e de armazenamento.
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Utilizou-se pata o estabelecimento destes domínios os oritérios morfoestruturais de Soares & Fiori

(197ó), inicialnente, como forma de identificar as zonas mais permeáveis e de oonvergência de fluxos,

através da anáüse das texturas de relevo e drenagem. Estas informações foram superpostas aos mapas

de fraturamento e de distribuição das vazões específicas, conformando, juntamente com os perfis e

seções estratigráficas, os limites de cada domínio.

O mapa I - Potencialidades Aquíferas gerado a partir destas associações visa a identificação dos

domínios do menor ao maior potencial à explotação da água subterrânea, sendo definidos os principais

atributos hidrogeológioos de cada domínio e suas perspeotivas em relação às condições de explotação e

aos resultados esperados.

De acordo com o ex?osto ânteriotmente,

caracterizados quanto às suas condições de

desorição dos atributos hidrogeológicos e a

captação.

foram estabeleoidos cinco domínios hidrogeológicos,

explotação, qualitativa e quantitativâmente, conforme a

análise sucinta da relação custo/beneficio das obras de

Como será descrito a seguir, fica nítida a proporcionalidade direta entre o meio geológico e o potenoial

aquífero, representândo os ambientes cársticos as melhores condições de explotação.

DOMÍNIO I: potenciatidade muito âltâ

Este domínio é representado por zonas de calcários puros, membro Lagoa Santa, com elevada

capacidade de armazenamento dada pelo alto índice de oarstificação, marcado por inúmeros poços oom

mais de 5 entradas d'água a profirndidades não superiores a 80 metros. São zonas de topografia plana,

baixa densidade de drenagem e relevo pouoo pronunciado, predominando enoostas suaves e deolividade

muito baixa. Os aspectos hidrogeológicos conjugados conferem uma relação custo/beneficio muito

baixa, oom perfirrações que podem ser oaracterizadas da seguinte forma:

l. poços com profirndidade mrixima de 80 metros;

2. revestimento de qualquer diâmetro, a depender do volume requerido, com proñtndidade não superior

a 15 metros;

3. dispensável a presenga de filtros;

4. yazão esperada aoima de 50 m3/h para poços com diâmetros superiores a l0 polegadas;

5. água zubterrãnea aanotenzada por oondutividade elétrica média de 300 pmhoVcm e teores de

bicarbonato e de cálcio no máximo de 450 e 87 mg1, respectivamente.
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DOMÍNIO lI: potencialidadc alta

Encerra as caraotedsticas das rochas calcárias mais impuras relacionadas ao membro Pedro Leopoldo,

com constantes intercalações argilosas, Apresenta capacidade de armazenamento moderada a alta,

combinada a um indice de carstificação média a alta, marcado por poços com até 4 entradas d'água,

provenientes de fendas de dissolução da rocha ca¡bonática. Oconem geratnente, em zonas de

topografia suave, relevo pouco ondulado, associado a uma textura de drenagem oom densidade baixa a

média e deolividade baixa.

Alguns fatores podem ser estabelecidos para caractenzar sua relação ousto/beneficio.

1. profirndidade máxima não superior a 100 metros;

2. revestimento reoomendável entre 8 e l0 polegadas para vazões entre 40 e 100 m3lh;

3. presença de filtros não é recomendada pam cerca de 60% das perfurações e revestimentos de no

máximo 35 metros;

4. características quimicas da água semelhantes ao domínio I, embora apresente-se em concentrações

diminuídas dos seus íons constituintes entre 20 e 40o/o.

DOMÍNIO rrr: potencialidade moderada

Este domínio é ca'raclenzado por zo[as aquiferas de porosidades primárias e seoundárias, marcadas por

metapelitos e suas zouas de alteração, e por intercalações de ardósias oalcíferas fraturadas,

respeotivamente. Há uma elevada capaoidade de armazenamento nâs zonas porosas, oontudo não são

efetivamente produtoras, devido à sua baixa condutividade hidráulica, Além destes fatores, conoorrem

como potenoialmente favoráveis âs zonas de lentes calcárias intercaladas aos pacotes de ardósias, as

quais, quando detectadas, podem suprfu grandes volumes de água, devido à sua maior permeabilidade

associada aos fraturamentos alargados por dissolução.

Contudo, estes tenenos estão localizados em zonas topográficas predominantemente onduladas, com

declividades moderadas e em oatas topográficas mais baixas, dominando a porção norte da área. A

textura de relevo é marcada por quebras positivas pouco pronunoiadas, com tendência da densidade de

drendgem média e elevada.

Neste domínio, oonforme as implicações dos materiais de oobertura em termos de espessura, podem ser

avaliados conforme uma relação custo/beneficio expostâ da seguinte maneira:
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l. profirndidade média pode variar de acotdo com cota topográfica: nos teffenos mais elevados,

geraLnente a meia encosta, obsewa-se a necessidade de se aprofirndar muito a perfuração para se

obter melhores resultados de vazões, sendo conseguidas vazões entre 3 e 10 m3/h para poços com

mais de l2 metros; poços perfurados próximos às zonas de talvegues ou superficies rebaixadas do

relevo, conferem vazões acima de 10 m3/h, para proÍìurdidades inferiores a 100 metros, entre 80 e

100 metros, geralmente;

2. revestimento poderá alcançar até 30 metlos de profirndidade, podendo chegar a 50 metros, mais

faramente;

3. presença de filtros em quase todas as entradas d'água, salvo as zouas fraturadas e/ou de condutos de

dissolução das lentes calcárias:

4. revestimento de 6 polegadas para todos os casos e vazões,

5. qualidade fisico-química da ágaa caracteizada por baixas conceûtrações dos íons maiores, ooorrendo

geratnente, valores de condutividade elétrioa média em torno de 125,00 ¡rmhos/cn, e teores de Ca e

HCO, no máximo de 70,00 mg/l;

6. equipamento de bombeamento recomendável, é o sistema "airlift", dependendo do perfil

oonstrutivo-estratigráfico, principalmente para os poços oom presença de muitos filtros. No oaso de

poços sem filtros, mais raros, pode-se adotar a bomba submersa.

DOMÍNIO IV: potencialidade baixa

É constituído por zonas aquíferas ligadas ao embasamento cristalino predom'inantemente, e com menor

ocorrência em faixas coincidentes aos altos estruturais detectados nas seções geológicas, onde os

metapelitos podem sobrepor diretamente as rochas cristalinâs, ou mesmo com lâminas delgadas de

oaloário intercalado entre ambos.

Superfioialmente, é marcado por zonas com elevada densidade de drenagem e relevo acidentado, cuja

capacidade de armazenamento está restrita ao meio poroso intergranular que, sobre as rochas do

embasamento cristalino, apresentam permeabilidade média a baixa podendo contribuir com uma paroela

considelável dos fluxos freáticos, nas zonas argilo-arenosas. O meio fraturado contribui de m¡nei¡a

efioaz nas zonas em que os alhhamentos de drenagem coincidem às fraturas, elevando o potencial

aquífero, mesmo que iooalmente.

Desta fo¡ma podem ser atribuídos os seguintes fatores, responsáveis pela relação custo/benefico:

l.profirndidade dos poços tubulares não deverá exceder os 90 metros, quando situados em cotas

inferiores a 800 met¡os (N.M); nos casos de ootas mais elevadas deverá alcançar no m¡iximo 150

metros,
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2.revestimento desses poços não ultrapassará 40 metros, para mais de 60% dos casos;

3.poderão ser utilizados filtros para captação do freático, quando devidamente analisadas as condições

gtanulométricas, e de qualidade das águas superficiais de entomo, para filtros posioionados abaixo

de 20 metros;

4.vazões esperadas paru 50%o dos casos, entre 3 e l0 nfÂr e, esporadioamente, em circunstâncias

especiais de topografia e relevo, superará os l0 m3/h;

s.revestimentos deverão ser de 6 polegadas;

6.qualidade fisico-química esperada caracteriza-se por uma baixa ooncentração de íons, oom

condutividade elétrica média em tomo de 140 ¡rmhos/cm, e teores de Ca e HCO¡, respectivamente, de

45 e 210 mgll, no máximo. Os teores de Na e SOa poderão ooorrer mais elevados, quando oomparados

aos outros domínios, numa faixa média de 10 mg/1.

7. poderão ser utilizados tanto a bomba submersa, como sistema "air-lift", citado anteriormente para o

domínio III.

DOMÍNIO V: potencialidade muito baixa a desprezível

Este domínio encerra todas as características negativas em relação à locação de poços tubulares,

segundo os seguintes argumentos:

L ocorre quase integralmente nas zonas de recarga;

2. caractenza-se morfologioamente como típica zona de alimentação dos aquíferos, marcada pelo alto

estrutural que representa ;

3. recarega duas baoias distintas(ribeirões Jequitibá e São João);

OBS: deve ser delimitada criteriosamente, em nível de superficie, com indicações de plaoas e instruções

quanto à importância dos cuidados a serem tomados, como medidas preventivas para sua

proteção, formas de uso e conseruação.
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VI - VTJLNERABILIDADE NATTJRAL DOS AQUÍFEROS

O termo '\,ulnerabilidade da água subterrânea à cortaminação" foi introduzido nos fins da década de 60

pelo hidrogeólogo francês J. Margat, para descrever os níveis de r'ulnerabilidade dos aquíferos à

contam;nagão, em firnção das oaracteristicas hidrogeológicas mapeadas a parlir das variações entre seus

atributos, mostrando áreas distintas de proteção natural dos aquferos.

O conceito de rulnerabilidade natural dos aquiferos, segundo Yrba &. Zaporozec (1994), depende das

propriedades intrínsecas do sistema lúdrogeológico, susceptíveis aos impactos naturais e/ou oausados

pelas atividades antrópicas.

A abordagem aqui apresentada visa o âproveitamento dos dados levantados ao longo do

desenvolvimento do projeto VIDA, sendo a escala de execução do mapa de Vulne¡abilidade Natural

dos Aquíferos condizente apenas à sua utilização como documento-guia para planejamento e gestão dos

recursos hídricos subterrâneos, além de servir como ferramenta para o zoneamento do uso e ocupação

do solo, e às estlatégias para proteção e controle da qualidade das águas subtenâneas. Entretanto,

deverá ser considerada como uma das muitas fenamentas existentes para o gerenciamento ambiental,

não sendo substituta de outros mapas.

O papel das águas subterrâneas como fonte de reservas estratégicas e vitais para o abastecimento dos

meios urbano, industrial e rural, tem requerido cada vez mais a atenção das entidades governamentais, a

reqpeito das necessidades urgentes de se criarem métodos e/ou medidas de caráter preventivo, para seu

uso racional, em vista dos processos avançados de ooncentragão demográfioa e expansão urbana. O

incremento acelerado e a variedade de oompostos químicos lançados de maneiras diversas no meio

ambiente projetam uma situagão de descontrole da qualidade das águas subterrâneas, caso tais medidas

não venham a ser tomadas no p¡esente (Foster ¿t al. 1988).

Conside¡ando ainda a dificuldade existente para desoontaminação de aquíferos e tambénq os elevados

custos envolvidos no processo de recuperação dos mesmos, to¡na-se patente a necessidade de se

propor, mesmo que em nível de reconhecimento e através de dados disponíveis, uma avaliação global

dos dferentes níveis de r,ulnerabilidade natural dos aquíferos, caraoterÞando-se tais níveis e seus limites

à implantação de determinados tipos de empreendimentos, de acordo com sua zuscetibilidade à

dispersão de contaminantes diversos.
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De aoordo com as características locais da área de estudo, recorreu-se à aplicação da metodologia de

elaboração de mapas de vulnerabilidade natural (intrínseca) dos aquíferos, segundo Yrba &" Zaporczec

(1994), os quais utili"am os atributos do próprio meio fisico, como propriedades do solo, zonas de

reoarga e as ca¡acteisticas prircipais da zona saturada e não-saturada.

A utilização da melodologia supracitada visa a preparação do mapa de r,ulnerabilidade, através das

formas e padÌões intemacionais de legenda citados em Vrba & Zaporosec (1994). Os prinoipais

atributos mostrados no mapa II, condizem com os seguintes fatores:

l. litologia e espessurâ da zo¡a não saturada;

2. litologia da zona saturada,

3. rattreza do solo -representada pelo mate¡ial de alteração derivado da composição e mistura de

matéria orgânica e paÉiculas mins¡¿is, que cobrem grande eKensão superficial dø ârea, e apresentam

geralmente, mâior capacidade de atenuação de contaminagão do que a zona saturada subjacante.

A representação cartográfica foi baseada em informações prìmárias e secundárias, no sentido de se

caracteirzat o espectro de atributos básicos relativos à vulnerabilidade natural dos aquíferos. Desta

forma as áreas oujos atributos não indiquem graus de vulnerabilidade elevada, encontram-se

naturalmente protegidas.

As informações primárias relacionam-se às camadas de material sobrejacente às rochas compactas,

avaliadas de forma a permitir sua oaracterização quanto à permeabilidade da zona não-saturada em

pontos distintos da átrea, conformando classes diferenciadas de lulnerabilidade, de aoordo oom a

espessura e o tipo de mate¡ial analisado do solo e/ou manto intempérico, sendo cada classe

representada por uma cor diferente no mapa de vulnerabilidade.

As informações secundárias referem-se ao potenciâl de propagação de contaminantes dentro do

aquífero, sendo baseadas nas caraoterísticas intrínsecas da zona saturada. Estes indioado¡es estão

representados através de oflramentos específicos, independentemente das cores referentes às

informações primrárias,

O mapa II - Vulnerabilidade Natural dos Aquíferos - visa a representação da suscetibilidade de

determinadas áreas à contaminação da água subterrânea, de acordo com a oonveniência da esoala de

trabalho, não sendo adequado para avaliações pormenorizadas, em que pesem investigações em locais

específicos sobre a disposição de determinada carga ss¡1¿minante.



O reconhecimento dos dados levantados e seus respectivos âgrupamentos entle os elementos de

informações primárias e secundárias, possibilitam a identificação de áreas com predominânoia dos graus

baixo e médio de lulnerabilidade dos aquíferos, que de forma associada aos fatores externos

(extrínsecos), representados por atividades potencialmente contaminantes, podem indicar áreas de risco

de oontaminação dos mesmos, De acordo oom Foster et al. (1988) a interação entre lulnerabilidade

natural e carga contaminante aplicada no solo ou em sub-superficie caracteriza o grau de risco

existente.

Contudo, como pode ser visto no referido mapa, não estão delimitadas as zonâs com riscos de

oontaminação dos aquíferos de foma diferenciada, devido à grande heterogenidade de elementos

potenciatnente contaminantes, não sendo consideradas as características isoladas, quanto à forma de

introdução, propagagão e persistência nos tenenos, de determinâdo tipo de elemento ou compostos

contami[antes.

Como a atividade contâminante pode ser monitorada ou até mesmo eliminada em determinado local, as

áreas de risco à contaminação dos aquíferos estão condicionadas no tempo e no espaço pela âção de

gma carga contaminante específica, atrelada ao grau de vulnerabfidade natural de um certo domínio

aquífero. Portanto, apresentam-se no mapa II apenâs as atividades atualmente desenvolvidas que podem

ser fontes potenciais de contaminação.

Não obstante, os graus de risco estejam implícitos no mapa, o bom senso dos usuário permitirá a

melhor interpretagão da legenda e reconhecimento das áreas mais ou menos vulneráveis dos aquíferos, e

tâmbém a oomparação dos graus de risco através da presença das fontes potencialmente contaminantes.

Desta forma a representação cartográficâ destas diferentes áreas t¡az informações de uso geral para os

órgãos gestores municipais, conforme comparação entre as diversas classes mapeadas, servindo como

um dooumento auxiliar nas decisões para implantação de quaisquer atividades.

As fontes potencialmente contaminantes encontram-se dispersas por todo o munioþio, sendo

identificadas três tipos prinoipais, conforme a forma de disposição no solo, rios ou em sub-superficie.A

mais importante fonte de disposição de elementos contaminantes provém dos esgotos domésticos

langados 'Tn natua" na calha do oórrego Matadouro, tributário do ribeirão Jequitibá em sua margem

esquerda, drenando à área urbana municipal. Corresponde ao principal foco de poluigão hídrica

superfioial, com o aporte de cerca de 500 Vs de descarga poluente.
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A circulação deste esgoto a céu aberto agrava-se à medida que os çursos d'água avançam sobre zonas

sujeitas a inundação, oolocando em situação de ¡isco exlremo de contaminagão os aquíferos liwes que

alimentam poços escavados, ou mesmo contribuindo para percolação profunda em zonas cuja espessura

do material sedimentar seja pequena ou próúma de fraturas mais ¡asas.

Cont¡ibuindo de forma bem menos efetiva e em ci¡cunstâncias distintas, agrupâm-se os elementos

contaminantes provenientes de atividades agricolas através do lançamento de defensivos

(fitossanitários) e/ou fertilizantes ou adubos (Pessoa 1992). Contudo, este tipo de atividade manifesta-

se, predominantemente, na forma de aplioações pontuais, podendo ser qualificada de mal aproveitada,

sendo o elemento contaminante quâse sempre aquilo que é desperdiçado ou seja, o excedente utilizado.

Essas atividades não trazem riscos consideráveis, uma vez que há poucas áreas com uso regular destes

recursos, além das zonas de oconência serem protegidas por espessa oamada natural de manto

intemp érioo .

As atividades industriais podem oontribuir consideravelmente para o âumento do risco de

contaminação dos aquíferos. Primeiramente, porque são atividades geradoras de resíduos sólidos e/ou

líquidos geratnente dispostos de forma inadequada, próximo aos cursos d'água, ou mesmo diretamente

nos leitos, através dos efluentes líquidos. Em segundo lugar, a maior concentração de indústrias

siderurgicas situa-se na zona de recarga dos aquíferos, podendo os elementos contaminantes serem

carreados através de fluxos verticais por condutos de fraturas alargadas por dissolução, nâs zonas de

rochas caloárias aflorantes.

Em virtude, quase que exclusivamente, dos at¡ibutos geológicos presentes ta iÍea, prinoipalmente a

espes$rra e permeabilidade do maûto intempérico, evidenoia-se a boa qualidade das águas subter¡âneas

explotadas atualmente, embora haja indíoios de contaminação fecal em alguns poços que servem ao

sistema de abastecimento público. Estas constatações permitem atribuir-se aos aquíferos um baixo grau

de vulnerabilidade natural, diante das possíveis combinagões de risco de contaminâção existentes.



CONCLUSõES

Sete Lagoas pode ser considerada uma cidade privilegiada em termos de ¡ecursos híd¡icos subterrâneos,

pois seu condicionamento hidrogeológioo favorece a exploragão de excelentes mananciais para o

abastecimento de água potável. Os aquíferos cárstioos possibilitaû, de acordo com os cálculos de

reservas reguladoras e permanentes, estimadas respeotivamente em 1,17 x 108 e 1,85 x 108 m3, uma

explotação contínua que extrâpola a escala de obsewação de nossas geragões. Deve*se ressaltar ainda,

que a maior pârte do volume, cerca de 907o, oonesponde ao abasteoimento público, sendo o restânte

relativo aos usos industrial e rural.

Em relação aos métodos utilizados påfa a determinação das reservas, deve-se salientar que sua

credibilidade está associada a parâmetros empírioos, oriundos de medidas médias mensais , as quais

representam um conjunto de valores obtidos de forma a permitir uma melhor aproximação dos

resultados, merecendo certa ponderação quanto às suas interpretações.

A quantificação das reservas hídricas subterrâneas através da exeoução do balanço hídrico permitiu a

separagão dos oomponentes hidrológicos em questão, sendo verifioada uma taxa de infiltração de

19,8o/o em relação ao total precipitado na ârea, ssndo 15,3% relativos ao escoamento subter¡âneo.

Como as retiradas provenientes das captações subterrâneas oorrespondem a 2,4Vo do excedente,

presume-se que o restante (2,1%) podem fluir para zonas mais profundas do aquífero oárstico; para a

bacia vizinha situada a leste do município, o que oontraria as interpolações obtidas através do mapa

piezométrico. Assim, toma-se necessária uma investigação mais detalhada a respeito das zonas

limítrofes da porção leste da bacia do ribeirão Jequitibá, quando surgirem mais informações dos níveis

d'água de poços perfurados nestas zonas. Outro fator que deverá ser considerado, refere-se à avaliação

da profundidade dos poços perfurados, urna vez que o mapa piezométrico elaborado, valeu-se dos

níveis estáticos de poços parciatnente penetrantes no aquífero cárstico. Pa¡a uma interpretagão mais

precisa a respeito dos fluxos subterrâneos, a existência de poços totalmente peûetrantes pennitiriam a

identificação das potencialidades de circulação profl:nda do endocarste (mais de 100 m). Na realidade,

o que se observa na porção central de Sete Lagoas, é uma depressão piezométrica causada pela

extração contínua da água subterrânea, oscilando em tomo da cota de 710 n¡ que deve ser causada pela

concentragão dos poços nestes looais. Propõe-se medidas de dispersão de novas locações na área

urbana, visando principalmente, a redução do rebaixamento do lençol subterrâneo, e também, a

diminuição de osoilações piezométricas, que possam proporcionar os colapsos de terrenos sobrejacentes

aos calcários.
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Com base na elaboração dos mapas de lulnerabilidade natural dos aquíferos e de potenoialidades

aquíferas, estão compreendidos os principais documentos que poderão auxiliar no planejamento da

ocupação e uso do solo, contribuindo para o melhor aproveitamento dos recursos híd¡icos

subterrâneos. Através do reconhecimento das áreas favoráveis a explotação destes recursos e das áreas

susceptíveis à oontaminação, cdam-se meios de otimizar o processo de expansão urbana, a partir da

distribuição ordenada dos diversos tipos de atividades antrópicas.

Os processos que geram o confo¡to e o bem-estar social estão intimamente ügados ao equaoionamento

das questões relativas às necessidades básicas da população, cujo oontexîo reflete a importânoia de se

convergir os estudos para o entendimento dos fatores que condicionam a qualidade da água e suas

formas de amazenamento.

A respeito dos domínios de poteûcialidades aquíferas levantados, estabeleceu-se através dos at¡ibutos

hidrogeológicos e das características construtivas dos poços tubulares, uma relação custo/benefioio

teórica, peÍinente apenas à diferelciação global dos domínios, quanto ao tipo da obra e vazões

esperadas. Estes dados foram ooletados através dos perfis construtivo-estratigráficos de 102 poços

tubulares, permitindo uma avaliação dos gastos envolvidos na obra, como filtros, revestimentos,

diâmetro de perfuração e profundidade final, em relação às vazões obtidas, capacidade espeoífica dos

poços e rebaixamento dos níveis d'água, combinando-se estas relações às condições hidrogeológicas

looais.

A finalidade deste mapa de potencialidades aquíferas é de viabilizar o reconhecimento mais amplo das

condições de exalotação da água subterrânea no município, oomo forma de orientar o planejamento

urbano, não obstante os resultados finais da execução das obras de oaptagão por poços tubulares, em

quaisquer domínios mapeados, não dispensem averiguagões locais, a partir dos detalhamentos de

investigação de campo e fotointerpretações adicionais.

Os propósitos da elaboração do mapa de lulnerabilidade natural dos aquíferos, consistem da

necessidade de se alertar quanto à importância dos recursos hídricos subterâneos, no que tange às suas

formas de exploração e princþalmente, os processos atuais de ocupação dos terrenos, que geram rrrna

enorme gama de atividades potencialmente oontaminantes. Estes aspectos implicam na qualidade das

águas subterrâneas oriundas dos aquíferos cársticos, os quais são o únioo meio de abastecimento da

população.
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Assþ o padrão de sua qualidade poderá ser mantido, oaso sejâm conhecidâs as condições dos terrenos

e seu substrato rochoso, através das zonas de maior ou menor susceptibilidade à propagação de

elementos contaminantes.

O referido mapa busca, em conjunto com o mapa de potencialidades aquíferas, uma forma de elucidar

os principais fatores que devem ser considerados quanto à implantação de quaisquer empreenclimentos,

mostrando-se apenas as áreas onde prevalecem deter:¡ninada vocação ou restrigão a sua ocupaçâo;

oabendo âs decisões finais serem tomadas pelos órgãos de planejamento competentes.

Com a utilização destes documentos de foma adequada, acredita-se que se estará contribuindo para a

preservação da qualidade dos recursos hídricos subterrâneos, e para a conscientização do poder públioo

e privado, quanto à importância de se investir em medidas preventivas, de controle e de proteção de

todo o sistema aquífero,

Em relação às caractedsticas hidrogeológicas mais impoltantes deteotadas na área, podem ser

salientados alguns aspectos relevantes:

- considerando-se as formas de aproveitamento dos aquíferos cársticos, poderão ser levantados todos

os pontos de ressurgências ou nasoeûtes em que houver qualidade e volume satisfatórios para consumo.

Para tanto, as fontes potencialmente favoráveis, conforme inventário anexo, deverão ser monitoradas ao

longo de um período hidrológico representativo, diante das modificações sazonais intervenientes;

- a zoÍa de recarga comporta atualmente, em seu trecho não mapeável (1/50000) coincidente às

margens da rodovia BR-040, um acúmulo de indústrias e demais atividades potencialtnente

oontaminantes, que se considerados seus atributos intrínsecos, deverá ser criteriosamente sinalizada,

para se inicializar o processo de hformação e ooncientização do poder público e privado, como forma

de se precaver contra acidentes, ou mesmo proteger esta ârea de reoatga dos aquíferos.

Os abatimentos de solo em Sete Lagoas são citados por moradores antigos da região, há mais de 50

anos. É certo que naquela época muitos poucos poços existiam (o primeiro pogo tubular foi perfurado

em 1942 ), sendo tais fenômenos essencialnente de origem natural. Contudo, â intensifioação no

processo exploratório dos aquíferos cárstioos pode ter contribuído para a maior incidência destes

abatimentos, nos dias âtuais. Silva (1988), com base em furos de sondagem para investigação proflrnda

do paoote carbonático e através de um modelo teórico sobre o abatimento na área urbana de Sete

Lagoas, afirmou não haver relação ertre tal abatimento de solo e o ñrncionâmento dos poços tubulares.
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No entanto, o que se obsewa, é uma tendência dos fenômenos ooorrerem sempre próximo à área

urbana, onde estão colcentrados inúmeros poços profi[dos. A investigação mais detalhada, através do

monitotamento hidrodinâmico de poços seleoionados, conhecendo-se suas coffelações estratigráficas, e

demais aspectos oonstrutivos, oomo posicionamento de filtros e entradas d'água,em um longo período

de observação, poderão facilitar a compreensão de tais mecanismos.

A operação do sistema de abastecimento de água da cidade é relativamente simples, uma vez que toda a

produção é reahzada a partir da explotação de água de boa qualidade, dispensando-se tratamento

oonvencional; apenas â cloragão é feita, estando dentro dos limites de potabilidade. No entanto, apesar

da quantidade de água subterrânea disponivel, os problemas no atendimento às demandas de consumo

ocorrem principalmente devido à má distribuigão destes recursos, quase sempre concentrados em

baterias de poços muito próximos entre si, sem o devido estudo de interferênoia entre os mesmos, e

também, à efêmera reseruação e perdas na rede.

Diante desse quadro e da impossibilidade de paralisagão do sistema em operação 24 hldta, recomenda-

se algumas medidas de controle e vigilância dos poços tubulares, para o aproveitamento raoional dos

aquífero s:

- planejamento adequado do processo de expansão do sistema de abastecimento, com ûovas locações

permitidas somente em áreas que extrapolâm a zona urbana, para evitar o colapso do sistema e o

aproñndamento das cotas piezométricas;

- utilização de indicadores dinâmioos dos níveis d'água nos pogos, para avaliação técnica de

desempenho em períodos distintos e para o estabelecimento da vazão ótima de explotação;

- manutenção pleventiva dos poços tubulares a partir de paralisações escalonadas de baterias, por um

período mínimo de 24 horas, em intervalos mensais;

- cimentação dos poços desativados;

- acompanhamento das construções de poços tubulares por empregados do setor operacional, para

corleta interpretação dos dados pertinentes às obras de oaptação subterrânea;

- execução das construgões dos poços devem ficar a cargo de firmas conceituadas no mercado, com

capacitação técnica ¡econhecida, pois da qualidade dos sewigos de perfuração e instalação, e dos

m¡teriais e equipamentos utilizados, depende a vida útil dos poços tubulares

As reoomendações importantes a respeito da utilização dos aquiferos reoai na necessidade de se alertar

quanto ao processo de verticalização no centro urbano, o que aumentará signifioativamente a densidade

poprfaoional, e como consequência, um acréscimo substancial na demanda do consumo urbano.
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ft COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM
DIRETORIA OE GEOLOGIA E RECURSOS HíORICOS
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INVENÎÁRIO DOS PONÎOS DÁGUA DO MUNICIPIO DE SETE LAGOAS

OBS.: s'= rsbaixamento, q = vazåo específica,
CARS = cár6tico, PELC = ælitùcarbnático,cris = cristalino,cRA = gr¿nular
PT =poço t¡bular, PE =poço €scevado, NC= nescante, INDÊF = ind€finido.



INVENTÁRIO DOS PONTOS D'ÁGUA DO MUNICIPIO DE SETE LAGOAS

OBS.: s'= reba¡xamento, q = va.ão especff¡ca,
CARS = cárstico, PELC = pelitocarbonåt'rco,cris = cristalino,GRA = granular,
PT =poço tlbulär, PE =poço escavado, NC= nascente, INDEF = indefin¡do.



INVENTÁRIO DOS PONTOS DáGUA DO MUNICIPIO DE SETÊ LAGOAS

OBS.: s'= rebaixamento, q = vazåo especf¡ca,
CARS = érslico, PELC = p€lito-cart onático,cris = cristal¡no,GRA = granular
PT =poç! tubular, PE =poço æcavado, NC= nasc€ntE, INDEF = ¡ndef¡n¡do.



INVENTÁRIO DOS PONTOS D'ÁGUA DO MUNICIPIO DE SETE TAGOAS

oBS.: s'= reba¡xamento, q = vazão especlfica,
CARS = cárstico, PELC = p€litùcarbonático,cris = cristalino,GF¿A = grenular

PT =poço tJbule., PE =poço €scavado, NC= nescente, INDEF = indef¡n¡do



INVENTÁRÍO DOS PONTOS D'AGUA DO MUNICíPIO DÊ SETE LÂGOAS

OBS.: s'= rebeixamento, q = vaão €spec¡fica,
CARS = cárstico, PELC = p€litio-cartÞnático,cris = cristalìno,GRA = granular,

PT =poço hJbular, PE =poço 6scavado, NC= nascante, INDEF = indefin¡do.



INVENTÁRIO DOS PONTOS D'AGUA DO MUNICiPIO DE SETE LAGOAS

OBS.ì s' = rebaixam€nto, q = v¿¿o æp€clfica,
CARS = érstho, PELC = p€lito.erborÉtico,cr¡s = cristalino,GRrÂ = grãnular

PT =poço t¡bular, PE =poço e€cavado, NC= nascente, INDEF = ¡ndefin¡do.



INVENTÁRIO DOS PONTOS D'ÁGUA DO MUNICIPIO DE SETE LAGOAS

OBS.: s'= rebaixamento, q = vaão especif¡ca,

CARS = érstico, PÊLC = Felito-carttonático,cris = cristal¡no,GRA = granular

PT =poço tubular, PE =poç! escavado, NC= nasconte, INDEF = indef¡n¡do



INVENÍÁRIO DOS PONTOS D'ÁGUA DO MUNICfPIO DE SETE LAGOAS

OBS.: s'= rebaixamento, q = va2¿o especlfica,

CARS = cárstico, PELC = pelitocarbnático,cris = cristalino,GRA = granular

PT =poço tubulâr, PE =poço €scavado, NC= nascente, INDEF = ¡ndefìn¡do
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INVENTÁRIO COMPLEIVIENTAR DE PONTOS D'ÄGUA PARA BACIA DO RIBEIRÃO JEOUITIBÁ



INVENTÁRIO COMPLEMENTAR DE PONTOS D'ÁGUA PARA BACIA DO RIBEIRÃO JEQUITIBÁ

obs.:Municfpìo:JQ= Jequitibá, FU= Funilând¡a, PM= Prudente de Morais; Pl= poço tubulaf, PE= poço escavado, NC= nescente
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INVENTARIO DAS ANÁLISES FISICO.OUÍMICAS DOS PONTOS D'ÁGUA DE SETE LAGOAS

Obs.: nãFnatlrcze do tþnto
(Pl=poço fu bular; PE=poço 6sê¡vado; No=nascêntê)
CE=condulividedr clélnca de águâ;
N&nào dâffido



INVÊNTÁRIO DAS ANALISES FÍSICO-OUÍMICAS DOS PONTOS D'AGUA DE SETE LAGOAS

Obs.ì natsnâfurcza do ponto

(PT=poço fu b'¡lar; PE=poço 63ctv¡do; Nc=nâ.c!nû!)
CE=condurividado clfrtrlc. de ásuâ;
ND-não dêt c{ãdo
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