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RESUMO

Este trabalho aborda o estudo do aqilífero fraturado na regiäo de Lindóia, Estado de Såo Paulo.

Apresenta dois enfoques, um estudo regional que envolve a elaboração de um modelo h¡drogeológico

prospectivo e a avaliação de favorabilidade de ocorrência de água subterrânea e um estudo de detalhe,

com a realização de levantamentos geofísicos de eletrorresistividade em áreas previamente

selecionadas nos mapas de favorabilidade.

o estudo regional consistiu na construção de um banco de dados espac¡al em um s¡stemâ de

informaçöes geográficas (SlG) e envolveu a anålise integrada de dados de sensor¡amento remoto,

aeromagnetométricos e rede de drenagem (para a elaboração dos mapas de lineamentos estruturais, de

diståncia de lineamentos, de densidade de lineamentos, morfoestrutural, de isofrequência de zonas de

juntas), topografia, mapas geológicos, geomorfológicos, pedológicos, dados geolÓg¡cos de campo e

dados de produtividade de poços e ocorrência de fontes.

A tectônica transpressiva de ¡dade proterozóica que ocorreu na regiåo, fo¡ responsável pela geraçäo de

zonas de c¡salhamento dúcteis a dúcteis rúpteis, dextrais, cuja direção prìncipal é N45E. Estas zonas de

cisalhamento foram mapeadas em produtos de sensores remotos e aeromagnetométricos e verificadas

em campo por meio de medidas estruturais de foliações m¡lonfticas. Em campo constatou-se que as

fraturas existentes coincidem com as direçöes do modelo teór¡co empfrico adotado indicando que tais

fraturas säo reativações dessas linhas de fraqueza crustal por esforços posteriores

Os resultados das análises por geoprocessamento auxiliaram na def¡niçáo de um modelo h¡drogeológico

para a região, onde os fatores de maior importância såo lineamentos (que representam zonas de

c¡salhamento drlcteis a dúcte¡s rúpteis pré-cambrianas), litologia, zonas de juntas e morfoestruturas A

partir do modelo hidrogeológico regional realizou-se a análise de favorab¡lidade por geoprocessamento.

Dois métodos de análise foram utìlizados, o método conduzido pelo conhecimento (análises booleana,

comb¡naçäo linear ponderada e média ponderada ordenada) e o método conduzido pelos dados (pesos

de evidência). Os resultados obtidos pela tabulaçåo cruzada entre os mapas de favorabilidade e os

novos dados de produtividade de poços mostram certa semelhança entre os métodos utilizados, porém

nota-se que as análises por pesos de evidência e média ponderada ordenada possuem resultados ma¡s

pessimistas do que as análises booleana e comb¡naçåo linear ponderada, pois apresentam menores

áreas favoráveis.

As áreas de estudo de detalhe foram escolhidas por representarem áreas mepeadas como alta

favorabilidade à ocorrènc¡a de água subterrânea. Após a interpretaçäo de fraturas em fotografias aéreas,

def¡niram-se as direções dos caminhamentos elétricos e os locais das sondagens elétricas verticais. Os

resultados obtidos demonstraram a coerênc¡a do modelo hidrogeológico regional e dos mapas de

favorabil¡dade, iá que as zonas mais fraturadas e preench¡das por água (representadas pelos baixos

valores de resistividade) encontram-se de mane¡ra geral próximas as fraturas de direções NE-SW e

secundariamente NS e NW-SE e nas áreas mapeadas como elevado potencial para água subterrânea

Dessa forma, os métodos de análises por geoprocessamento são importantes na definição de áreas alvo

para o estudo hidrogeológico de detalhe. Também fica evidente a ìmportância de levantamentos

geofís¡cos de eletrorresist¡v¡dade para a deflnição de locais favoráveis para a perfuração de poços.
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ABSTRACT

This work presenfs the regionat and detait study of fractured aqu¡fer, ¡n the Lindoia region, São Paulo

State. The regionat study cons,sfs ¡'¡ defining a prospective hydrogeological model and groundwater

favorability evatuation. The deta¡t study cons,sfs of se/ecf,ng target areas based on the favorability maps

and executing geophysics res¡st¡v¡ty suNeys,

The regional study consisted of organizing a spatial data base with a geograph¡c informat¡on s|(stem

(GtS) and carring out the data ¡ntegration anatysis: remote sens¡ng, airborne magnetic, dra¡nage (to

etabonte l¡neaments map, lineaments buffer map, l¡neaments dens¡ty, morphostructural, io¡nt zones

density), topographic, geologicat, geomorphotogic and pedologic naps, field data and well y¡eld data and

spr¡ngs occurrence.

The proterozo¡c transpressional tecton¡cs generates NE-SW dextral ductile, duct¡le-brittle shear zones.

These shear zones were mapped by remote sens¡ng and airborne magnetic data and field data. The

fractures overprint these Precambr¡an structures record the extensional tectonics later. These analysis

help defining a hydrogeotog¡cat modet for the region. The most significant prospect¡ve factors are

lineaments, lithology, joint zones and morphostructures.

The geoprocessing favorabitity analysis was carr¡ed out based on this hydrogeological model. Two

methods were applied, a knowledge method (Boolean, Weighted Linear Combination and Order

Weighted Average) and a data-driven method (Weights of Ev¡dence). The results obtained by cross

tabutat¡on between the favorabitity maps and welt y¡eld new data show the likeness ôefween the methods,

but the Order Weighted Average and We¡ghts of Evidence analysis present more pessimist¡c results than

Boolean and Weighted Linear Combination analysis.

The detait study areas were chosen clue to represent high groundwater favorab¡l¡ty mapping areas.

Fracture features were interpreted on airborne photographics and thereafter the sites of resist¡vity surveys

were defined. The results show a coherence between the regional hydrogeotogicat model and favorab¡lity

maps. The fractured zones that contain water (ow res¡stivity values) are generally located near to NE-SW

fracture d¡rections and, secondarity, NS and NW-SE direct¡ons and areas w¡th h¡gh groundwater

favorability .

Therefore, geiprocessing anatysis methods are sign¡f¡cant to def¡ne target areas to hydrogeotogicat study

while res¡st¡vity surveys are fundamental to ¡dent¡fy final well locations



CAPÍTULO 1

INTRODUçÃO

L1 lntrodução e J ustificativas

Atualmente verifica-se a importâncìa das águas subterrâneas para o abastecimento da

populaçåo, indústrias e propriedades rurais Em regiöes onde predominam rochas cristel¡nas

(ígneas ou metamórficas) a infiltração, circulação e acumulação de água estão associadas aos

diversos parâmetros geológicos e geomorfológicos.

Vários autores analisam a produtividade de poços comparados com paråmetros geológicos e

geomorfológ¡cosemregiõescristalinas,porémocorremdivergênciasemrelaçäoaosfatores

mals importantes relacionados à produtividãde de poços. Por exemplo, Mabee ef a/ (1994)'

Teeuw (1995), Sander ef a/. (1996), Sander (1997), Fernandes e Rudolph (2001) admitem a

importância dos lineamentos estruturais na produtividade de poços, por outro lado' Banks et a/'

(1992apudHenriksen,1995)eGreenbaum(1992)nãoobservamumacorrelaçãoÞositiva

entre produtividade de poços e a presença de lineamentos. Henriksen (1995) considera o fator

topografiamais¡mportantedoqueofatorlitologianaprodutividadedepoçoseYineBrook
(1992) consideram o fator topografia, aliado aos traços de fratura interpretados como fatores

¡mportantes na produtividade de poços.

As rochas cristalinas fraturadas apresentam um grande potencial para a acumulaçäo de água,

porém para que se obtenha sucesso em perfuraçöes de poços é necessário que se aveliem os

recursos e as ocorrèncias dos aqúiferos fraturados em relação aos condicionantes geológicos

demodomaispreciso.Essaavaliaçãopodeserrealizadapeladefiniçãodosparâmetrosmais

importantes relacionados à ¡nfiltraçäo, circulação e armazenamento de água subterrânea' pela

elaboração de um modelo hidrogeológico prospectivo para a ârea e finalmente pela realização

de análises de favorabilidade de ocorrência de água subterrânea'

A utilização'de um sistema de informações geográficas (slG) é fundamental para este tipo de

trabalho, pois possibilita que todas as informações necessárias (como imagens de satélite'

mapastemáticos,dadosdepoçosefontes,dadosgeológ¡cosdecampo)estejamcontidasem

um banco de dados espacial, o que permite a sistematização de todo o processo de análise

dos dados por técnicas de geoprocessamento (Bonham-Carter' 1994)' tomando o processo 
'de

análise mais eficiente.

A utilizaçäo de imagens de sensoriamento remoto (waters ef a/., 1990) integradas digitalmente

comdadosaerogeofíSicos(Hanisefa/.1990,Harriseúal.1994,Paradellaetal.1998'
Madrucci, 2ooo) Se justif¡ca pela rapidez e qualidade na interpretação de feições estruturais tais

como lìneamentos, fraturas, foliaçåo e morfoestruturas'
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Acompilaçãoedigitalizaçãodemapasgeológicos,geomorfológicos'pedológicos'topográficos'

bem como dados geológicos de campo, também säo fundamentais na etapa de análise de

dados e definição dos parâmetros prospectivos Com base nestes dados' realizam-se as

análises por geoprocessamento entre a produtividade dos poços tubulares cadastrados e a

ocorrência de nascentes e suas relações com os diversos parâmetros analisados (lineamentos

interpretados, morfoestruturas, densidade de zonas de juntas, litologia' topograf¡a, entre outras)

para auxiliar no estudo hidrogeológico regional da ârea' e na definição do modelo

hidrogeológico ProsPectivo.

Adefiniçäodomodelohidrogeológicoregionaléfundamentalparaarealizaçäodaanálisede

favorabilidade. Técnicas de análises por geoprocessamento para a geraçåo de mapas de

favorabilidade mineral têm sido utilizadas com sucesso por diversos autores no estudo de

ocorrências petrolíferas e de minerais metál¡cos (Bonhan-carter, 1994; Penota, 1996; Rostirolla

ef a/., 1998; Harris et al., 20O1; Araújo e Macedo, 2OO2)' Porém' poucos trabalhos utilizam

técnicas de geoprocessamento para a elaboração de mapa de favorabilidade à ocorrênc¡a de

água subterrânea em terrenos cristalinos. sander (1997) utiliza métodos probabilísticos para

selecionarosparåmetrosparaaescolhadeáreasalvo.Mooreetal.(2002)atravésdetécnicas

degeoprocessamentoelaboramummapadefavorabilidadeàocorrênciadedeterminadas
produtividades.

O mapa de favorabilidade apresenta como resultado as áreas mals e menos favoráveis à

ocorrência de água subterrânea e com isso definem-se áreas de maior potencial para a

locação de poços produtivos e, portanto, áreas alvo para estudo de detalhe'

Noestudodedetalhe,métodosgeofisicoselétricostêmsidoutilizadoscomsucessona

determinaçåodelocaisparaaperfuraçäodepoçosemterrenosfraturados(Gallas'2000;
Vouillamozetal',2oog).Adefìniçãodosperfisgeofísicosdevelevaremconsideraçãoas

feiçöes estruturais ma¡s favoráveis à infiltração, circula@o e armazenamento de água' já

definidas nâ etapa de análise.

Por fim, os resultados obtidos nos levantamentos geofísicos devem confirmar os resultados

obtidosnaanálisedefavorabilidade,auxiliandonadefin¡çãodeummodelohidrogeológicomais

detalhado para a região.

A importância deste estudo consiste na definição dos parâmetros geológicos/geomorfológicos

demaiorimportânciaparaafavorabilidadedeocorrênciadeáguasubterråneaparaaregiãodo

circuito das Aguas, com a definição de um modelo hidrogeológico prospect¡vo. outro aspecto

importante deste estudo consiste na elaboraçäo de mapas de favorab¡lidade, utilizando-se duas

técnicasdistintasdegeoprocessamento:ométodoconduzidopeloconhecimentoeométodo

conduzidopelosdados;queirãoidentificarasáreasmaisfavoráveisparaaocorrênciadeágua

subterrânea. Dessa forma o mapa de favorabilidade é útil para a determinação de áreas alvo
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para o estudo de detalhe e iuntamente com os levantamentos geofísicos de detalhe auxiliam na

identificaçäo dos locais para perfuração de poços produtivos. lsso é importante, uma vez que

essa região se caracteriza pela grande quantidade de empresas mineradoras de água' bem

como uma grande rede de hotéis e propriedades rurais'

1.2 OBJETIVOS

O objetivo pr¡ncipal deste trabalho consiste em delinear e escalonar o potencial para a

prospecção de água subterfânea na região do circuito das Águas (são Paulo), utilizando-se

análises por geoprocessamento. As análises envolvem diversos critérios, tais como o padräo

de fraturamento regional, lineamentos, e,aracterizaçäo de áreas anômalas (morfoestruturas) a

partir da interpretação da imagem ETM+ e do produto integrado ETM+-aeromagnetométricos,

além de dados litológicos, topográficos, geomorfológicos analisados em função dos valores de

produtividades de poços e ocorrência de nascentes. como resultado final obtém-se um modelo

hidrogeológico prospectivo conceitual regional e o mapa de favorabilidade à ocorrência de

águas subterrâneas (escala 1 :100'000).

Pretende.seaval|arosresultadosobtidosnomapadefavorabilidadeetambémconhecer

melhorageometriadoaqüífero,emáreas-teste,utilizando-separaisto'levantamentos
geoffsicosdeeletrorresistividadeecomparando-Seosresultadosobtidoscomomapade

favorabilidade e dados estruiurais.

São objetivos específicos deste trabalho:

1. Realizar o cadastramento de poços e nascentes (fontes) na área'

2.Ulilizarométododegeraçãodeprodutosintegradosdigitalmentequeenvolveotretamento

dos dados aerogeofisicos magnetométricos, o pré-processamento da imagem ETM+ (correçäo

radiométrica, atmosférica e geométrica) e o processamento (realce e integração IHS)'

3.lnterpretaraimagemETM+eoprodutointegradoETM-aeromagnetometriademaneiraase

realizar um estudo tectônico da área. Nesta etapa serão elaborados mapas de lineamentos

estruturais, mapas de isofreqüência de zonas de juntas, mapa morfoestrutural' etc'

4. Compilar e digitalizar mapas geológicos, geomorfológicos' pedológicos' topográficos'

5.organiza@odetodasasinforma@esnumbancodedadosespaciais,utilizando-seum

sistema de informação geográfica (slG). Este banco de dados apresenta todas as informações

georreferenciadas, tais como dados de poços, de ocorrência de nascentes' imagens de

satélite, mapas geológicos, fotointerpretaçöes, dados estruturais de campo' etc'

6. Realizar análises por geoprocessamento entre a produtividade de poços e ocorrência de

nascenteseosd¡versosparâmetros(litologia,lineamentos'morfoestruturas'dadosdecampo'
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entre outros) para auxiliar nã determinação de parâmetros positivamente ou negat¡vâmente

relacionados à produtividâde de poços na área e à ocorrência de água subterrânea'

7. A partir dos resultados das análises elaborar um modelo hidrogeológico prospectivo de água

subterrânea na área.

S.Dadoomodelohidfogeológico,etaborarmapasdefavorabilidadeàocorrênciadeágua

subterrênea,utilizando-seosparâmetrosprospectivospreviamentedefinidos'Paraa
elaboração do mapa de favorabilidade são utilizados dois métodos distintos: o conduzido pelo

conhecimento e o conduzìdo pelos dados.

9. Comparação dos resultados obtidos nas análises de favorabilidade em funçäo da tabulaçäo

cruzada entre os mapas e novos dados de produtividade de poços'

l0.Determinaráreasalvoparaoestudodedetalhe(deacordocomosresultadosobtidosnos

mapas de favorabilidade) e realizar levantamentos geofísicos de eletrones¡stividade'

ll.lnterpretaroslevantamentosgeofísicoselétricos,comênfasenadetecçãodezonas

fraturadas, avaliar a espessura do manto de alteração e profundidade do topo rochoso'



CAPíTULO 2

ÁRel oe EsruDo

2.1 Localização e acessos

A área de estudo está inserida na porçäo leste do Estado de são Paulo, na região do circu¡to

das Aguas. O limlte leste da área é formado pela divisa dos Estados de Säo Paulo e Minas

Gerais e o l¡mite oeste pelo contato entre as rochas pré-cambrianas e a Bacia sedimentar do

Paraná.

A área possui aproximadamente 2ooo km2 e abrange as cidades de serra Negra, Lindóia,

Aguas de Lindóia, socono, ltapira e Espírito santo do Pinhal. o acesso à região é feito a partir

da cidade de São Paulo, pela Rodovia dos Bandeirantes (Figura 2 1)'

A região possui como principais atlvidades econômicas empresas engarrafadoras de água

mineral (procedentes de fontes naturais e poços artesianos), turlsmo, comércio, serviços e

atividade agrícola (café e Iaranja principalmente).
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I'ig. 2.1 - Localização da área de estudo (DAEE-UNISP, 1982 a e DAEE-UNESP, 1982 b)
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2.2 Aspectos Fisiográficos e Geomorfológicos

2.2.1 Fisioqratia

O clima predominante na região é subtropical muito úmido a úmido. Segundo a classificação

em regiöes ecológicas de Setzer (DAEE, 1981), a área de estudo está inserida no Complexo

Cristalino Mais Quente.

A região do Complexo Cristalino caracteriza-se por uma topografia acidentada, o clima é sub-

tropical, praticamente sem estiagem, com totais anuais de chuva superiores a 1300 mm,

crescendo nas dire@es das cristas das seras, e evapotranspiração anual menor que 1000 mm

baixando na direçåo das serras (DAEE, 1981). Na área de estudo, a rede hidrográfica

compreende parte da bacia do rio Mogi-Guaçu. A Figura 2.2.1 apresenta a área de estudo com

a divisäo das bacias hidrográficas.

de Såo Paulo

48 30'W
20 30's

Bacia hidrográfica do r¡o Pardo

'._, eacia hidrográfica do rio Mogi

\- Limite entre o embasamento
cristal¡no e a Bacia do Paraná

|\] U*" de esrudo

22 30', S

46 00'w

Fig.2.2.l - Bacias dos rios Mogi Guaçu e Pardo e localização da árca de cstudo

X'onte: IGC-DAEE (1996)
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2.2.2 Geomorfolooia

A área de estudo está inserida na unidade morfoestrutural Cinturão Orogênico do Atlântico

(Ross e Moroz, 1997), na unidade morfoescultural Planalto Atlåntico que se caracteriza por

apresentar uma topografia acidentada em virtude da variada constituição litológica.

A região do Circuito das Águas situa-se no Planalto Attåntico, dentro da zona geomorfológica

definida por IPT (1981) de "Serrania de Lindóia" e por Ross e Moroz (1997) como "Planalto de

Sena Negra/Lindóia". Esta unidade geomorfológica limita-se ao sul com o Planalto de Jundiaí,

a oeste com a Depressåo Periférica e a nordeste adentra o Estado de Minas Gerais. Segundo

Ross e Moroz (1997), nesta unidade predominam formas de relevo constituídas basicamente

por moros e cristas com topos aguçados e topos convexos. No nível alto do Planalto de Serra

Negra/Lindóia predominam as altimetrias entre 900 e 1.100 metros, já no nível médio do

Planalto as altimetrias variam de 700 a 800 metros. As declividades nas regiões serranas

atingem índices superiores a 4Oo/o e nos níveis mais baixos eståo entre 20 e 3070.

A drenagem possui um padrão dendrítico, com adaptaçoes às direções estruturais NE-SW. Na

regiåo de Serra Negra, Lindóia e Águas de Lindóia a drenagem apresenta características

típicas de relevos desenvolvidos em estrutura dobrada, com paralelismo das cristas quarÞíticas

e gnássicas e vales ortoclinais. O rio do Peixe (afluente do Rio Mogi Guaçu) secciona

transversalmente todo o conjunto sefrano através de passagens epigênicas e seus afluentes

eståo representados pelos vales ortoclinais (Ross e Moroz, 1997). A Figura 2.2.2 mostra o

aspecto acentuado do relevo da regiåo.

Fig.2.2.2- Relevo da região rlo Circuito das ,Águas (Águas de Lindóia)
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2.3 Geologia

2.3.1 Geoloqia Reqional

Muitos trabalhos, como os de Ebert (1957 apud Ebert, 1968); Ebert (1984); Hasui et a/. (1980);

Fior¡ ef a/. (1981); Wemick ef a/. (1981); Campanha ef a/. (1982); Sad ef a/. (1982); Basei ef. a/

(1986); Zanardo (1987); Artur (1988); Artur eú a/. (1990); campos Neto ef a/. (1990); entre

outros, têm enfocado a região do pré-Cambriano do Estado de Säo Paulo e áreas adjacentes,

onde é dada ênfase à complexidade da sua estruturação geológica, bem como à variabilidade

Iitológica e geocronológica das diferentes unidades geológicas'

com relação aos modelos geotectôn¡cos para a área, existe uma grande diversidade para

acomodar a natureza, evolução, disposição espacial e relaçöes das d¡versas unidades

geológ¡cas caracterizadas. É importante ressaltar que a maioria destes modelos tem em

comum a conclusão da existência de uma evoluçäo policíclica para a região. segundo Lazarini

(2OOO) é possível lazer uma análise conjunta baseada nos modelos geotectônicos existentes

para a região e indicar um modelo de evotução geológica resultante da colisão continental,

para a área em estudo, no Neoproterozóico. segundo Artur e wernick (1986), os princlpais

vetores convergentes teriam d¡sposição aproximadamente E-W'

- Litoestratiqraf¡a

zanardo (1987) e Artur ef a/. (198S) apresentam para a regiåo do sul do Estado de Minas

Gerais e áreas adjacentes do Estado de São Paulo, uma individualização das unidades pré-

cambrianas aflorantes, em associaçöes de infra-estrutura e supracrustais.

Associaçöes supracrustais são associaçöes de rochas sedimentares e vulcânicas,

metamórficas ou não, que foram depositadas via de regra sobre um substrato mais antigo,

profundamente erodido, constìtuído por ortognaisses, migmatitos e granitóides, representado

porant¡gasinfra-estruturas.Asassociaçöesde¡nfra-estruturasãorepresentadas
prlncipalmente, por ortognaisses e migmatitos, sobre a qual são depositadas seqüências

supracrustaìs. Correspondem, pois ao embasamento destas'

A região aqui considerada resulta da somatória de vários fenômenos de acreção veftical e

retrabalhamento crustal que ali se desenvolveram durante o Arqueano e o Proterozóìco' Tais

dados indicam que a refer¡da área foi atingida por sucessivos fenômenos orogênicos que

afetaram seguidamente a infra-estrutura. Em termos de tectônica de placas, a expressiva

migmatizaso transamazônica e brasiliana são indicalivas de que os fenômenos orogênicos

ocorreram segundo moldes que sugerem a participação de extensivas colisões continentais

(Artur ef a/., 1988).
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- Tectônica

O cráton do Såo Francisco (CSF) dimensionado por Almeida (1977), representa uma entidade

tectônica estável no Ciclo Brasiliano, circundado por faixas móveis ou orógenos que se

desenvolveram principalmente no Neoproterozóico. Segundo Fuck (1993), a estabilização final

destas faixas desempenhou importante papel na aglutinaçåo de parte do Gondwana. A borda

sul do CSF constitui-se numa regiåo tectonicamente complexa, onde se dá a junçåo da Faixa

Brasília (FB), de direçåo norte-sule idade brasiliana, com metassedimentos mesoproterozóicos

que compöem a denominada Faixa Alto Rio Grande (FARG) (Hasui e Oliveira, 1984). Campos

Neto (1991) inclui no âmbito da FARG rochas granito-gnássicas migmatíticas de idades

paleoprote rozôtca e arq ueana.

Na regiåo de junçåo entre estas faixas ocorre uma estrutura de forma triangular denominada de

Maciço de Guaxupé (definido primeiramente por Almeida et a\.,1976), limitada lateralmente por

zonas de cisalhamento direcionais ou por empunöes. A oeste o Maciço está encoberto pelos

sedimentos da Bacia do Paraná. Ao sul da FARG ocorre outra unidade geotectonica composta

predominantemente por rochas ortoderivadas, incluindo granulitos, em parte similares àqueles

reconhecidos no Maciço de Guaxupé (MGXP). Campos Neto ef al. (1984) consideram estas

rochas como integrantes de uma unidade única, denominada Nappe de Empurråo Socorro-

Guaxupé (NESG) (Figuras 2.3.1.1 e2.3.1.2).
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f ig. 2.3. 1.1 - Principais Unidades geotectônicas da região limítn¡fe dos Estados de São Paulo e
Minas Gerais. Fonte: Modificado de CPRM 11999).
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1 . Ortognaisses e migmatitos do Arqueano-Paleoproterozóico
2. Seqüências metassedimentares e metavr¡lcanossedimentares do Mesoproterozóico

NAPPE SOCORRO-GUAXUPÉ - Teneno Suspeito agregado no Cambriano
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3. Granada granitóides milonfticos e gnaisses diatexlticos
4. Granulitos e chamockitos associados a gnaisses diatexfticos
5. Seqüênc¡as metassedimentares migmatfticas com'núcleos" ortognáissicos
6. Migmatitos diatexlticos e granitos variados

Séries magmáticas plutônicas do Ciclo Brasiliano
7. Série mangerftica do tipo A (100G900 Ma)
L Série cálcio-alcalina com fácies channcklticas (650 Ma)
9. Série granftica peraluminosa a granada
10. Granitos porfiróidestipo I Caledoniano
1 1. Maciço moruodiorlticomonzonltico
12. Série granftica rósea ou rapakivi (590 Ma)
13. Sienitos

Fig 2.3.1,2 - F'aixa Alto Rio Grande e Nappe Socorro-Guaxupé.

Í'onte: Campos Neto ¿f ¿å (1990).

Ebert ef a/. (1993), admitem para a área situada na borda sul e sudeste do Cráton do Säo

Francisco a ocorência de uma colisåo oblíqua entre 3 blocos crusta¡s (Brasília, Vitória e São

Paulo), com o tensor princ¡pal de direçåo aproximada leste-oeste. A articulaçåo dos blocos e

sua obducçåo manifestaram-se através de uma tectônica tangencial, envolvendo

cavalgamentos e embricamentos ao longo de zonas de cisalhamento dúctil de baixo ângulo.

Com o progress¡vo encurtamento e espessamento crustal, a tectônica tangencial evolu¡u para

uma tectônica direcional, expressa através de extensas zonas de cisalhamento dúctil-ruptil de

médio a alto ângulo, que recortam a reg¡ão Sudeste do Brasil.
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Muitos autores, tais como (Hasui ef at, 1990; Ebert ef a/., 1993; Endo e Machado, 1993;

zanatdo, 1998 apud Lazarini, 2000, entre outros) admitem a implantação de dois cinturões de

cisalhamento transcorrentes, que ocorreram úard¡ mov¡mento tangencial, denominados Campo

do Meio (cTcM) e Atläntico ou Paraíba do sul (GTRPS). Segundo estes autores os cinturöes

reat¡vam zonas de cisalhamento pré-existentes nos terrenos ma¡s antigos (Figura 2 3 1 3)'

o cinturão de cisalhamento campo do Me¡o (Hasui ef at, ',í990) possui natureza sinistral

transpressiva, com direção WNW-ESE e NW-SE. Localiza-se ao longo da junção entre os

Blocos são Paulo e Brasília, na zona de sutura que ocorre a noroeste, entre crosta ¡nfer¡or

(ComplexoGuaxupé)eosterrenosArqueanospertencentesaoprolongamentomeridionaldo

cráton do Säo Francisco.

o cinturão de cisalhamento Atlântico ou Rio Paraíba do sul localiza-se entre os Blocos são

paulo e Vitória, ocorre na denominada Faixa Ribeira (FR), considerada por Almeida et al. (1973

apud CPRM, 1999) como entidade geotectôn¡ca de idade brasiliana, com forte estruturação

nordeste. Este cinturão com a ramificação ouro Fino possui natureza dextral transpressiva

(Hasui ef a/., 1990; Ebert ef a/.,1991; Machado e Endo, 1994), é constituído por uma rede de

zonas transcorrentes dextrais e dúcteis, que gera dobras, rupturas, deslocamentos laterais e

verticais, ocasionando intercalaçöes e imbricações tectônicas entre as diferentes unidades,

fazendo com que o complexo ltapira (supracrustal) esteja intercalado com o complexo Amparo

(infracrustal) e entre os fragmentos da crosta inferior a superior do bloco cavalgante

(complexos Guaxupé, socorro, etc). Este cinturão de cisalhamento também controla a

colocação dos granitos tardi a pós colisionais e nos seus estáglos finais gerou as bacias

molássicas do lipo putl apañ, representadas pelas formaçöes Eleutério e Pouso Alegre.

segundo zanardo ef a/. (1998 apud Lazarini,2000), dufante a atuaçäo das transcorrências, os

fragmentos da crosta inferior comportaram-se de maneira competente' fazendo com que a

deformação fosse ass¡milada principalmente pelas supracrustais cavalgadas e' em menor

part€, pelas infracrustais mais antigas'
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- Neotectônica

Hasui et at. (1982) descrevem que as rochas do embasamento cristal¡no (de idade pré-

cambriana) das bacias tafrogênicas do sudeste do Brasil, são cortadas por felhes

transcorrentes cambro-ordovicianas, de dlreção E-W e NE-SW e também por juntas

subverticais de origem tardia no ciclo Brasiliano, as quais normalmente configuram 4 famílias:

uma paralela a subparalela à foliação, outra normal a subnormal à foliação e duas oblíquas à

foliação das rochas metamórficâs. Ëstas direçöes também foram observadas em campo.

Hasui ef a/. (1982) admitem que as falhas E-W e NE-SW influenciaram a localizaçáo das falhas

normais da reativação no Mesozóico-cenozóico, assim como as juntas constituíram

anisotropias que favorecem o alívio dos novos sistemas de tensões. Dessa forma, a

identificação das antigas direçöes de fraqueza crustal torna-se extremamente importante, pois

são essas direções de fraqueza que seräo reativadas por esforços teclônicos posteriores.

Hasui ef at. (1982), descrevem na área de estudo uma zona sismogênica denominada de

Pinhal, na regiäo de soerguimento de Mogi Guaçu. Assumpção et al. (1997), estudaram a

sismicidade no Sudeste do Brasil e identificaram duas áreas sísmicas principais: a pletaforma

continental e a parte sul da Faixa Brasília e cráton do säo Francisco. A área montanhosa das

serras do Mar e da Mantiqueira (na Faixa Ribeira) e a Bacia do Paraná são bem menos ativas

sismicamente.

Em Minas Gerais três novos mecanismos focais foram determinados com estações locais e

regionals. Na reg¡ão de Betim, o mecanismo encontrado foi de um falhamento inverso com

componente transcorrente. Em Formiga o mecanismo fOi de falhamento normal com

componente de transcorrência. os seis mecanismos focais conhecidos na parte sul do cráton

do são Francisco e na Faixa de Dobramentos Brasíl¡a indicam falhamentos inversos e normais,

com uma dire@o comum para a tensão horizontal máxima entre E-W e NE-SW (Assumpção ef

al.,1997),

2.3.2 Geoloqia Local

- Litoestratiqrafia

Osdadosaquiapresentadosresultaramdacompilaçãodosmapasgeológicos'emescala

1:50.000, referentes à Folha Mogi Guaçu (campanha et at.,1982), Folha Amparo (Basei ef a/.'

1986), Folha Aguas de Lindóia (Zanardo, 1987) e Folha socorro (sad ef a/., 1982) e Artur

(198S). A Figura 2.3.2.1 apresenta o mapa geológico compilado'

A área é constituída por rochas do embasamento cr¡stalino cuja idade varia do

paleoproterozó¡co ao Neoproterozóico. A região sofreu uma evoluso policíclica que modificou

as rochas de origem através de metamorfismo, cisalhamento, migmatização e intrusões ígneas'
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Existe uma estruturação marcante na direção NE-SW, com a presença de anticlinais e

sinclinais.

segundo Teixeira et at. (1gg7), as rochas aflorantes na região podem ser diferenciadas em dois

grupos: rochas de ìnfraestrutura e de supraestrutura (ou supracrustal)'

As rochas da infraestrutura tiveram or¡gem ma¡s antiga e são constituídas por gnaisses e

migmatitos ortoderivados, isto é, derivados de material magmático oriundo do manto e que, em

níveis crustais sofreu várias transformações devido às variações de pressão e temperatura

(Teixeira et al., 1997).

As rochas da supraestrutura evoluíram em níveis crustais elevados, a partir da sedimentação

continental e em bacia oceânica com vulcanismo associado (Teixeira et a|.,1997) Quando esta

baciaSeinverteuousefechou(aproximadamenteeml,sGa),seussedimentossofreram
¡ntensa deformaçäo acompanhada de metamorfismo e manifestações magmáticas (Teixeira ef

at.,1997).

os complexos Amparo (incluindo o complexo Mostardas) e socorro representam as unidades

geológicas predom¡nantemente de infraestrutura e o complexo ltapira representa as unidades

predominantemente de supraestrutura. Estes complexos apresentam idade paleoproterozáica'

No município de Aguas de Lindóia predominam a noroeste da zona de cisalhamento Monte

Sião (de direçâo NE-SW) exposiçöes de rochas pertencentes ao Complexo ltapira, e ao

sudeste desta zona de cisalhamento, predominam rochas pertencentes ao Complexo Amparo

(Figura2.3.2.1).SegundoZanardo(1987),azonadecisalhamentoMontesiãoapresenta

grande heterogeneidade litológica, nela estão expostas rochas pertencentes ao complexo

Amparoeaocomplexoltapira'AlémdissoaSrochaspertencentesaestazonade
cisalhamento apresentam um predomínio de feições deformacionais dúcteis sobre feiçóes

deformacionais rúPteis.

Nas proximidades do mun¡cípio de socorro, ocorre o contato entre as rochas gnáissicas do

complexo Amparo e as rochas granitóides pertencentes ao complexo socorro (Figura 2.3 2' 1)'

Este contato é definido pela zona de cisalhamento de lbitinga, que possui direção NE-SW e

direção de empurrão SE para NW' fazendo com que as rochas do Complexo Socorro

cavalguem as rochas do complexo Amparo. Ainda neste domínio, sad et a/. (1982) separam

dentro do complexo Amparo o denominado comptexo Mostardas. Trata-se de uma associação

rochosaqueconst¡tuiumafaixacomlargurade5kmeseestendeaolongodazonade
cisalhamento de lb¡tinga. É constituída essenc¡almente por milon¡tos'
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O contato entre as rochas do Complexo ltapira (paleoproterozóicas), localizado a sul e as

rochas granitóides do Complexo Pinhal (neoproterozóicas), localizadas a norte, é dada pela

zona de cisalhamento de Jacutinga, de direção NE-SW. A zona de cisalhamento Jacutinga é

caraclenzada pela presença de rochas miloníticas e gnaisses e granitóides por vezes

cataclásticos (Campanha et al., 1982).

As unidades litoestratigráficas podem ser descritas resumidamente da seguinte maneira:

- Complexo Amparo:

É constituído principalmente por gnaisse de aspecto homogêneo a bandado, migmatitos cinza

gnaissificados, com estrutura homogênea a bandada, quartzito e intercalações de gnaisse e

migmatito, gnaisse e anfibolitos (Teixeira et al, 1997).

- Complexo Mostardas

Caracteriza-se basicamente pela associaçåo rochosa representante das séries protomilonito-

milon¡to-ultramilonito e milonito gnaisse blastomilonítico, intimamente misturados e transicionais

entre si, formando unidades paralelas umas com as outras. (Sad ef a/., '1982).

- Complexo Socorro

Caracteriza-se por rochas milonít¡cas, principalmente no contato com as rochas do Complexo

Mostardas e por rochas granít¡câs deformadas, com presença de foliação milonítica e

cataclástica.

- Complexo ltapira

É constituído por gnaisses e migmat¡tos, muitas vezes intercalados com xistos, quartzitos e

localmente com anfibolitos e quartzitos m¡cáceos. Além dessas litologias, ocorrem rochas

miloníticas, principalmente associadas a zona de cisalhamento Monte Siäo.

- Complexo Pinhal

Esta unidade é representada por granitóides nåo deformados e deformados, mica-x¡sto e

gnaisses migmatíticos.

- Complexo Morungaba

Tratam-se de corpos graníticos, de pequenas d¡mensões, intrusivos nas rochas do Complexo

Amparo. Esses corpos graníticos são classificados como granitos porfirít¡cos, apresentendo

foliação cataclástica.

- Tectôn¡ca

A área apresenta-se estruturada sob a forma de blocos tectônicos de composição litológica e

feições estruturais distintas, com a presença de zonas de cisalhamento transcorrentes dextra¡s,

desenvolvida no final do pré-Cambriano superior e durante o Eopaleozóico seddo reativadâ,
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em reg¡me de falha normal, sucessivamente, durante todo o Fane¡ozôico. Este evento resultou

em soerguimentos, abatimentos e basculamentos dos diferentes blocos tectônicos em queståo

(Artur e Wemick, 1986).

A área de estudo pode ser dividida em dois blocos tectônicos (Figura 2.3.2.2):

a) Faixa Alto Rio Grande (Campos Neto ef a/., 1990): localiza-se nas proximidades das cidades

de ltapira, Amparo, Serra Negra, Lindóia e Águas de Lindóia. É definida ao norte pela faixa de

cisalhamento Ouro Fino (zona de cisalhamento transcorrente Jacutinga) e ao sul pela faixa de

cisalhamento Pouso Alegre (zona de cisalhamento lbitinga), ambas com direção NE-SW.

b) Nappe de Empurråo Socorro-Guaxupé: localiza-se na regiäo da cidade de Socono. É

definida à oeste pela zona de cisalhamento Pouso Alegre (zona de cisalhamento lbitinga), de

direçåo NE-SW.

Fig.2.3.2.2 - Esboço tectônico da área dc estudo.
X'onte: Modificado de Artur (1988) e Campos Neto et aL (1990).

Artur (1988) definiu a faixa de cisalhamento Pouso Alegre como porçöes mais expressivas de

rochas cisalhadas com baixo ångulo de mergulho que resultam de um conjunto de

cavalgamentos ligados a movimentos de caráter regional. Segundo Artur (1988) esta faixa de
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cisalhamento corresponde aos domínios frontais e terrenos parautóctonos que sofrerâm o

efeito da pressäo durante o deslizamento de blocos alóctones. Como resultado desta

mov¡mentaçäo sub-horizontal de blocos, com movimentos verticais assoc¡ados, obtém-se

imbricamento tectônico envolvendo seqüências supracrustais e porções da infra-estrutura,

resultando num padrão de deformaçäo heterogèneo dâdo pela presença de rochas fortemente

deformadas nas vizinhanças dos planos de transporte de massas rochosas e de rochas menos

deformadas, ou mesmo poupadas, situadas entre planos de falhas mais espaçados'

A espessura da faixa de cisalhamento Pouso Alegre varia desde 1,2 a 20 km. Acha-se

igualmente dobrada e cortada pelo Complexo Granítico de Morungaba, cuja idade situa-se

entre 590 e 540 Ma (Vlach, 1985). Afeta tanto rochas da seqüência supracrustal quanto da

infra-estrutura, transformando-as em rochas com texturas miloníticas, blastomiloníticas, milonito

gnaisse e protomilonitos, originando seqüências bandadas e l¡stradas de compos¡ção variável,

indicando um caráter dúctil. É caracterizada pela predominância de estruturas de imbricamento

tectônico envolvendo seqüèncias de coberturas e porçöes de infra-estrutura dev¡do a

falhamentos essencialmente de empurrão. Possui foliaçåo tectônica freqilentemente sub-

horizontal, localmente empinados por redobramentos e pela superposição de falhamentos

transcorrentes.

Dentro da faixa de cisalhamento Pouso Alegre, estão inseridas a zona de c¡salhamento lb¡t¡nga

e a zona de cisalhamento de Monte Siäo. A zona de cisalhamenio de lbitinga apresenta

orientação NE-SW, com baixo ângulo de mergulho e empunão segundo SE-NW'

A zona de cisalhamento de Monte Sião cruza as cidades de Serra Negra e Lindóia. Possui

direção média N53E no Estado de Minas Gerais e N30E no Estado de são Paulo, com

mergulho para o sul, mostrando uma inflexão que tende ao paralelismo com a zona de

cisalhamento de Jacutinga que se localiza ao norte. A zona de cisalhamento Monte Siåo possui

caráter transcorrente dextral e alto mergulho (Zanardo, 1987)

Segundo Zahardo (1g87), os resultados das movimentações ocorr¡das, configuram, nos tempos

atuais tenenos que foram alçados à sudeste da zona de cisalhamento Monte Sião e terrenos

subsidentes a noroeste desta, implicando no predomínio de rochas supracrustais a noroeste e

de rochas infracrustais a sudeste desta zona de cisalhamento.

Segundo Artur (1988), a faixa de cisalhamento Ouro Fino corresponde a uma faixa dúctil-rúptil'

essencialmente ligada às falhas transcorrentes com componentes verticais e de empurrão Na

área de estudo esta faixa de cisalhamento situa-se nos arredores da cidade de ltapira, possui

direçäo geral ENE-WSW e desenvolve-se do leste de MinaS Gerais até o anedores de

Jacutinga e ltapira, onde inflete para NE€W para desaparecer sob os sedimentos da bacia do

Paraná nas proximidades de santo Antônio da Posse. Corresponde à zona de cisalhamento

tfansconente de Jacutinga, de idade brasiliana, que corta d¡agonalmente o extremo norte da
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área, possui direção aproximada N60E e mergulhos preferencialmente para o norte. Possui

caráter dúctil-rúptil a rúptil e com sentido de movimento dextral. É responsável pela delimitaçåo

do curso do rio Mogi Guaçu (Rodrigues, 1976; Ebert ef a/., 1993).

Segundo Artur (1988), a faixa de cisalhamento Ouro Fino náo exibe sinais de redobramento

regional e intercepta rochas da Faixa de cisalhamento Pouso Alegre, o que denota

geneticamente Um caráter mais jovem, mesmo ocorrendo Certa superposiçäo temporal entre

seus desenvolvimentos. Este caráter mais jovem reflete-se na litologia a qual é constituída

essencialmente por protomilonitos, milonitos e catãclasitos que denotam deformações

predominantemente rúpte¡s-dúcteis e rupte¡s. Hama ef al. (1979 apud Atlut, 1988) realizaram

dataçöes em rochas graníticas cataclasadas da Faixa de cisalhamento Ouro Fino e sugerem

uma idade para o fenômeno rúptil ao redor de 500 Ma.

- Síntese da evoluçäo tectônica na área

segundo Ebert ef a/. (1996), as rochas desta região foram afetadas por uma tectônica

tangencial contracional devida a convergência oblíqua de blocos continentais. Esta tectôn¡ca

tangencial foi responsável pela geração de cavalgamentos dúcteis (como a zona de

cisalhamento de baixo ângulo de lbitinga) afetando as rochas do Complexo Socorro (650 Ma).

Posteriormente com o progressivo encurtamento e espessamento cruStal, a tectônica

tangencial evoluiu para uma tectônica transpressional dextrat (595 Ma), com direção de

máximo esforço compressivo (o1) igual a E-w (Ebert ef a/., 1996). Essa tectônica

transpressional dextral foi responsável pela geraçåo de zonas de cisalhamento dúcteis-rúpteis

de médio a alto ângulo, de direção NE-SW (como a zona de cisalhamento Monte Sião e zona

de c¡salhamento Jacutinga).

A zona de cisalhamento Monte S¡äo (dúctil-ruptil) e a zona de cisalhamento Jacutinga (dúct¡l-

rúptil a rúpt¡l) possuem direção principal NE-SW e na área de estudo infletem para NNE-SSW

(Figura 2.3.1.3). lsto é observado em imagens de satélrte, dados bibliográficos e em dados de

campo (foliaçäo milonít¡ca).

A área de estudo se localiza numa regiäo de flexura converge nte (restraining bends) dentro de

uma zona de cisalhamento de caráter transpressivo dextral, com a presença de duplexes

compress¡vos (Ebert ef a/, 1993). A Figura 2.3.2.3 esquematiza uma zona de cisalhamento

transcorrente dextral de orientaçäo N45Ê, a localizaçäo da área de estudo nesta zona de

cisalhamento e as feiçöes de cisalhamento dúctil, dúctil-rúptil e ruptil que nela ocofrem.

Conforme mostra a Figura 2.3.2.3, em nível dúctil e dúctiFrúptil as direções Y (zona de

cisalhamento principal), P e R (zonas de cisalhamento secundárias) apresentam um padråo

anastomosado que se reflete na foliaso milonítica. Na área de estudo, as direções de Y, P e R
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correspondem a N45E, N30E e N60E respect¡vamente. As direções X e R' correspondem a

Nl0W e N60W.

Essas estruturas geradas no Pré-Cambriano representam regiões de fraqueza crustal

reativadas por esforços tectônicos posteriores. Pode-se considerar três fases da tectônica

distensiva, responsável pelas reativações (rúpteis) das estruturas pré-cambrianas: uma no

Paleozóico, com a formaçäo da Bacia do Paraná; um pico de distensão generalizada no

Mesozóico, representado por derrames e intrusões, como por exemplo a Formaçäo Serra Geral

e as alcalinas do ltatiaia e outro pico no Terciário, com a formação de bacias, tais como a de

São Paulo e Taubaté. Dessa forma, este tectonismo distensivo provocou a reativação das

antigas linhas de fraqueza crustal, que até o final do Pré-Cambriano exerciam controles

deformacionais compressivos na área estudada.

Conforme apresentado as rochas dessa regiåo apresentam-se intensamente tectonizadas, com

a presença de foliação metamórficâ, com proeminente bandamento deformacional e

composicional. Além disso, essa região é caracterizada por intenso fraturamento resultante das

reativações das linhas de fraqueza crustal pré-cambrianas por esforços tectônicos posteriores.

Por conseqüênc¡a, essas rochas possuem alta densidade de superfícies planares que se

constituem em planos de fraqueza e em descontinuidades estruturais, características que as

tornam propícias à infiltraçäo, circulação e armazenamento de água, com potencial para a

existência de bons aqüíferos subtenâneos (CPRM, 2002).

A topografia ac¡dentada e os desníveìs altimétricos, associados ao intenso fraturamento das

rochas são favoráveis para que o lençol freático aflore, em vários locais, com boas vazöes o

ano inteiro. lsso também evidencia o potencial para a exlstência de bons aqüíferos

subterrâneos. Além disso, a tectônica terciária responsável pelo basculamento de blocos e

formaçäo de altos e baixos morfoestrutura¡s, também desempenha papel importante na

identificação de áreas favoráveis à infiltração, c¡rculação e armazenamento de água.
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Flg 2.3.2.3 a) Arranjo espacial, em planta das estruturas associadas a zona de cisalhamcnto transcorrente

dextral idcalizada (Modificado de Christie-Blick e Biddle, 1985 e Woodcock e Richards, 2003). B) Detalhe da

zona de deslocamento principal e as descontinuidades que se desenvolvem em níveis dúctil e núptil.
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2.4 Aspectos Hidrogeológicos

2.4.1 Balanco Hídrico

Neste trabalho são apresentados os dados de balanço hídrico fomecidos pelo DAEE (1974).

Para a obtenção dos valores do balanço hídrico nesta regiäo, DAEE (1974) utilizou dados

hidrométricos (evaporação potencial, pluviometria, fluviometria) obtidos através de postos

hidrometeorológicos, pluviométricos e fluviométricos fomecidos pelo Centro Tecnológìco de

Hidráulica (CTH), Departamento Nacional de,Aguas e Energia Elétrica (DNAEE) e Companh¡a

Energética do Estado de São Paulo (CESP).

Segundo DAEE (1974) a evaporação potencial (Evp) possui um valor de 2000 mm anuais

(postos de Poços de Caldas e Mocóca). A média diária de 10 em 10 dias, atinge um valor de 8

mm/dia nos d¡as secos entre novembro e fevereiro e 3 mm/dia nos meses de março a Junho.

As chuvas apresentam um papel preponderante sobre a evaporaçäo na área. Apesar de sua

importância, tanto a Evâporação aparente (Ea) quanto a Evaporação potencial (Evp)

apresentam variaçöes diár¡as pequenas quando comparadas às chuvas, que constituem um

fenômeno aleatório tanto na quantidade quanto na distribuição no tempo e no espaço DAEE

(1e74).

De uma maneira geral, os rios da reglão possuem uma considerável reserva subterrânea de

alimentação contínua, mesmo nos períodos mais secos, fato que indica a existência de

camadas mais ou menos permeáveis, nas várias bacias, com a proporção entre a vazäo de

estiagem e a vazão total anual dos r¡os, entre 50 e 75%, demonstrando a reserva de água

subterrânea geralmente nas camadas mais próximas da superfície, com a base da drenagem

localizada no leito do rio (DAEE, '1981).

A recarga profunda calculada enquanto excesso da recarga total, que não alimenta o

escoamento básico dentro dos limites da bacia, pode proporcionar a passagem da água de

uma bacia à outra sem aflorar, até encontrar condições geológicas favoráveis para a infiltração

maìs profunda, recarregando os aqüíferos mais importantes; ela também pode percolar ao

longo das várzeas dos rios, onde a base é impermeável com camadas superiores fraturadas

e/ou decompostas em áreas cristalinas. A recarga profunda é um volume pequeno comparado

aos demais elementos do ciclo hidrológico, explicada pelo fato de que a infiltra@o profunda é

Um processo muito lentO, COm O armazenamento âcima do nfvel baSe escoando para O rio, e

apenas uma fração deste escoa subterraneamente. Os valores de recarga profunda não são

observáveis e representam O,8 a 4,7o/o do total precipitado (DAEE, 1974).

A seguir seråo apresentados os dados de balanço hídrico (DAEE, 1974), segundo as bacias

principais presentes na área de estudo:

a) Bacia do rio Moqi Guacu (cabeceira)



24

A área de drenagem ,é de 3.872 km2, subdividida em 7 trechos, com predom¡nância total de

formações cristalinas. De uma maneira geral, mantêm-se as mesmas características como no

caso das cabeceiras do rio PaÍdo. A relação entre escoamento básico e total é da ordem de

650/o, devido também a uma oconência maior da precipitaçäo e das conseqüentes enchentes.

b) Bacia do rio Mooi-Guaçu (méd¡o até a foz)

A área de drenagem é cle 9.780 km2, subdividida em I trechos, com a predominância da

formação cristalina (600/o). A relação entre escoamento básico e total é da ordem de 620/o nas

partes cristal¡nas e 68% nas parles arenosas, com valores que var¡am de '180 a 260 dias e a

retenÉo total calculada é da ordem de '1.232 Mm3.

A Tabela 2.4.1 apresenta o resumo das averiguaçöes realizadas por DAEE (1974) na bacia

hidrográfic€ do rio Mogi Guaçu.

TABELA 2.4.I - RESUMO DAS AVERIGUAçÕES NAS PRINCIPAIS BACIAS

2.4. 1 Características Geométricas e H¡dráulicas

Na área ocorre um sistema aqüífero cr¡stal¡no, em rochas de idade pré-Cambriana. O aqüífero

ocorre em descontinuidades provocadas por fraturamento das rochas (porosidade de fissuras),

caracter¡zando zonas aqüíferas localizadas, com extensão e profundidades condicionadas pela

intensidade do f raturamento.

Segundo DAEE (1981), a camada de alteraSo ou manto de intemperismo destas rochas

apresenta uma grande importåncia na recarga do aqüifero e conseqüentemente no

escoamento da rede de drenagem. Dependendo do tipo l¡tológico, alt¡tude, clima e

fraturamento, o manto de ¡ntemperismo na área pode apresentar espessuras entre 10 e 70

metros. Neste aqüífero as zonas produtoras situam-se a profundidades de até 165 metros

(DAEE, 1981). A Figura 2.4.1 apresenta um esquema simplificado de circulação de água no

sistema aqüífero cristalino.

HIDROGRÁFICAS

Bac¡a

Area das lormaçÕes geológrcas (Km-) Area
superficial
permeável

"recrprraçao

ll ou mt/a )

trscoaflìer
Total

( 106 m3/a)

Escoamento
básico

(106 m3/a)

Reserva
at¡va

BAUTL Basalto Botucatu P¡rambóia Cr¡stal¡no km'
R¡o Mog¡
Guaçu

3At2 1882,7 5536,4 1E4E,3 1068,6 578,16

Kto tvrog¡

Guaçu
(Médio a

5/5 334 1660 1438 5809 6079,0 2/2,1 3342.9 2267.4 1232,2

Fonte: DAEE (1974)
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b*ø9

r--- aqú¡fero de porosidade / fluxo de águau secundár¡a por fratur¿m€nto nes rochas
(rocha sã)

E mânto de intemperismo ,'/ ¡' ¡u.iu"

Figurâ 2.4.1 - Modelo hidrogeológico s¡mplificado de aqüífero cristâlino (Modificado de Hirata e Ferreirâ'

2001)

De acordo com os dados de poços obtidos (um total de 66), os valores de capacidade

específica varìam de O,O1 m3/h/m a I m3/h/m. A Tabela 2.4.2 aprcsenla uma síntese do

potencial hídrico subterråneo da área baseado em dados de poços. A Figura 2 4.2 apresenta o

h¡stograma de freqüência da capacidade específica dos poços.

TABELA 2.4.2 - POTENCIAL HíDRICO SUBTERRÂNEO COM BASE EM DADOS DE

Poços

Número de poços
estudedos

Profundidade
média dos
poços (m)

Capacidaqe EsPecífica
(m'/h/m)

Média
âritméticâ

Mediana Valor
máx.

Valor
mín.

Desvio Padräo

66 124.7 0,66 0.15 8,0 001 1.37

caoacidadê esoecíf ic€ lm3/h/m)

tr'igura 2.4.2 - Histograma de freqüência da capacidade específica dos poços (bânco de dados 1, ânexo 1)

l.Lrnero de dados
lvlédia
Desvio Dadrão
c-ôeficiènte de variacão =
lvláx¡np
Ouartilsuoerior
N¡edienâ'
Quartil ¡nferior
Mlnirþs

.g
c
cr
o)
lJ-
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Conforme pode ser observado no gráf¡co, os dados de produtividade dos poços apresentem

uma distribuição fortemente ass¡métrica (log-normal).

Além deste banco de dados, analisou-se estat¡sticamente o segundo banco de dados de poços

(total de 28) que será utilizado na ver¡ficaÉo dos mapas de favorabilidade. A Figura 2.4.3

apresenta o histograma de freqüência da capacidade específica dos poços. Conforme pode ser

observadO, este banco de dadOs apresenta um comportamento estatíst¡co Semelhante ao

banco de dados apresentado anteriormente. Apresentam uma distribuiçåo fortemente

assimétrica (log-normal), valores de média, mediana e desv¡o padrão iguais a 0,512, 0,102 e

0,91 0 respectivamente.

F,igura 2.4.3 - Histograma de freqüência da capacidade específrca dos poços (banco de dados 2, anexo 1)

com base nos dados de poços cådastrados (banco de dados 1), elaborou-se também um

gráfico da distribuição dos poços em função da capacidade específica e da profund¡dade

(Figura 2.4.4). Nota-se que poços com profundidade de até 160 metros apresentam os maiores

valores de capacidade específica (acima de 0,66 m3/h/m, que é a média para a regiåo), porém

também apresentam valores baixos (próximos de O,O2 m3/h/m). Os poços ac¡ma de 160 metros

apresentam as mais baixas produtividades (em tomo de 0,01 m3/h/m)'

Núrrro de dados
VËdia
Desvio oadrão
Coeficiénte de variação =
fvÉxirrÐ
ouartilsuoerior
lvþd¡ãna
Ouart¡l ¡nfer¡or
Mn¡rþ

s
.s

tl
(¡)

LL

Canacidade esnecífinâ /m3/h/mì
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Fig.2.4.4 - Grâñco de dispersão entre profundidade e produtividade de poços.

Nota-se que para uma mesma profundidade, como a de 100 metros, por exemplo, ocorrem

poços de produtividades baixas (0,02 m3/h/m) e altas (3 m3/h/m¡. Essa variação de

produtividade observada no gráfico significa que a profundidade do poço näo é garantia de alta

produtividade, po¡s a produtividade do poço está relacionada com fatores geológico-estrutt¡ra¡s

e geomorfológicos. Porém, é necessário ter o cuidado de avaliar a necessidade de se perfurar

poços desta ordem de profundidade (acima de 200 metros), uma vez que o gráfico indica que

as baixas produtiv¡dades estão associadas às maiores profundidades.

2.4.3 Hidroqeoquímica e qualidade das áquas subterrâneas

Segundo DAEE (1981) as águas subterrâneas, em âmbito regional na área de estudo, são

classificadas predominantemente como: águas bicarbonatadas cálcicas, bicarbonatadas

sódicas e bicarbonatadas mìstas, onde o ion cálcio predomina. De acordo com dados

fornecidos por algumas empresas mineradoras de água, na região de Aguas de Lindóia, as

águas são classificadas como oligominerais, fluoretadas, fracamente a fortemente rad¡oat¡va na

fonte, o que as classifica como águas minerais, para finalidades balneárias e de

engarrafamento.

Do ponto de vista físico{uímico o aqüifero näo apresenta maiores problemas de qualidade de

água para abastecimento público, usos agrícola e industrial (DAEE, 1981 ).
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CAPíTULO 3

MATERIAIS E MÉTODOS

3.I. MATERIAIS

Para o desenvolvimento da presente Tese foram utilizados os seguintes materiais:

a) Cartas topográf¡cas do lnstituto Bras¡leiro de Geograf¡a e Estatíst¡ca (IBGE), na escala

1:50.000, digitalizadas pelo lnst¡tuto Florestal - Poeto Biota/Fapesp, num total de 7 cartas,

¡nseridas em SlG. A Figura 3.1.1 apresenta a articulaçáo das folhas.

qi oo w 46 3o'w

2216 5

2/45 5

ARrcuLÀçÃo DAs FoLHAs ropoGRÁFEAs

IBOE" ESCALA 1:5O-0m

Fig 3.1.1 - Articulação dai folbas topográficas IBGE nâ área de estudo.

b) lmagens ETM+ (Enhanæd Themat¡c MappeÒ Landsat 7, em formato digital, referentes às

órb¡tas ponto: 219175, dala de passagem referente a agosto de 2001 (bandas 1,2,3,4,5,6 e7

e a banda pancromática) e 219n6, com data de passagem referente a setembro de 1999

(bandas 1,2,3,4, 5,6 e 7 e a banda pancromática), ambas com azimute solar 50o, elevaçåo

solar de 45o e resolução espacial de 30 metros nas bandas de 1 a7 e 15 metros nas bandas

pancromát¡cas, fornecidas pelo acervo (CDteca) do lnstituto Nac¡onal de Pesquisas Espacia¡s -

INPE. As características espectra¡s do sistema ETM+ eståo descritas na Tabela 3.1.1.

TABELA 3.I.1 -CARACTER¡STCAS ESPECTRAIS DO SISTEMA ETM+
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c) Mapa de rede de drenagem. Foram utilizadas as drenagens digitalizadas das folhas

topográficas IBGE, escala 1:50.000. Em ambiente SIG e utilizando-se a imagem ETM+ Landsat

7 (pancromática), os vetores da drenagem foram complementados. Os vetores da drenagem

foram sobrepostos à imagem ETM+ e editados. A Figura 3.1.2 apresenta o mapa da rede de

drenagem da área de estudo.

X'ig. 3.1.2 - Mapa da rcde de drenagem compilado das folhas topográficas IBGE (1:50.000) e complementadas

com a imagcm ETM+ Landsat 7, pancromática

d) Mapas geológicos: foram digitalizados e compilados mapas geológicos, em escala 1:50.000,

referentes à Folha Mogi Guaçu (Campanha et al., 1982), Folha Amparo (Basei et al., 1986),

Folha Águas de Lindóia (Zanardo, 1987), Folha Socono (Sad ef a1.,1982).

e) Mapa pedológico: foi digitalizado o mapa pedológico, escala 1:500.000 (Oliveira et a1.,1999)

para auxiliar na etapa de análise de dados e definir os pesos aos parâmetros prospectivos.

f) Mapa geomorfológico: foi digitalizado o mapa geomorfológico, escala 1:500.000 (IPT/USP,

1997) para auxiliar na etapa de análise de dados e definir os pesos aos parâmetros

prospectivos.

/y/ Drenagem

Q cidades

N

A

5 0 5km
---
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g) Dados aerogeofís¡cos magnetométricos referentes ao Projeto Aerogeof¡sico Såo Paulo - Rio

de Janeiro, parte São Paulo, sub área Vl, fornecidos pela Companhia de Pesquisa de Recursos

Minerais (CPRM). O levantamento aerogeofísico São Paulo - R¡o de Jane¡ro (subárea Vl) fo¡

executado entre 05101/1979 e 25102h979, pela ENCAL S.A. (Consultoria e
Aerolevantamentos) e os dados foram conigidos pela CPRM em 1988.

No aerolevantamento foí utilizada uma aeronave Bande¡rante e os seguintes equipamentos:

magnetômetro Geometrics G-803 e gamaespectrômetro Geometrics GR-800 A. Os dados

estão em formato ASCII x, y, z, onde x representa as coordenadas de longitude, y as de

latitude e z o valor magnét¡co campo total reduzido do IGRF (lntemational Geomagnetic

Reference F¡eld), valü magnético campo total nivelado, campo total con¡gldo da variaçäo

diuma, esses em nanoteslas (nT). A Taæla 3.1.2 apresenta as características do

aerolevantamento

TABELA 3.1.2- CARACTER¡STrcAS DO AEROLEVANTAIIIENTO GEOF¡SrcO DO

PROJETO SÃO PAULO-RIO DE JANEIRO

CARACTERISTICAS DO AEROLEVANTAi'ENTO
Direção das l¡nhas de vôo N-S

Esoacamento entre as linhas de vôo lkm
DireÇão das linhas de controle E-W
EsDacamento das l¡nhas de controle 10 km
lntervalo entre es medicões oeofísicas sucessivas 100 m
Altura méd¡a do vöo sobre o teneno 1þU m
Volume dos detectores 3072 pol'
Canais U. Th. K e CT (cos). Mao lnT)

Fonte: CPRM (1995).

h) Fotografias aéreas (escala 1:25.000): foram utilizadas fotografias aéreas referentes ao

Levantamento de Regiöes Cafeeiras, IBC/SA de 1972 tegiâo de Lindóia), emprestadas pelo

lnstituto Geológico e ao Levantamento Fotogramétrico do Estado de São Paulo, de 1962

(região de Sena Negra), emprestadas pelo Laboratório de Aerofotogeogratia, da Faculdade de

Filosofia Letras Ciências Humanas da Universidade de São Paulo.

i) Dados geológicos de campo: foram visitadas vár¡as oconências de fontes e nestes loca¡s,

bem como nas suas proximidades, analisaram-se afloramentos, sendo descritos os tipos

litológicos e adquiriram-se medidas de estnfuras dúcleis (como foliação milonítica e

xistosidade), de estruturas rupteisdúcleis (como foliação cataclástíca) e de estruturas rupteis

(untas e falhas, aqui definidas como fraturas).

j) Dados de poços e fontes

Esses dados foram obtidos junto à CPRM, através do sistema de informações de águas

subterråneas (SIAGAS); através de alguns arquívos do Departamento de Águas e Esgoto do

Estado (DAEE) que se encontravam na CPRM (regional de São Paulo); dados de empresas
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perfuradora de poços (Jundsondas), dados do estudo de águas subterrâneas real¡zado pelo

DAEE (1981), dados de cadastramento de fontes e poços de água mineral do DNPM (cadastro

on line); dados apresentados em teses de doutoramento, d¡ssertações de mestrado e trabalhos

publicados em revistas; e dados obtidos na etapa de campo.

Foram cadastrados 43 fontes e 94 poços tubulares com dados de produtividade, na área de

estudo. Os dados de nascentes (fontes) e poços foram inseridos dentro de um Sistema de

lnformação Geográfica (SlG). Cabe lembrar que ex¡stem do¡s bancos de dados díferentes com

as informaçöes de poços, um será usado na etapa de anál¡se dos parâmetros prospectivos

(total de 66 poços) e o outro será utilízado para a avaliação dos resultados dos mapas de

favorabilidade (total de 28 poços). Os dados de poços e fontes cadastrados encontram-se no

ANEXO I,

- Pocos Tubulares

Neste trabalho o parâmetro ulilizado para avaliar a produçâo dos poços foi a capacidade

específica (Q/s), que é uma relação enlre a vazäo explorável e o rebaixamento provocado.

Conesponde à quantidade de água retirada do poço, por unidade de tempo e por unidade de

rebaixamento. Representa melhor as caracteristicas hidráulicas do aqüífero em relaçäo à

vazâo.

^o
(ND- NE)

onde:
C: capacidade específica (mrh/m)
Q: vazão (nf/h¡
ND: nlvel dinâmico (m)
NE: nível estático (m)

O parâmetro que exerce maior controle sobre o valor da capacidade específica é a

transm¡ssiv¡dade (Femandes, 1999). Em agüiferos fraturados, a transm¡ssividade pode ser

calculada pela seguinte fórmula (Novakowski, 1995 apud Femandes, 1999):

- p'c
t2p.(2b)'

onde:

T: transmissividade
p densidade da água
g: aceleração da gravidade
p: viscosidade da água
2b: somatória das aóerfuras das fratuÊs ¡ndividuais atravessadas pelo poço.

Dessa forma, a capacidade específica é controlada pr¡nc¡palmente pela abertura total de

fraturas atravessadas pelo poço.
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Muitos autores, tais como DAEE (1981), Costa (1986), Chilton e Foster ('1995), Femandes e

Rudolph (200'l), ulilizaram a capacidade especlfica (quando disponível) para a avaliaçäo de

produtividade dos poços, devido a este ser o indicador mais seguro da produção potencial de

um poço quando comparado com a vazão.

- Fontes (surqência natural/nascentes)

Adotou-se neste trabalho, além do uso de dados de poços tubulares profundos para o estudo

hidrogeológico da área, as oconências de nascentes de água. As fontes podem ser definidas

como ocorrências de água subterrånea que afloram naturalmente na superflcie terrestre e

podem ser consideradas como áreas de descarga do agüífero e, portanto, as áreas de recarga

devem estar em áreas potenc¡ometr¡camente mais elevadas, não distantes das captações de

interesse.

Pr¡ncipalmente na região de,Aguas de Lindóia ocorem mu¡tas nascentes de água que mantém

boa vazão o ano inteiro. Segundo Yosh¡naga (1990) as águas oriundas das nascentes nas

cidades de Lindóía e Aguas de Lindóia são misturas de águas mais superficiais e de águas

mais profundas que ali emergem. Dessa forma, a ocorrência de nascentes (com boa vazáo o

ano inteiro) indica que o substrato rochoso possui alta capacidade de armazenamento de água,

isto é trata-se de um bom aqüífero.

Outra grande vantagem de se utilizar nascentes no estudo do aqtiífero fraturado é a

poss¡bilidade de se v¡sualizar e definir (por meio de med¡das estrutura¡s) as familias de fraturas

interconectadas, bem como as direçöes e mergulhos destas fraturas por onde se observa a

surgênc¡a de água. Essas direções de fraturas serão as mais favoráveis para o
armazenamento de água subtenånea. Além d¡sso, é possível îaze¡ uma comparação entre as

medidas estruturais feitas nas proximidades das fontes com os lineamentos fotoínterpretados e

as fraturas mapeadas.

Dessa forma, a utilização dos dados das nascentes auxilia no estudo hidrogeológico da área.

Para se avaliar a "produção potencial" das fontes foram utilizados dados de vazão (l/s). A

Figura 3.1.3 apresenta diferentes tipos de ocorrências de fontes, sendo a fonte artes¡ana de

fratura o tipo observâdo na área de estudo.
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F¡& 3.1.! Tipos de fonfes: a) fonle de depressiúo, b) fontê de contâúo, c) fonte arts¡ana de frâtura, d) fonte

úubular de distolução cáßaicå. X'onte: Manoel Filho (199Ð,

3.2. MÉTODOS

O método utilizado na elaboraçåo deste trabalho consiste em duas partes: estudo reg¡onal

(escala l:100.000) e estudo de detalhe (escala 1:25.000). O estudo regional consíste em nove

etapas (Figura 3.2.1):

a) pré-processamento e processamento das imagens ETM+ e dos dados aerogeofísicos;

b) fotointerpretação geológica de imagens ETM+, da rede de drenagem e do produto ¡ntegrâdo

ETM+-aeromagnetométrica ;

c) geraçåo de mapas de lineamentos, de densidade de lineamentos, de densidade de

lineamentos por comprimento, isofreqr,¡ência de zonas de juntas, morfoestruturas, declividade,

modelo numérico de terreno, litológico, entre outros;

d) levantamento geofógico de campo

e) construçåo de banco de dados georreferenciado (SlG);

f) análise por geoprocess€rmento (tabulaçåo cruzada) entre os dados de poços e os

lineamentos estrutura¡s, morfoestruturas, isofreqüência de zonas de juntas, modelo numérico

de teneno (MNT), geologia, geomorfologia, pedologia e dados de campo, para a ¡dentif¡cação

de parâmetros prospectivos relacionados à ocorrência de água subterrånea;

g) geraçao de um modelo hidrogeológico regional;

h) geração dos mapas de favorabilidade à oconênc¡a de água subtenânea ut¡l¡zando o método

conduzido pelos dados e o método conduzido pelo conhec¡mento.

i) Avaliaçåo dos resultados obt¡dos pelos mapas de favorabilidade realizando-se a tabulaçâo

cruzada entre novos dados de poços e os mapas gerados.
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Fig 3.2.1 - X'luxograma ¡nd¡cando âs etapas do estudo regionâl

O estudo de detalhe envolve cinco etapas (Figun 3.2.2):

a) escolha de áreas para o estudo de detalhe. As áreas seråo selecionadas no mapa de

favorab¡l¡dade em função da sua classificação como alta favorab¡lidade.

b) fotointerpretaçåo de fotografias aéreas em escalas 1:25.000, com objetivo de se identiflcar

as principaís fraturas e, a part¡r destes dados, defin¡r as d¡reções dos perf¡s geofís¡cos.

c) geoneferenciamento das fotograf¡as aéreas e ¡nserçåo num SIG
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d) real¡zação de levantamentos geofísicos de eletrones¡st¡vidade (caminhamento elétr¡co e

sondagem elétrica vertical);

e) real¡zação da inversäo dos dados geofís¡cos e interpretação dos dados, com o objetivo de se

avaliar com maior detalhe os resultados das análises de favorab¡lidade, bem como refinar o

modelo h¡drogeológico prospeclivo para a área de estudo.

i-
Mâpas de favorâbllldade

I
V

- seleçáo de áreaÊ tf-- t*r,"" 
"a--"" 

I
+

Georef erenciameñto e fotoinlerpretâção geológlcâ

+
Definição dos locais e das direçóe6do6 pefi6 geofl6ico6 

1

It
' Levantamentog geoffs¡cos de eletroresislividâde Dâdo6 geológicos de campo, poços e fontes iilr

I
Iv

lrìversåo dos dados geoflsrco6 e inlerprelâçåo geológica

Iv
Avaliaçáo e refinamento do nìodelo hidrogeológico prospectivo

Fig, 3.2,2 - Fluxogrâma ¡ndicåndo âs etapås do estudo de dctâlhe

3.2.1. Estudo Reo¡onal

3.2.1 .1 Pré-processamento das imagens ETM+ Landsat 7 e de dados aerogeofís¡cos

O pré-processamento refere-se ao processamento inicial das imagens de sensoriamento

remoto e de dados aerogeofísicos paÍa a cÃÍreøo de ruídos ou imperfe¡ções, que muitas

vezes estáo contidos nelas- As etapas de pré-processamento apl¡cadas nas imagens ETM+ e

aerogeofísicas são descritas a seguir.

- lmagens ETM+ Landsat 7

a) Conecão Atmosférica

A atmosfera afeta o dado adquirido pelo sensor de dois modos: adicionando valores de brilho

(o espalhamento atmosférico tem efe¡to ad¡tivo, que é inverso à guarta potênc¡a do

comprimento de onda - 1l?,4 - isto é, o espalhamenlo Rayteigh ou molecular); e subtra¡ndo os

valores de brílho associado principalmente à presença de água na atmosfeE e/ou aerossóis

(espalhamento Mie).
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Para a correção atmosférica da imagem ETM+ foi utilizado o método de "subtração do pixel

escuro" que assume que os pixels, para os quais o sensor mediu os valores mais baixos,

possui ou um valor de reflectância zero, ou a inadiância sobre o pixel ê zero ou ambos ocorrem

(Chavez Jr, 1975).

O alvo escolhido para a coneção atmosférica foi a água (foram coletadas amostras ao longo de

drenagens e lagos), pois o gráfico número digital (ND) x comprimento de onda (À) das bandas

1,2, 3, 4, 5 e 7 do ETM+ desse alvo apresentou uma forma assintótica, com uma tendência de

decréscimo do valor em função do aumento do comprimento de onda (que segue a relação 1lìra

do espalhamento Rayleigh).

O valor utilizado para a correçåo atmosférica para cada uma das imagens foi o resultado da

média dos NDs dos dez alvos selecionados para cada banda. Esses valores da média do ND

foram subtraídos para cada banda, utilizando-se a funçåo "operaçöes aritméticas" do programa

SPRING (NETGIS, 1997). As Figuras 3.2.3 e 3.2.4 apresentam o gráfico de dispersão do

número digital médio para os 10 alvos água pelo comprimento de onda médio das bandas do

ETM+, para as imagens 219n5 e 219176. Na imagem pancromática não foi realizada coneção

atmosférica.

Fig. 3.2.3 - Gr¡ifico de dispersão entre o comprimento de onda módio das bandas do ETM+ (219175) e o

número digital médio dc ¡mostras do alvo água
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ßig 3.2.4 - Gráfico de dispersão entre o comprimento de onda médio das bandas do ETM+ (219176) e o

númcro d¡g¡tal médio de amostras do alvo água

b) Correção Geométrica

As imagens geradas por sensores remotos (sejam elas fotografias aéreas ou imagens orbitais)

eståo sujeitas a uma série de distorções espaciais e näo possuem, de modo geral, precisão

cartográfica quanto ao posicionamento dos objetos, superfícíes ou fenômenos nelas

representados. A transformação de uma ímagem de modo que ela assuma as propriedades de

escala e de pro¡eçao de um mapa é chamada de coreçåo geométrica (Crósta, 1993).

O processo de coneçåo geométrica, segundo Mather (1987), Crósta (1993), Richards (1993),

Shimabukuro et al. (1998), consiste basicamente em três etapas:

a) Estabelecer a relação entre o sistema de coordenadas do mapa e o da imagem;

b) Estabelecer um conjunto de pontos de controle, para definir a posiçåo dos pixels na imagem

corrigida;

c) Estabelecer o fator de reamostragem (¡nterpolação), isto porque, muitas vezes, a correção

geométrica modifíca o número original de pixels cont¡dos numa cena, e a interpolaçåo permite

estimar o número digital a ser atribuído a cada pixel na imagem de saída de forma que esta

não tenha alterações radiométricas significativas.

Na correçåo geométrica foi utilizado o programa SPRING. Os pontos de controle foram

coletados por teclado, através da escolha de pontos nos mapas topográfícos. O sistema de

referência utilizado para o estudo foi o UTM (Univercal Trcnsverce MercatoÌ¡ e o datum

Cónego Afegre, sendo o meridiano de origem 450 W (oeste de Grcenwich).

Na imagem 219175, bandas 1 a 7, foram coletados 19 pontos de controle e na banda

pancromática foram coletados 12 pontos de controle, bem distribuídos nas imagens. O erro
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residual médio foi de 21 m para as bandas 1 a7 e 4,5 m para a pancromática. Na imagem

219/76 coletados 19 pontos de controle (bandas 1 a7) e 12 pontos de controle (pancromática),

também com uma boa distribuiçåo nas imagens. O eno residual médio foi de 25 m (1a 7) e 6
m (pancromática). Para todas as imagens foi escolhido e aplicado um polinômio de segundo

grau e um interpolador bilinear.

A partir do erro médio, foi definído o pixel de 30 metros como tamanho de pixel comum para a

integração dos dados ETM+ (bandas 1 a 7) e aerogeofísicos, e o pixel de 15 metros para a

integraçåo da banda pancromática e dados aerogeofísicos, com o objetivo de manter a
integridade geométrica e radiométrica na integraçåo (Toutin, 1995).

c) Mosaico das lmaoens e recorte da área de estudo

Mosaico é o processo de colagem de imagens adjacentes para se obter o recobrimento maior

de uma determinada área (NETGIS, 1997). Neste trabalho, a imagem 219175, que corresponde

à parte norte da área em estudo foi "mosaícada" com a imagem 219n6, que corresponde à

parte sul da área. Foram realizados dois mosaicos, entre as imagens ETM+ 219175 e 219176

(bandas 1 a7) e ETM+ 219n5 e219176 (pancromática), Figura 3.2.5.

Segundo NETGIS (1997), todas imagens a serem mosaicadas devem estar registradas com

um erro residual médio o menor possível, a fim de se evitar lacunas entre as partes coladas e

descontinuidades entre as feições geográficas.

S. J. R. Pardo
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S. J. B. Vista
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Monte Belo
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recobrem a área de estudo e o contorno da área de estudo.
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- Dados aerogeofísicos magnetométricos

o método de prospecção magnético baseia-se no estudo das variações do campo

geomagnético terrestre por contraste em magnetização crustal e tem importância no

mapeamento de estruturas (falhas e dobras) e un¡dades de magnetização diferentes (Parro,

1998). Segundo Vasconcellos et at. (1984), o campo magnético terrestre é formado por três

contribuições principais:

- camÞo principal ou interno: cuja origem está relacionada à estrutura intema da Terra e

apresenta uma suave variação espacial (representa 99% do campo total);

- campo extemo: representa uma pequena variação do campo geomagnét¡co, tem origem

extema e varia rapidamente de modo parcialmente cÍclico e parcialmente aleatór¡o;

- campo gerado por variaÇões do campo Þrincioal (anomalias magnéticas locais): relativamente

constantes no tempo e no espaço, causadas por anomalias magnéticas próximas da superfície

da crosta terrestre. Estas var¡ações constituem os objetivos das prospecções magnéticas.

As alterações locais no campo magnétlco principal resuttam da variação nos teores de minerais

magnéticos de rochas próximas à superfície terrestre. Ocasionalmente essas anomalias são

suficientemente intensas para duplicar o campo magnético pr¡nc¡pal. Normalmente, as

anomalias magnéticas loca¡s apresentam valores de intensidade variando entre 50 nT e 5.000

nT. Geralmente não persistem em grande extensöes e säo os alvos de interesse na

prospecção magnética.

Segundo Vasconcetlos et at (1994), as variaçöes do campo pr¡nc¡pal são produzidas em maior

ou menor graus em função da presença de minerais magnét¡cos nas rochas. os minerais

magnéticos mais comuns säo: magnetita (Fe3O4), maghemita (FezO¡), hemat¡ta (FezOs),

ilmenita (FeTio3). Desses minerais, o mais importante no magnetismo das rochas é a

magnetita, incluindo as titanomagnetitas, comuns nos baseltos.

As variações no campo geomagnético freqüentemente säo diagnósticas de concentraçöes de

minerais magnéticos, de fraturas na crosta terrestre e estruturas características de áreas

favoráveis para a ocorrência de petróleo (Vasconcellos et al.' 1994).

segundo Vasconcellos et a/. (1994), quanto maior a concentraçãO de minerais magnéticos nas

rOchas, mais acentuAdo torna-se o relevo magnét¡co. Dessa forma, rochas Sedimentares

(exceto formações ferríferas) apresentam relevos magnéticos suaves, enquanto rochas ígneas

com magnetita produzem um relevo magnético acidentado no mapa de contorno magnético. As

rochas metamórficas podem apresentar relevos suaves, moderados ou acidentados, em função

da origem dâs rochas e das alterações provocadas pelos processos metamóficos.

os dados geofísicos são usualmente apresentados em forma de mapas de contorno, perfis e

blocos diagrama. segundo Drury e walker (1987), os dados geofísicos em formato imagem
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apresentam uma Série de vantagens com relação aos mapas de contomo, como a preservação

das informações dos dados originais, além de facilitar a interpretação visual, onde os valores

das intensidades geofísicas apresentam-Se como níveis de cinza ou cores. Como o Sistema

visual humano é mais sensível às variações de cores do que aos níveis de cinza, as imagens

coloridas são mais util¡zadas. Outro fator importante na utilizaçåo dos dados geofísicos em

formato imagem é a possibilidade de se integrar digitalmente as imagens geofísicas com outras

imagens de sensores orbitais, tais como TM-Landsat, RADARSAT, e outros.

Os dados aerogeofísicos são coletados ao longo de linhas paralelas, espaçadas a uma certa

distância, apresentando uma maior densidade de dados ao longo destas linhas. Portanto,

existe a necessidade de Se transformar esses dados em uma malha regular e eSse

procedimento é feito através do uso de interpoladores. A escolha do tipo de interpolador e do

tamanho da célula da grade são fatores importantes no processamento dos dados geofísicos e

irão depender das características dos dados geofísicos originais utilizados.

Neste trabalho, a etapa de pré-processamento dos dados magnetométricos consistiu, de

maneira simplificada, nas seguintes etapas: conversão dos dados originais em grades

regulares de 250 metros; geração das imagens magnetométricas, sendo aplicadas nestes

imagens micronivelamento, bem como técnicâs de realce de estruturas quando necessárias.

Essas etapas foram feitas ut¡lizando-se o software Geosoft Oasis Montaj (Geosoft, 1995).

| - Micronivelamento

Segundo Minty (1991) o micronivelamento é uma técnica simples utilizada para remover erros

residuais de nivelamento de dados aerogeofísicos, através de técnicas de filtragem direcional.

Geosoft (2002), define o micronivelamento como a filtragem de um banco de dados (em forma

de grade) para reduzir ou remover efeitos não geológicos causados pelo ruído de alto

comprimento de onda, ao longo das linhas do aerolevantamento. A escolha do método de

interpolação bidirecional foi realizada em fun@o da distribuição dos dados originais e também

do procedimenlo de micronivelamento adotado. O método bidirecional é indicado para

interpolar rapidamente linhas de dados que estejam aproximadamente paralelas, pois tende a

intens¡ficar úrends perpendiculares às direções das linhas do levantamento (Geosoft' 1995). Em

dados aerogeofísicos os melhores resultados são alcançados quando a interpolação é feita por

curvatura mínima, krigagem e bidirecional (Pano, 1998)

O método de micronivelamento bi-d¡recional deriva do erro do gdd, assumindo que o dados

interpolados consistem na geologia, num campo regional, e em erros de nivelamento. Estes

são então separados em vários estágios, através de filtragens passa-baixa durante os

processos de geração de grade.

O canal escolhido para a interpolaçäo foì o magnetométrico reduzido do IGRF. O interpolador

escolhido foi o bidirecional. Para a def¡n¡ção do tamanho das células, adotou-se o
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proced¡mento de Vasconcellos ef al. (1*t4), que estabelece a dimensão das células entle 1/4

e 1/8 do espaçamento das linhas de vôo. Dessa formq, as grades geradas foram de 250 x25O

metros (equivalente a 114 do espaçamento das linhas de vôo, que neste caso é de 1 km).

A Figura 3.2.6 apresenta a imagem magnetométrica bruta (a), o ero de nivelamento (b) e a
imagem magnetométrica final, com micronivelamento (c). Comparando-se as imagens das

figuras 3.2.6a e 3.2.6c nota-se que na imagem 3.2.6c desaparecem as feiçðes de direçåo N-S,

influenciadas pelas linhas de vôo, observadas daramente na imagem da figura 3.2.6a. lsso é

uma grande vantagem, pois a presença dessas feiçöes pode levar a interpretações estruturais

errôneas.

ßi9,3.L6- Imagem magnetométríc& a) bruûo b) errcs de nivelamento c) imagem mflgnetométrica com

correção de micronivelemento

ll- Técnicas utilizadas no realce das estruturas

Existem muitas técnicas que são utilizadas para o realce de estruturas nas imagens

magnetométricas. Neste tnabalho foram aplicadas duas técnicas: Sinal Analítico e Fase do

SinalAnalítico.

a) SinalAnalítico

A interpretaçåo do posicionamento das fontes magnéticas é dificultada pela natureza dipolar do

campo magnético e pela magnetização remanescente presente nas fontes, que causam

assimetria e deslocamentos das respostas. Para resolver estes problemas, foram

desenvolvidas técnicas de transformaçåo da fase da indução magnética medida, sendo as

mais usadas a redução ao pólo e a reduçåo ao equador.
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Porém, estas duas transformações pressupõem que a magnet¡zação das fontes seja

totalmente induzida e caso essa suposição näo se aplique, as respostas geradas tornam-se

aindá mais difíceis de serem interpretadas se não existir algum tipo de conhecimento sobre a

magnetização remanescente dos corpos magnéticos.

uma forma de resolver estes problemas de ¡nterpretação da posição das fontes magnéticas é

através do uso da técnica de sinal analítico (Gunn ef a/., 1998; Fuck, 2000). o sinal analítico é

definido como função complexa, associada a qualquer função real' cuja parte real é

representada pela própria função real e a imaginária pela transformada de Hllbert dessa função

real (Bracewell, 1986 apud Fuck, 2000)

Segundo Gunn ef a/. (1998), esta é uma técnica importante na separação de grandes corpos'

pois a amplitude do sinal analítico resulta em respostas simétricas, cujos picos independem de

qualquer outro fator e encontram-se exatamente acima das bordas das fontes causadoras. os

autores também enfatizam o uso do sinal analítico para se verificar a qualidade do resultado da

reduçäo ao pólo dos dados. o procedimento de geração de sinal analítico foi realizado no

programa Geosoft Oasis Montaj.

b) Fase do Sinal Analítico

A fase do sinal analítico é uma técnica utilizada para o reatce de estruturas e descontinuidades

que possuam alguma expressão magnética, sendo útil no mapeamento de estruturas

geológicas. O sinal analítico é uma funçäo complexa e a sua fase corresponde ao ângulo entre

a parte real e a parte imaginária em cada ponto desta fuhção, ou seja' entre a derivada vertical

e o gradiente do campo magnético.

uma vantagem da utilização da fase do sinal analítico em relação aos filtros das derivadas é o

fato da fase possuir maior poder de resoluçäo das estruturas magnéticas. A fase consegue

resolveroproblemadograndenúmerodeestruturasapresentadosnasimagensdasderivadas

(quenemsemprecorrespondemrealmenteafeiçöesestruturais)'comotornamaisdefinidosos

diversos dominìos magnéticos (Fuck, 2000). A Figura 3 2 7 apresenta as imagens da fase do

sinal analítico.
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Fig 3.2.7- Imagem magnetométrica fase do sinal analítico em níveis de cinza e colorida

3.2.1.2 Processamento: Realce e lntegração dos dados

- Realces Espectrais

Os realces no domínio espectral såo os resultados de transformaçôes matemáticas apl¡cadas à

imagem original que resultiam em uma nova imagem transformada, cujos valores independem

da influência da vizinhança entre os pixels. (Paradella, 1998).

Não existem regras que acomodem os vários interesses na obtenção de uma única melhor

imagem. Geralmente vários produtos que enfocam diferentes tratamentos são necessários para

que, combinados, apresentem as informaçöes requeridas pelo interessado. Dessa maneira,

uma imagem realçada pode conter menos informaçåo que a imagem original, porém o realce

adequado mostrará a informação de maior importåncia para a análise posterior do

fotointérprete (Paradella, 1998). A seguir seråo descritos os tipos de realce realizados em cada

uma das imagens utilizadas neste trabalho.

a) lmagem ETM+ Landsat 7

- Transformaçåo por componentes principais (TCP)

Duas imagens são ditas correlacionadas quando, dada a intensidade de um determinado pixel

em cada uma delas, pode-se deduzir æm razoável aproximação a intensidade do pixel

correspondente na outra imagem (Crósta, 1993).

A análise por componentes principais pode ser resumida, de maneira simplificada, como: dado

um número N de imagens brutas, serão analisadas as correlações entre elas de maneira a

produzir um novo conjunto de N novas imagens, com nenhuma conelaçåo entre si. Esse novo

conjunto de imagens terá as seguintes características: o primeiro componente principal (1e CP)

irá conter a informaçåo que é comum a todas as N bandas originais; sendo gue os CPs de
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ordem mais alta irão conter feiçöes espectrais cada vez menos significantes, até o último CP,

que concentrará a informação que sobrar (Crósta, 1993).

Do ponto de v¡sta quantitativo, a porcentagem de informaçöes nos dois últimos cPs é muito

inferior aos CPs anteriores, porém do ponto de vista qualitativo, essa pequena porcentagem

pode corresponder, justamente, à informação de interesse, como por exemplo determinados

minerais indicativos da presença de jazidas, que por se tratar de feições espectrais muito

específicas, se concentrarão nos últimos CPs.

Em imagens mult¡espec{rais, cada sucessivo cP possui menos informação que os seus

predeCessores. Quando as imagens CPs Säo Submetidas a um aumento de contraste, no

sentido de se obter uma mesma var¡ânc¡a para o 10 e o 2o CPs, o espaço de atributos será

consideravelmente ampliado, permitindo uma melhor diferenciaçäo dos materiais presentes na

superfície terrestre tais como, rochas, solos, vegetaçäo, etc (Crósta, 1993) Madrucci (2000)

realiza uma comparação entre dois produtos integrados: banda 4 (TM-Landsat-5) - canal de

contagem total e primeiro componente princlpal - canal de contagem total e conclui que o

produto integrado com o pfimeifo componente principal realça melhor as características

texturais de relevo e drenagem, sendo um produto adequado para a foto¡nterpretação

geológica.

Dessa maneira, foi realizada na imagem ETM+ (bandas 1 a 7) a transformação por

componentes principais com o objetivo de utilizar o primeiro componente principal, para a

integração com os canais gamaespectrométricos e magnetométricos'

- lnteqracão diqital de dados - Transformacão IHS

optou-se pela utilização da transformação IHS como técnica de integração de dados, pois de

acordo com Harris et a/. (1994) esta é a técnica mais flexível e que apresenta o melhor

desempenho para a combinaçäo e integração de dados geológicos multifontes.

O espaço de cores conhecido por IHS é uma forma altemativa ao espaço RGB de

representação de cores. No espaço lHS, as cores são definidas por três atributos (ao invés de

três quantidades de cores primárias) que são: lntens¡dade (lntens¡tyJ), Matiz (Hue-H) e

Satu raçåo (Sa¿uraf,bn-S).

o espaço IHS pode ser graficamente representado como um cone de base triangular, cilíndricã

ou hexacônica. A transformaÉo IHS é usada no processamento de ¡magens de satélite através

de um processo de múltiplas etapas. lnformações mais detalhadas sobre as representaçöes e

a fundamentação matemática dos modelos de transformação do espaço RGB para o espaço

IHS podem ser encontradas em King et al' (1984) e Gillespie et al' (1987)'

As vantagens do sistema de coordenadas IHS sobre o RGB são: os aspectos infOrmatìvos de

uma imagem são apresentados usando-se atributos de cores identificáveis e quantificáveis,
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podendo ser dist¡ntamente perceb¡dos; as variações numéricas nos dados da imagem podem

ser representados de maneira uniforme num intervalo de cores faci¡mente perceptível e; o

controle individual sobre os componentes cromático (H) e acromático (S) da imagem é possível

(Hanis ef a/., 1990).

- GeraÇão dos produtos integrados pelo método IHS

A integração da imagem ETM+ (1CP) com a imagem magnetométr¡ca (fase do sinal analítico)

realizou-se da seguinte maneira:

a) lmportação da imagem magnetométrica (fase do sinal analítico)/gama/mapas e conversão

para o espaço RGB;

b) Transformação RGB para lHS, utilizando-se os cana¡s obtidos no item a;

c) Substituição dos canais lntensidade (l) pela imagem ETM+ -Landsat 7 (14 componente

principal - CP) realçada l¡nearmente, Saturação (S) por um valor constante (nível de cinza=7Q)

e manutenção do canal de Matiz (H) original;

d) Retorno ao espaço RGB, através da aplicação da transformação inversa IHS para RGB.

3.2.1.3 Modelo Numérico de Teneno (MNT)

O modelo numérico de terreno foi gerado a partir dos dados topográficos (folhas IBGE, escala

1:50.000), cujas curvas topográficas foram digitalizadas, com seus respectivos valores de z

(cota) e inseridas dentro de um sistema de informação geográfica (SlG). Foram utilizados os

programas Spring e ArcView.

O modelo numérico de terreno foi calculado a partir da interpolação por rede triangular inegular

(TtN - triangular inegular network). Nos dois programas utìlizados (spring e Arc view) o

interpolador utilizado na construção do TIN segue o método da triangulação de Delaunay.

Após a geração da imagem MNT é possível gerar imagens sombreadas e modelos digitas de

elevação, auxiliando no entendimento da topografia da área, bem como sua relação com os

lineamentos estruturais e dados aerogeof ísicos.

3.2.I .4 Construção de banco de dados georreferenciado

Bonham-Carter (1994), define um sistema de informaçäo geográfica (SlG) como um sistema

computadorizado, para manipular dados espac¡ais. segundo Araújo (1999), define-se slG

como um sistema para organ¡zação, padronização, ¡ndagaçäo, anál¡se e produção cartográfica

de dados espaciais e seus atributos, com coordenadas conhecidas ou arbitrárias e relações

topológicas definidas. Defìne-se geopfocessamento como as atividades que envolvem a

utilização de sistemas para a manipulação de informações espaciais com coofdenadas de

sistemas conhecidos ou sistemas definidos arbitrariamente.
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A utilizaçäo destas tecnologias é justificada pela facilidade de entrada e recuperação de dâdos

no sìstema, bem como pelas inúmeras metodologias de análise por geoprocessamento. Dessa

forma, as imagens processadas foram inser¡das num banco de dados espacial de modo a se

¡ealiza¡ a fotointerpretaçäo dos lineamentos e das zonas de juntas. Posteriormente, o mapa

morfoestrutural e os dados de poços e fontes cadastrados, mapas geológico, pedológ¡co,

geomorfológico e topográfico, MNT, declividade e dados de campo também fofam ¡nseridos

neste banco de dados para se realizar as análises espaciais entre os parâmetros prospectivos

e os dados de produtividade de poços e ocorrências de fontes'

Além disso, na etapa de avaliação da favorabilidade para ocorrência de água subterrânea é

fundamental que todas as informações de interesse estejam armazenadas num banco de

dados geoneferenciado, permitindo a utilização das ferramentas de análise'

3.2.1 .5 lnterpretação dos Dados Aeromagnetométricos

segundo vasconcellos et al. (1994), na ¡nterpretação dos alinhamentos magnéticos,

geralmente indicativos de contatos litológicos e/ou fraturamentos, considera-se as seguintes

características nos mapas de contorno e imagens:

a) interrupção de altos magnéticos;

b) interrupção de baixos magnét¡cos;

c) mudança de gradiente;

d) padrões de contorno em linhas retas

A distribu¡ção da magnetita pode ser influenciada pela tectônica, pols a tectônica tem

importância fundamental no controle dos caminhos pelos quais os fluidos percolam as rochas.

Falhamentosemgrandeescala,queseestendemagrandesprofundidades,podemservirde

condutor para soluçóes quentes, criando um ambiente redutor, onde a magnetita pode se

depositar nas paredes das rochas, tanto pela redução da hematita quanto pela precipitação a

partir de complexos de cloretos férricos em soluçäo (Vasconcellos et al.,1994).

lnversamente, água de superfície contendo oxigênìo, infiltrando-se nas zonas de cisalhamento,

destrói a magnetita, oxidando-a para hematita. Em ambos os casos, a distribuição original da

magnetita é alterada em funÉo dos processos tectônicos'

3.2.1 .6 Fotointerpretaçäo das imagens e dos produtos ¡ntegrados

Utilizou-se o método sistemático de fotointerpretaçäo desenvolvido por Guy (1966)' Riverau

(1972) e Soares e Fiori (1976), adaptado para aplicaçöes em imagens de satélite por Veneziani

e Anjos (1982), o qual se baseia no estudo das propriedades estruturais das feições e ou

objetos contidos nas ¡magens fotográficas para a definição do modelo de um fenômeno'

O método sistemático

lógico dos elementos

possui um modo de aplicação único, igto é, busca o encadeamento

texturais, estabelecendo uma correspondência entre a imagem
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fotográfica,oresultadodeumainterpretaçãodeumdadotemaeomodelodeumfenômeno.

Em outras palavras, através da análise das propriedades das formas' procura-se estabelecer a

relação funçäo x objetos, feições, condições 0/enez¡ani, 1988) A seguir seråo discutidas as

etapas da aplicação deste método:

a) Fotoleitura

Consiste na ìdentificação das feições ou objetos sobre as imagens fotográficas Os elementos

texturais que foram anal¡sados neste trabalho são os de drenaqem e de relevo' pois são

feições de grande importåncia para a caracterizaçäo geológica' dado que a forma e a

estruturação do relevo e da drenagem estäo diretamente relacionados com o tipo de rocha

(resistência à erosão, permeabilidade, etc) e com seu grau de deformação Gúptil a dúctil) '

Parafacilitarafotointerpretaçãooprimeiroprocedimentorea|izadoéotraçadodaredede
drenagem a partir de folhas topográficas e depois a complementação desta pelas imagens

ETM+ (composiçäo colorida 543 - RGB; bandas 4 e 5, primeiro componente principal e banda

pancromática).

b) Fotoanálise

Consta do estudo das relações entre as imagens e a associaçäo e ordenaçäo de partes destas'

Nesta etapa são realizados os seguintes procedimentos:

- traçado das feições retìlíneas a ligeiramente curvas de drenagem e relevo para a elaboração

do mapa de isofreqüência de zonas de juntas;

- traçado dos grandes lineamentos estruturais para auxiliar' junto com o mapa da rede de

drenagem, na elaboração do mapa morfoestrutural;

- traçado das feiçöes retilíneas e paralelas da drenagem de primeira ordem' fortemente

estruturadas, que podem indicar traços de fol¡ação'

c) FotointerPretação

Afotointerpretaçáobaseia-senoestudodaimagemfotográficav¡sandoadescobertae
avaliação, por métodos ¡ndutivos e dedutivos, para compreender os princípios e os prócessos

aos quais cr¡aram as feições e objetos identificados Nesta etapa foram gerados os mapas

traços de zonas de juntas, isofreqúência de zonas de juntas' lineamentos estruturais'

morfoestrutural e de foliações

- Mapa de Lineamentos Estruturais

otermolineamentodefinidoporo'Learyetat.(1976)éumafeiçãolinearmapeáVel,simplesou

composta, contínua ou descontínua, da superfície tenestre' cujas partes estão alinhedas em

umarranjoretilíneoousuavementecurvoequediferedistintamentedospadröesdefeiçöes
que lhe são adjacentes, refletindo um fenômeno de subsuperfície'
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Segundo Lowman et al. (1987) e Harris (1991), nas imagens de satélite existe uma atenuação

das feições topográficas localizadas na direçäo de iluminaçäo do sensor, com variação de mais

ou menos 200. Como a imagem ETM+ foi adquirida sob cond¡ções de iluminação com fonte

solar de az¡mute 500, as feições estruturais que apresentam direção aproximadamente N50E

(+200) são atenuadas ou não identificadas. Além disso, como a imagem ETM+ é de deta

recente, muitas vezes a interpretação de lineamentos pode ser prejudicada devido ao uso e

ocupação do solo.

Para sotucionar este problema pode-se utilizar imagens integradas com azimute de ilum¡nação

solar (sensores ópticos) ou azimute de imageamento (radar) diferentes, tais como TM-Radarsat

ou Radarsat ascendente e descente para interpretação dos lineamentos, como realizado por

Madrucci (2ooo), porém o custo é elevado. outra maneira de solucionar tais problemas é a

integração digital da ¡magem óptica com dados aeromagnetométricos (fase do sinal analítico).

Os l¡neamentos estruturais foram obtidos a partir de interpretação em tela num SlG. Utilizou-se

como base para a interpretação o produto integrado 1q CP ETM+ - fase do sinal analítico. Este

produto apresenta as informações estruturais fornecidas pela fase do sinal analítico

(representadas pelos matizes) e as informações texturais de relevo e drenagem fomecidas pela

imagem ETM+. Dessa forma, o produto integrado ETM+ e fase do sinal analítico possibilita ao

fotointérprete uma análise conjunta das ¡nformaçöes magnetométricas e de relevo e drenagem.

Realizou-se a interpretação observando-se as feições lineares de drenagem

(preferencialmente) e de relevo fomec¡da pela imagem ETM+ e também pela resposta

magnetométrica fase do sinal analítico (valores altos representados pela cor magenta) que

indicam estruturas e descontinuidades com alguma expressão magnética. Além deste produto,

utilizou-se também a imagem pancromátìca ETM+ (devido à resolução de 15 metros) e a rede

de drenagem da área, em formato digital.

A rede de drenagem foi utilizada princ¡palmente para comparação com as feições de drenagem

interpretadas no produto integrado. Certos elementos lineares interpretados no produto

integrado ETM+-fase do sinal analítico algumas vezes não aparecem na rede de drenagem

digitalizada, principalmente em função da resposta da magnetometria.

O produto integrado ETM+ (1e CP) e magnetometria (fase do s¡nal analítico) foi importante na

interpretaçåo dos l¡neamentos estruturais, principalmente nos locais onde a atividade antrópica

é ¡ntensa, prejudicando a fotointerpretação destas feições estruturais representadas pelos

alinhamentos de drenagem (Madrucci et al. 2003). Outras feiçöes muito nít¡das no produto

integrado, se observadas unicamente na imagem ETM+ não aparecem (Figuras 3.2.7 e 3.2.8).



ßi1'. 3.2.7 - Imagem ETM+ (lCP) e lineamenúos fotointerpretados.



Fig. 3.2.8 -Produto integrado ETM+ PCt e fase do sinal analítico e os lincamentos fotointerpretados.
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Além disso, algumas característ¡cas dos alinhamentos de drenagem e relevo perm¡tem a sua

interpretaÉo tectôn¡câ. A Tabela 3.2.1 apresenta algumas caracterÍsticas dos al¡nhamentos de

drenagem e relevo. Alguns tipos de lineamentos podem ser interpretados como zonas de

cisalhamento dúcte¡s e dúcteis/rupteis em função de ¡ndicadores cinemáticos observados nas

imagens e em afloramentos.

TABELA 3,2.1 - CARACTERíST|CAS DOS ALINHAMENTOS DE RELEVO E DRENAGEM

Fatores d¡agnóst¡cos Exemplos

Alinhamentos

de relevo e

drenagem

Traço retilíneo a curvilíneo; modifica a

or¡entaçäo dos traços de acamamento-

foliação.

Falhamento trenscorrente:

Traço arqueado; condiciona ass¡metrias

de relevo e drenagem; condiciona o

padråo e a uniformidade da rede de

drenagem; cond¡ciona d¡ferenças de

densidade de lineaçöes de relevo e

drenagem; dá origem a quebras positivas

e negativas de relevo.

Falhamento

inverso/empurräo:

de drenagem; nåo condiciona a

un¡formidade da rede de drenagem.

Padrão amendoado, refletido na rede de

drenagem e em feiçöes de relevo.

Foliaçäo milonítica apresentando

variações de direção e mergulho.

de cisalhamento:

Fonte: Modificada de Veneziani (1987); Easui e Costa (1991).

A Figura 3.2.9 apresenta os principais lineamentos, interpretados como zona de cisalhamento

dúctil de baixo ângulo (empunão) e zonas de cisalhamento transconentes dúctil-rúptil (alto

ângulo).
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Alguns lineamentos interprêtados
na imagêm 1 CP (ETM+) e seu

signiñcado tectônico

N/ Zona cisalhamento transcorrênte dêxtral

¿\u/ cavalgamento N

Foriaçáo A
O ciouo".

5 0 5kn

-:-

ZG lbitinga
(baixo ângulo)
dúctil

Z C T Monte Siäo (dúctil-
rúptil)

3100tx)

fig. 3.2.9 - Imagem ETM+ pancromática e os principais lineamentos interaretados na área e seu significado
tectônico.

Conforme pode ser observado nas F¡guras 3.2.8 e 3.2.9, a presença de zonas de cisalhamento

transconentes dextrais, representadas pela zona de cisalhamento de Monte Sião e zona de

cisalhamento de Jacutinga é bem evidenciada devido ao padråo amendoado refletido em

feições de relevo e de drenagem, bem como nas variações de direção da foliaçåo. Além disso,

nota-se o padråo de lineamentos bem marcados, de direçåo NE-SW, evidenciados pelas altas

respostas magnetométricas.

Assim como verificado por Zanardo (1987), nota-se que a zona de cisalhamento de Monte

Sião, de direção aproximada N30E, mostra uma inflexão que tende ao paralelismo com a zona

de cisalhamento Jacutinga, de direção aproximada N65E (Figura 3.2.9). O cavalgamento

mapeado por Sad et al. (1982) aqui definido como zona de cisalhamento lbítinga, de direçåo

NE-SW e empurråo segundo SE-NW também foi identificado com base na fotointerpretaçåo

dos lineamentos e está bem marcado pelas altas respostas magnetométricas.
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Dessa forma, o mapa de lineamentos estruturais neste trabalho, conesponde ao mapa de

zonas de cisalhamento dúctels e dúcte¡s-rúpte¡s (de idade Pré-Cambriana) presentes na área.

Nota-se a predominância das estruturas de direção N45E (que correspondem à direção de

cisalhamento principal Y), N30E e N60E (que conespondem às direçöes de cisalhamento

secundárias P e R respectivamente). As dire@es N10W e N60W que correspondem as

direções de X e R' também säo identificadas.

A importância dos l¡neamentos no estudo de aqüíferos fraturados consiste no fato de que estas

feições representam grandes estruturas tectônicas. Na área de estudo representam zonas de

cisalhamento Pré-Cambrianas de baixo ângulo (dúctil) e de alto ângulo (dúctil-ruptil). Além

disso, como as estruturas Pré-Cambrianas representam zonas de fraqueza, reativadas por

processos tectônicos posteriores, também estäo associadas às regiöes mais fraturadas no

terreno e conseqüentemente podem representar regiöes mais favoráveis à ¡nfiltração,

c¡rculação e armazenamento de água subtenånea. A Figura 3.2.10 apresenta estilos de

distribuiçao de fraturas observadas ao longo de lineamentos.

Fig. 3.2.10- Estilos de distribuição de fraturas observadås ao longo de lineamentos @arizcþ 1981 apud

Fernardes, 1997).
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A partir do mapa de lineamentos (que corresponde ao mapa de zonas de c¡salhamento) foram

gerados os segu¡ntes mapas: de lineamentos separados por difeção, de intersecção de

lineamentos, de distância de lineamentos (buffers), de distância da intersecção de lineamentos,

de densidade de lineamentos (contagem de lineamentos por unidade de área) e de densidade

de lineamentos por compr¡mento (soma do comprimento de lineamentos por unidade de área).

Esses mapas foram util¡zados na etapa de análise dos parâmetros prospectivos, para a

definição da importância de cada um deles na produt¡vidade de poços e também nas análises

de favorabilidade de ocorrência de água subtenânea.

- Maþa de Isofreoüência de zonas de Juntas

Utilizando-se do mapa da rede de drenagem digitalizado a partir das cartas topográfìcas IBGE

(em escala 1 :50.000) e complementados com a imagem ETM+ (pancromática) foram

digitalizadas as feiçöes lineares retìlíneas de drenagem) adotando-se um valor arbitrário de

0,25 cm (que corresponde a 250 m no terreno, escala 1:100.000). Esta dimensão foi fixada

com o intuito apenas de facilitar a contagem durante o procedimento estatístico que envolve a

elaboração de um mapa de curvas de isofreqüência (contagem das zonas de juntas por

unidade de área).

Os critérios adotados foram semelhantes aos utilizados por Veneziani (1987) e constam do

seguinte (tanto para o traçado das feiçöes lineares quanto para a sua interpretação):

a) delinear apenas e/ou preferencialmente as fe¡çöes transversais aos eixos de simetria-

assimetr¡a da drenagem e/ou relevo. lsto porque as feiçöes paralelas a estes e¡xos, em

áreas deformadas por processos compressivos, são, quase sempre, representantes de

foliações;

b) delinear as feições retilíneas, pois estas representam a intersecçäo de planos de fratura

verticais com a superfíc¡e do terreno. lsto é importante porque os sistemas de fraturas

verticais que se estendem por vários quilômetros (até centenas de qu¡lômetros) são

representantes de linhas de fraqueza crustal, reativadas por processos distensivos. Já as

feiçóes ligeiramente a medianamente curvilíneas, representam a intersecção de planos

de fraturas com médios a baixos ângulos de mergulho (devido aos efeitos erosivos) e

normalmente são resultantes de deformações localizadas, como dobras flexurais. Neste

caso ir¡am comprometer a análise estatística para a definição das antigas linhas de

fraqueza crustal reativadas;

c) fratura: adotou-se o conceito de Ramsay e Huber (1987) que a def¡ne como um plano

de ruptura em um corpo rochoso que pode ser considerado junta quando não há

movimentorelativoentreosblocosseparadosportalplanoe,falha,quandoexiste

movimento;
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d) zonas de juntas: adotou-se os conceitos de Plika (1974), Veneziani (1987), Crepani

(1988), que se referem a sistemas de fraturas paralelos a subparalelos, com

espaçamento bem defìnido (centimétrico a métrico), estendem-se por dezenas até

centenas de quilômetros e podem atingir grandes profundidades'

Alguns autores como Nickelsen (1974), Plika (1974), Veneziani (1987), Crepani (1988)

descrevem algumas característ¡cas importantes das zonas de juntas como:

a) a quantidade de zonas de juntas ou de um conjunto em particular, aumenta próxima a

falhas expressivas, relacionando a associação genética das falhas ao conjunto de zonas

de juntas;

b) os conjuntos de zonas de juntas podem emergir de rochas mais antigas e se estender

verticalmente através de rochas sobrejacentes mais novas;

c) podem ser usadas para determinar o padrão tectônico de uma determinada área, pois

esboçam as feições tectônicas e fornecem uma visão preliminâr de linhas tectônicas

importantes;

d) alguns conjuntos de zonas de juntas, representados por grandes lineamentos, sáo

pers¡Stentes desde o Arqueano, afetam a Sedimentação, a tectônica, a expressão

fisiográfica e até mesmo a localizaçäo de depósitos mineraìs;

uma grade de 2 x 2 cm que corresponde a 2.000 metros no terreno (escolhida de modo

empírico pois, segundo Veneziani (1987), mostrou-se a mais adequada para trabalhos na

escala 1:250.000 e 1:100.000) foi gerada e "sobreposta' às feições lineares de drenagem, para

que se pudesse fazer uma contagem destas feições e poster¡ormente sua interpolaçåo. Esse

proced¡mento de contagem das feições para cada cétula (sendo plotados no centro equivalente

a cada quadrado o valor obtido da contagem) e a ¡nterpolação destes valores para gerar uma

superfície foi feita utilizando-se um SIG (Arc View).

Foram realizados alguns testes com dois diferentes interpoladores (inseridos no SIG utilizado):

inverso do quadrado da distância e spline. O melhor resultado obtido foi com o interpolador

spline.

o mapa de isofreqüência de zonas de juntas (em tons de cinza) fo¡ transformado numa

superfície colorida (RGB), atribuindo-se cores às classes existentes, para facilitar a

interpretação. A Figura 3.2.11 apresenta o mapa de isofreqüência de zonas de juntas.

Foram definidas 9 classes de densidade de sistemas de fraturas (obtidas pela contagem dos

traços de fraturas), mostrando o zoneamento das áreas com maior concentraçäo de

deformação rúptil (Figura 3,2.12). As classes definidas foram as seguìntes: Q-1,7; 'l 
'7-3'0;3'0'

4.2:4,2-5,5;5,5-6,8;6,8-8,1;8,1-9,4;9,4-10,7;10,7'12'Foramconsideradascomoáreasde
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alta freqüência as classes 8,1-9,4; 9,4-10,7 e 10,7-12 e de baixa freqüência as classes O-1,7;

'1,7-3,0 e3,O-4,2.

As maiores freqüências localizam-se nas porçöes centnal e sul da área de estudo. Nestas áreas

ocofrem gnaisses, migmatitos, milonitos e quartzitos. Para uma análise das direçöes principais

das zonas de juntas, elaborou-se o gráfico de rosetas (Fig. 3.2.13). Conforme pode ser

observado as direções das zonas de juntas apresentam uma distribuiçåo preferencial segundo

as direções N-S, N20-30E, E-W e N5O-70E. Estas direções coincidem com as direçöes de X, P,

Y, T e R pré-cambrianas, o que indica a reativação destas linhas de fraquezas crustais, porém

com movimentos verticais.

Fig 3.2.12 - Mapa de isofneqäência de zonas de juntes
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I"ig 3.2.13 - Diagrama de rosetas das dirções das zonas de juntas
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Uma grande vantagem apresentada pelo mapa de isofreqüência de zonas de juntas é que este

indica as áreas mais fraturadas, bem como as direçöes principais dos sistemas de

fraturamentos. Estas regiöes såo preferenciais à infiltração, circulação e armazenamento de

água subterrânea na regiáo, que está diretamente relac¡onada aos sistemas de fraturamentos.

- Mapa Morfoestrutural

O mapa morfoestrutural foi elaborado a partir do mapa de drenagem e do mapa de lineamentos

estruturais. Baseou-se na análise das s¡metrias - assimetr¡as da rede de drenagem e, também,

da tropia, que permite o traçado de curvas näo cotadas as quais indicam o comportamento das

grandes flexuras regionais.

Os princípios da análise morfoestrutural foram desenvolvidos para a geologia do petróleo em

bacias sedimentares e são descritos em R¡verau (1972), Mattos et al. (1982), Soarês ef a/.

(1982) entre outros.

vários autores (sampaio, 1987; Oliveira, 1997, Madrucci et al., 2oo2) elaboraram mapas

morfoestruturais para regiöes cristalinas, (como é o caso da área de estudo deste trabalho)

baseados em duas premissas fundamentais:

a) Esforços compressivos signif¡cativos, capazes de gerar deformações acentuadas

(clúcteis) nas rochas, encerraram-se no final do Neoproterozóico em todo o território

bras¡le¡ro, de um modo geral. A partir desta época passaram a predominar esforços

distensivos que resultaram no surgimento das grandes sinéclises (bacias do Paraná,

Maranhão, Amazonas) e grábens, tais como P¡menta Bueno (RO), Cachimbo (MT), entre

outros, no início do Fanerozóico. um pico de distensåo generalizada ocorreu no

Mesozóico, repfesentado pot derrames e intfusöes, como por exemplo a Forma$o Serra

Geral (bacia do Paraná) e as alcalinas do ltatiaia

Outro pico deu-se no Terciário, com a formaÉo de bacias, tais como a de Säo Paulo e

Taubaté, além de sedimentação generalizada e aluvio-coluvionar.

b) Este tectonismo distensivo provocou a reativaçåo das antigas linhas de fraqueza crustal,

que até o final do Pré-Cambriano exerciam controles deformacionais compressivos na

área estudada. o movimento por gravidade (falhas nofmais, reversas, etc) de blocos, nas

regiöes cristalinas envolveu todo o pacote litoestrutural pré-existente, soerguendo-o em

determinados locais, rebaixando-o em outt'os, isto é, gerando flexuras de dimensöes

quilométricas até em escala de afloramentos e os "altos e baixos estruturais"

determinados pelas flexuras, eståo refletidos na rede de drenagem atual

Desta forma, analisando-se a simetria - assimetria e a tropia da rede de drenagem, bem como

os l¡mites dos blocos determ¡nados pelas antigas l¡nhas de fraqueza crustal é possível del¡near

curvas não cotadas que representam as flexuras (altos e baixos estruturais). É importante



58

ressaltar, como nas dema¡s áreas temát¡cas de mapeamento, que o detalhe morfoestrutural

depende da escala de trabalho. No caso, é compatível com a escala l:100.000, isto é, o mapa

representa feiçöes regiona¡s.

Na elaboraçåo deste mapa também foi real¡zada a identificação dos principais lineamentos que

oconem na á¡ea e que teriam influênc¡a na definiçäo dos desenhos das anomalias

morfoestruturais, seja truncando ou deslocando a anomalia, fechando ou limitando a área da

anomalia ou mesmo invertendo o mergulho reg¡onal ou local.

O mapa morfoestrutural tem grande importância no estudo hidrogeológ¡co, pois os altos

morfoestruturais indicaráo zonas de recarga e os ba¡xos, zonas de acumulação, onde as

estruturas verticais (que delimitam o basculamento dos blocos) em conexão com outras

fraturas poderáo induz¡r o ma¡or fluxo de água subtenâneas em d¡reçåo aos baixos

morfoestrutura¡s (Valente et al., 2OO1)-

Além disso, o mapa morfoestrutural auxilia no del¡neamento das l¡nhas de tendência de fluxo

de água subterrânea regional (Sampaio, 1987). As formas assimétricas de drenagem e relevo

säo ind¡cat¡vas da oconência de estratos ¡ncl¡nados, que mergulham no sentido dos afluentes

mais longos (drenagem conseqüente).

As Figuras 3.2.14a e 3.2.14b apresentam um exemplo de modelo de tendência de fluxo de

água subtenânea pela anál¡se de assimetria de drenagem (mapa morfoestrutural). Em a, a

s¡tuaçäo mostrada em planta, obt¡da a partir da interpretação da imagem de satélite; em b, a

interpretação estrutural desta s¡tuação.

Fig. 3.2.14â- Esquema do traçado de curvâs morfoe$truturå¡s s partir da r€de de drenagem e 3.2,14b- modelo

de tendência de fluxo de água subter¡lnea-

Segundo Sampaio (1987), esta aval¡ação de fluxo de água subtenânea deve ser empregada

preferencialmente em regiões dominadas por unidades geológicas estratificadas ou foliadas.

Numa regíäo const¡tuída basicamente por rochas metavulcân¡cas e metassed¡mentares,

estruturadas sob a forma de antiformes e sinformes (como por exemplo na região de Serra

Negra e Águas de Lindóia), devido a tectônica de fraturamento regional gerar uma notável

compartimentação de blocos, delimitados por descontinu¡dades estruturais, considera-se que o

\
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delineamento das linhas de tendência esteja cond¡cionado preferencialmente ao basculamento

destes blocos. lsto significa afirmar que é viável a tendência de fluxo de água subterrânea em

um bloco basculado ser discordante ao plano de vergência da foliaçåo que nele está contido.

Neste caso o fluxo de água ocorrerá de forma mais intensa através de fraturas, segundo o

sent¡do do ca¡mento geral do bloco e culminará no seu limite, apesar de inf¡ltrar-se também ao

longo de estratos e foliações. (Sampaio, 1987). Cabe ressaltar que através de um estudo

detalhado das estruturas presentes na área, ter-se-á uma definição mais confiável desta

tendência de fluxo de água subterrânea.

Após confeccionado o mapa de morfoestruturas, este foi dig¡tal¡zado, atribu¡ndo valores parâ

cada linha (modelo numérico de terreno). Posteriormente, gerou-se uma grade regular seguida

por um modelo digital de elevação no formato imagem.

A Figura 3.2.15 apresenta o mapa morfoestrutural elaborado a partir dos lineamentos

estruturais e das formas simétricas - assimétricas da rede de drenagem e da trop¡a.

Anallsando-se este mapa, nota-se que as morfoestruturas estäo condicìonadas a um padrão

marcado por altos e ba¡xos estruturais, com suas formas e direçöes oríentadas segundo as

variações dos lineamentos presentes, que del¡mitam os l¡m¡tes dos blocos. Estes blocos podem

ser identificados como compartimentos tectono-estruturais, com flexuras positivas e negativas

que estão condicionadas aos basculamentos destes. Os altos e baixos estruturâ¡s säo

relacionados às reativações distensivas ocorridas principalmente no Terciário.

A região de Amparo, Serra Negra, Águas de Lindóia, Lindóia e Socorro apresentam um padrão

bem marcado de altos e balxos morfoestruturais, alinhados segundo a direção NE-SW.
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\ig 3.2.15- Måpa morfoestruturâl elâborâdo, a partir dos lineamentos estruûrrais e das form¿s siméúrica¡ -

assiméúricas da redc de drenâgem e da trop¡â.

3.2.1 .7 Análises por geoprocessamento e geraçåo do modelo hidrogeológico prospectivo

regional

Segundo Rostirolla (1997), na fase inicial de programas exploratórios, a organização do

conhec¡mento geológ¡co é uma etapa fundamental para se h¡erarquizar os alvos com melhor

poss¡bilidade de sucesso. O sucesso na prospecçåo é proporcional ao grau de

desenvolvimento do modelo de depós¡to e à qual¡dade da informação.

Muitos autores realizam estudos para prospecçáo de água subtenânea em terrenos cristalinos

e os resultados de acordo com fatores de maior importância säo variados, não havendo um

modelo hidrogeológico prospect¡vo "padråo" para esse tipo de terreno.

Dessa forma, com o objetivo de se reconhecer os principa¡s parâmetros relac¡onados a

infiltraçáo, circulaçáo e armazenamento de água subterrânea, para a regiáo do c¡rcu¡to das

águas, realizaram-se análises estatíst¡cas entre os dados de produtividade de poços e os

diversos parâmetros a serem analisados.
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3.2.1.8 Análise de favorabilidade utilizando técnicas de geoprocessamento

- Trabalhos anteriores

Técnicas de análises por geoprocessamento para a geração de mapas de favorabilidade

mineral têm sido utilizadas com sucesso por diversos autores no estudo de ocorrências

petrolíferas e de minerais metállcos (Bonham-Cãrter e¿ a/., 1988; Perrota, 1996; Rostirolla,

1997; Rostirolla ef al, 1998; Harris ef at.,2001 e Araújo e Macedo, 2002). Porém, poucos

trabalhos utilizam técnicas de geoprocessamento para a elaboração de mapa de favorabilidade

à oconênc¡a de água subterrânea em terrenos cristalinos.

Krishnamurthy, ef al (1996) utilizam técn¡cas de geoprocessamento para identificar e delinear o

potencial hidrogeológico de uma área com 780 m2. Util¡zam dados litológicos, lineamentos

estruturais, geomorfológicos, densidade de drenagem, tipo de solos e declividade do terreno.

Agrupam os polígonos de cada um dos temãs de acordo com os pesos atribuídos às classes

dos mapas. São os autores que atribuem os pesos às classes.

Sander (1997) com o objet¡vo de identificar áreas promissoras para estudos de detalhe nas

regiões de Botswana e Gana (Africa), utiliza a técnica de estatística Bayesiana, Os critérios

escolhidos para a análise foram lineamentos estruturals (interpretados em imagens de satélite),

vegetaçáo, drenagem e geologia, e fo¡ utilizada a opin¡ão de peritos para a definição de pesos.

Como resultado final foram elaborados gráficos de correlaçäo entre os dados de produtiv¡dade

dos poços e as probabilidades obtidas.

Barreto ef a/. (2000) apresentam o mapa de favorabilidade hidrogeológica para o Estado do Rio

de Janeiro (escala l:250.000), ut¡lizando anál¡se multicriterial e técnicas de geoprocessamento

Os parâmetros utilizados na anál¡se säo: declividade, densidade de fraturas, tipo de solos, uso

do solo e cobertura vegetal, litologia e densidade de drenagem. Neste caso, são os autores

que atribuem os pesos às classes e utilizam dados de vazão de poços para confrontar com as

classes de favorabilidade do mapa final.

Moore ef at. (2002) com o objetivo de selecionar áreas para estudos de detalhe em New

Hampshire (Estados Unidos) utilizam técnicas de regressão multivariada para avaliar quais

fatores São positivamente ou negativamente relacionados com a produtividade dos poços

Como fatores positivos, tem-se a proximidade de lineamentos, tamanho da área de drenagem

em gradientes acima do poço, algumas unidades geológicas. Os fatores negativemente

relacionados com a produtividade säo locais em topos de morros, locais com inclinaçóes

íngremes em altas elevaçöes e algumas unidades geológicas. Como resultado final, os autores

elaboraram um mapa de favorabilidade.

A diferença dos mapas elaborados nesta tese em relâção aos estudos de Krishnamurthy ef a/.

(1996), Barreto et a/. (2OOO), entre outros, consiste principalmente nos seguintes fatores:
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a) realizaram-se análises de favorabilidade utilizando-se dois métodos (Bonham- Carter, 1994):

o conduzido pelo conhec¡menlo (knowledge driven) e o conduzido pelos dados (data driven) e

os resultados säo comparados.

b) realizaram-se análises quantitativas entre os prováveis parâmetros prospectivos e a

produtividade de poços e ocorrência de fontes. Essas análises foram realizadas com o objetivo

se compreender melhor a influência destes fatores na área de estudo, pois de acordo com

resultados obtidos por vários autores (Greenbaun, 1992; Banks et al., 1992 apud Heriksen,

1995), não existe um consenso entre os parâmetros que influenciam na produtividade de poços

em regiões cristalinas.

c) na análise de favorabilidade pelo método conduzido pelo conhecimento, foram utilizadas as

opiniões de peritos, que säo geólogos com experiência em hidrogeologia em terrenos

cristalinos. Estes peritos responderam a um questionário a respeito da importância dos

parâmetros prospectivos, onde foram atribuídos pesos às classes. A importânc¡a de se utilizar

opiniões dos peritos, consiste na utilização destas opiniões para melhor definir os fatores e

pesos utilizados nas análises de favorabilidade. Araújo (1999) utilizou a opinião de peritos para

auxil¡ar na definição de fatores e pesos em análises de favorabilidade mineral por

geoprocessamento e obtém resultados satisfatórios. Sander (1997) utilizou a opinião de peritos

(também entrevistados por meio de questionário) para dar o peso aos diferentes dados

temáticos para a avaliação de água subterrânea em terreno cristalino;

d) no método conduzido pelo conhecimento, os pesos dados aos fatores e às classes não säo

apenas valores médios dos pesos dados pelos per¡tos. A opinião dos peritos foi utilizada

conjuntamente com a análise quantitativa realizada pela autora e também com dados de

revisão bibliográfica dos modelos hidrogeológicos em terrenos fraturados para a definição de

fatores, classes e seus respectivos ponderadores, auxiliando na construção de um modelo

conceitual regional e na geração do mapa de favorabilidade.

e) na análisé de favorabilidade pelo método conduzido pelos dados, ut¡lizaram-se dados de

poços com valores de produtividade considerados elevados (acima de 0,4 m3/h/m) e ocorrência

de fontes.

f) a aval¡ação dos resultados dos mapas de favorabilidade elaborados a partir dos dois

métodos, foi feita pela tabulaçäo cruzada entre esses mapas e dados de produtividade de

poços os quais não foram utilizados na análise dos parâmetros prospectivos. Além disso, foi

rcalizada uma comparação entre os mapas de favorabilidade usando o coef¡ciente de

correlação de classes Spearman.
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- Análise de Favorabilidade - conceitos fundamentais

segundo Bonham-carter (199a), a análise num slG, além de ser conduzida visualmente

também pode ser conduzida por medidas, cáfculos estatísticos, regressões e outras operações.

Segundo Araújo (1999), a definição de mapas de favorabilidade envolve a análise de dados

espaciais visando a predição da ocorrência de mineralizaçöes, no caso deste trabalho, da

ocorrência de água subterrânea.

Para a análise de favorabilidade mineral, é possível utilizar dois métodos de quantificação: o

conduzido pelo conhecimento (knowledge-driven) e o conduzido pelos dados (data'driven)

(Bonham-Carter, 1994). O método conduzido pelos dados caracter¡za-se pela utilização de

ocorrências minerais (no caso os dados de produtividade de poços tubulares e fontes) para,

por induçäo, definir zonas favoráveis à ocorrência de água subterrânea relacionadas às

diversas características da área (como proximidade de lineamentos, geologia, morfoestruturas,

etc.). O método conduzido pelo conhecimento utiliza um modelo de mineral¡zação para a árca

de estudo (no caso seria um modelo hidrogeológ¡co conceitual de fluxo e armazenamento de

água subterrânea) e por deduçäo, a partir dos diversos dados, define zonas de favorabilidade à

ocorrência das mineralìzações (neste estudo seria a ocorrência de água subterrânea)

associadas ao modelo utilizado.

Segundo Bonham-Carter (199a), o método conduzido pelo conhec¡mento pode ser apl¡cado

através de diferentes modelos de análise, entre eles destacam-se o modelo lógico booleano e

o modelo de índices somativos ou ponderados ("index overlay'). Já o método conduzido pelos

dados pode basear-se no modelo de pesos de evidência ('weights of evidence'), regressäo

logística e redes neurais.

- Modelo Lógico Booleano

Segundo Bonhan-Carter (1994), neste método cada mapa pode ser consideradô um nível de

evidência. As evidências apresentadas em cada mapa são reduzidos a dois valores: I quando

a proposiçåo é satisfeita (verdadeira) e 0 quando a propoéição não é satisfeita (falsa). A

combinaçäo de diversos mapas pode ser feita a partir dos operadores lógicos booleanos, que

são: intersecção (AIVD), união (OR), exclusão (ÂlOI), exclusäo comum a todos os conjuntos

(xoR).

O operador AÂlD considera verdadeira apenas a ¡ntersecção dos conjuntos. Já o operador OR

considera como verdadeira a união de todos os conjuntos. O operador ÂlOI corresponde a

uma operação de exclusäo. O operador XOR apresenta um resultado verdadeiro somente se A

e B t¡verem valores diferentes, de outra maneira o resultado é falso (Araújo, 1999)' A Figura

3.2.16 apresenta graficamente os operadores, utilizando o diagrama de Venn.
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Fig. 3.2.16 - Operadores lógicos booleanos

Dessa forma, segundo Bonhan-Carter (1994), aplicação do modelo lógico booleano resultará

num mapa dividido em duas classes: locais favoráveis e locais desfavoráveis. A vantagem da

utilizaçåo do método booleano é a simplicidade. Porém, ao se utilizar o modelo booleano,

considera-se que os cr¡térios analisados na favorabilidade possuem igual importância. Assim

sendo, uma análise mais detalhada requer a ponderação das evidências baseadas na sua

s¡gnificåncia.

- Modelo de índices somativos ("lndex ovelay')

Segundo Bonhan-Carter (1994), neste método cada mapa de entrada é usado como evidência

e pode possuir diferentes pesos, dependendo da sua significåncia na hipótese considerada. Se

os mapas såo multi-classes, para cada classe do mapa é dada uma pontuação diferente. É

conveniente definir as pontuaÉes numa tabela de atributos para cada mapa de entrada. A

média da pontuaçäo é entåo definida como:

onde: S é a pontuação ponderada para um objeto (polígono, pixel)

Wi é o peso para o i-ésimo mapa de entrada

Sij é a pontuaÉo para a classe enésima do i-ésimo mapa; o valor de j depende da

classe de cada oconência.

Esta técnica é caracterizada pela definição prévia da importância relativa de cadâ dado

espacial e seus respectivos atributos, Esta importância relativa pode ser resumida na

expressåo de pesos diferentes para cada mapa temático. A combinaçåo dos mapas de

diferentes pesos tem como objetivo gerar uma saída em que se definem várias classes, onde

os maiores valores indicaråo um maior número de condiçöes sat¡sfeitas e os menores valores

as áreas de menor probabilidade de se satisfazer às condições do modelo utilizado. Os

lsi¡ wi
S='

zwi
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métodos de análise por combinaçåo linear ponderada (CLP) e média ponderada ordenada
(MPO) såo variações do modelo de índices somativos e seråo descritas no item Resultados.

Dessa forma, na análise conduzida pelo conhecimento (análise multicriterial por combinaçäo

linear ponderada e média ponderada ordenada), após definido o modelo hidrogeológico

utilizam-se as opiniões de peritos, juntamente com a análise quantitativa realizada e também

com revisão bibliográfica dos modelos hidrogeológicos em tenenos fraturados para a definiçåo

de fatores, classes e seus respectivos ponderadores. A geração do mapa de favorabilidade à

oconência de água subterrânea baseou-se na utilizaçåo de critérios múltiplos por

geoprocessamento. Para a avaliaçåo do método utilizado e dos resultados obtidos pelo mapa

de favorabilidade realizaram-se tabulaçöes cruzadas entre este mapa e as ocorrências de

fontes e novos dados de produtividade de poços. A Figura 3.2.17 apresentia o fluxograma das

análises multicriterial (método conduzido pelo conhecimento).
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Fiç,3.2.17 - Fluxograma com os påssos da análise multicritcrial (método conduzido pelo conhecimento).

- Método Bayesiano: Modelo de Pesos de Evidência

No modelo de pesos de evidência (probabilidade Bayesiana), a partir de um conjunto de dados

representativo das oconências (pontos de treinamento) é considerada uma probabilidade
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prévia de ocorrência dos depósitos e os cr¡tér¡os diagnósticos dos processos de mineralização

(mapas de evidência) são então sujeitos à análise Bayesiana (Rostirolla ef a/., 1998; Carranza

e Hale, 2000).

Dessa forma, a probabilidade posterior é calculada, baseada nos pesos de evidência para a

presença ou ausência de determinados critérios diagnósticos de cadã um dos mapas de

evidência binários.

No modelo estatístico bayesiano, baseado em Agterberg ef af (1990), Bonham-Carter ef a/.

(1989) e apresentado por Rostirola et al. (1997), define-se um ponderador para permitir a

representaçäo das condiçöes de necessidade e suficiência. Segundo este modelo, em todas as

células avaliadas, a chance posterior Ch (H\4 ) de ser encontrado um depósito (ou hipótese Ê/)

é dada pelo somatório da chance prévia Ch (H) com os ponderadores r,r{ referentes às

evidências Éi:

ln C h(H \ Ek) = y.¡k, + ln Ch(H)

onde:

k: refere-se à presença (+) ou ausênc¡a (-) da variável.

v/¡: razões de probabilidade.

Todos os níveis georreferenciados adicionais devem ser computados como mapas binários

Para Ej (j=1, 2, 3, ...n) mapas, o somatório é representado pelas seguintes equações:

Dessa forma, o método consiste em se determinar a probabilidade de um evento (probabilidade

posterior ou favorabilidade para cada élula avaliada), a part¡r da chance poster¡or (Rostirolla,

1997).

Assim sendo, na análise conduzida pelos dados (análise bayesiana - pesos de evidência),

após definido o modelo hidrogeológico, selecionam-se os mapas de evidência e calculam-se os

pesos de evidência (w* e w') para cada classe dos mapas temáticos; posteriormente definem-

se os fatores fortemente posit¡vos à ocorrência de água subterrânea e elaboram-se mapas

binários os quais serão atribuídos os pesos w* e w-. Com base nos mapas binários, realiza-se o

tnch(H \ flk, n ¿ia... a ¿i) = 
l=rr! 

+ hch(H)

cn@ \ fi o flia ..a 5i)= *o{É, wj +ncn@)}
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teste de independência condicional e por fim, elabora-se o mapa de favorabilidade (mapa de
probabilidade posterior), com base na probabilídade prévia da ocorrência e nos pesos de
evidência (w. e w) de cada mapa envolvido na análise. Para a avaliação do método utilizado e
dos resultados obtidos pelo mapa de favorabilidade realizam-se tabulaçöes cruzadas entre este
mapa e os novos dados de produtividade de poços. A Figura 3.2.18 apresenta o fluxograma da
análise de pesos de evidência (método conduzido pelos dados).
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x'i& 3-2.18 - Fluxograma com os passoß da análise por pcsos de evidência (método conduzido pelos dados).

A análise booleana foi realizada no programa Arc View e as análises por comb¡naçåo linear
ponderada e média ponderada ordenada foram realizadas no programa ldrisi. A análise de
pesos de evidênciatoi realizada no programa Arc View, com a extensão Spatiat Data Modeler
(Kemp et al., 2OO1). A comparaçåo entre os diferentes mapas de favorabilidade também foi
realizada no programa Arc View (extensåo Spatiat Data Modetle). Detalhes sobre os
procedimentos das análises multicriterial e por pesos de evidência serão apresentados no
Capítulo Resultados e Discussões.
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3.2.2. Estudo de detalhe

3.2.2.1 Fotointerpetação

- Tracado de fraturas das fotoqrafias aéreas

Utilizou-se o método sistemático (Soares e Fior¡, 1976). Foram interpretados os elementos

texturais de relevo e drenagem, com ênfase às quebras negativas de relevo e à estruturação

da rede de drenagem.

A quebra negativa constitui uma forma rebaixada no relevo, formada pela disposição

estruturada das rupturas de declive com a concavidade voltada para cima. A estruturação da

rede de drenagem está relacionada às lineações de drenagem retilíneas.

As zonas de fraturamento constituem zonas de desenvolvimento preferencial de linhas de

drenagem retilíneas. lnterpretam-se como traços de fratura quando estabelecidos sobre faixas

de concentraçäo de fraturamentos. Os traços de fratura correspondem a zonas de

concentração de juntas. Zonas homólogas com maior densidade de traços de fratura refletem

rochas de maior grau de ruptibilidade.

No estudo de água subterrânea em terreno cristalino, é importante identificar estas regiões

ma¡s fraturadas, pois estas são mais favoráveis à infiltração, circulação e armazenamento de

água.

Real¡zou-se a fotointerpretação das fotografias referentes aos dois aerolevantamentos (de

1962, região de Serra Negra e de 1972, reg¡äo de Lindóia), ambas em escala I :25.000.

Poster¡ormente as fotografias aéreas e as fraturas mapeadas foram georreferenciadas e todas

as informações foram digitalizadas e integradas em ambiente SlG.

3.2.2.2 Mêtodo geofísico de eletronesistividade

A escolha do método geofísico de elelrorres¡st¡vidade foi feita em funçäo da sua resposta em

relação aos'parâmetros de ¡nteresse, no caso deste estudo: a determ¡nação da presença de

água em descontinuidades das rochas, a profundidade do topo rochoso e a espessura do

manto de alteração. As técnicas utilizadas neste trabalho säo sondagem elétrica vertical (SEV)

e caminhamento elétrico (CE). A seguir serão apresentados os princíp¡os do método geofísico

de eletrorresistividade, bem como das técnicas utilizadas.

- Eletrorresistividade

O método da eletrorresistividade permite obter de forma indireta o valor de resistividade elétrica

(p) dos mater¡a¡s geológicos em subsuperfície. Dentre todas as propriedades físicas das rochas

e dos minerais, a resistividade elétrica (p) é a que apresenta o maior intervalo de variações. As

Tabelas 3.2.2 e 3.2.3 exibem alguns valores deste parâmetro em rochas e minerais comuns.



TABELA 3.2.2 - EXEMPLO DE VALORES DE RESISTIVIDADE ELÉTRICA DE ALGUNS

MINERAIS, ROCHAS E ÁGUA

Mineral ou Rocha Resistividade (O.m)

Anr ra sr rnerficial lrôchas íônetsì 0.1 - 3. '10'

A¡r ¡a cr ¡nerficial lrôchâs sedimenlerèsl 10 - 100
Aoua do mar 1-100
n¡âháq¡ô 20 - 5.10'

esalto 10-1.3.10
ise lseco) lo'

neisse lfraturas oreench¡das oor áqua) 6.8. 10"

Gran¡to (seco) 1 .3. 10-

Gran¡to (fraturas preenchldas por água) 4,5.10"
Xisto 20 - 10"

Quartzito 10 - 2.1

Folhelhos ?o - 2.1

Conolomerados 2.10'- 10'
Aren¡tos I - 6.4.10'
Calcários 50 - 10'

Fonte: Modificado de Telford ef a/. (1990).

TABELA 3.2,3 -VARIAçOCS ON RESISTIVIDADE DE ROCHAS EM FUNçÃO DO

CONTEÚDO DE ÁGUA.

Rocha o/o HrQ Res¡st¡v¡dade (l).m)

Granito 0,31
0,19
0

4,4.10"
1,8.106
1or0

Basalto 0,95
0

4.10'
1.3.108

Fonte. Modificado de Telford ef a/. (1990).

A execução desta metodologia se dá através da injeção de corrente elétrica no subsolo e da

leitura da diferença de potencial obtida. A conente elétrica é transm¡tida através de dois l

etetrodos cravados no solo, designados por AB ou eletrodos de corrente. A diferença de 
l

potencial, que se estabelece no local devido à passagem desta corrente elétr¡ca, é medìda por

intermédio de um outro par de eletrodos, também cravados no solo e designados por MN ou

eletrodos de potencial. Nesta metodologla podem ser adotadas duas técnicas de aquisição de

campo: a sondagem elétrica vertical (SEV) e o caminhamento elétrico (CE).

a) Sondagem Elétrica Vertical (SEV)

A Sondagem Elétrica Vertical (SEV) investiga as variaçöes de resistividade elétrica com a

profundidade, abaixo do ponto de interesse, isto é, ¡nvest¡ga variaçöes verticais em

subsuperfície. As medidas são efetuadas através de um arranjo composto por quatro eletrodos,

dispostos simetricamente em relaçåo ao ponto investigado, o centro do arranjo. Ut¡lizando-se o

ananjo schtumberger, os eletrodos de potencial (M e N) permanecem próximos a este ponto

enquanto os de conente (A e B) são progress¡vamente afastados a cada le¡tura efetuada. À
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medida que se aumenta o espaçamento AB, ma¡or será o Volume amostrado em Subsuperfície

e, portanto, maiores seräo as profundidades investigadas (Figura 3.2.19).

A¡ = clêrrodord. coren'ê

MN = elÈt odos de polenci¡l - 

lirhNdÕ núródêcorent€ 
P̂ _ ¡6ndvidtde I erdldciá dà

linhßdc ¿quipor€rtiàl úñÀds

Figura 3,2.19 - Esquema de uma Sondâgem Elétrica Vertical (SEV) utilizando o arranjo 'SchlumbetgeÌ.

O posicionamento das SEV's deve permitir a abertura máxima dos eletrodos de corrente (A e

B) sempre em condições de pouca variação topográfica e ao longo de uma linha reta. O arranjo

mais utilizado ê o Schlumberger onde o espaçamento entre os eletrodos de potencial (M e N) é

muito pequeno em relação aos de corrente (A e B) A res¡stiv¡dade determinada é um valor

aparente, resultado da contribuição de todo o pacote investigado, geralmente heterogêneo' e

pode ser calculada através da seguinte fórmula:

AV
p" =K. 

I

p"= resistividade aparenb (A.m)
ÁV = diferença de potencial medida (V)
I = corrente elétrica (A)
K = fator geométrico que depende da disposição do quadr¡polo ABMN (m)

No processamento dos dados, utiliza-se uma curva em escala bi-log, onde os valores de

resistividade aparente medidos são plotados no eixo das ordenadas, tendo como abscissa o

espaçamentìc AB/2 correspondente. A interpretação desta curva fornece um modelo geoelétrico

do ponto investigado, constituído por camadas plano paralelas, cada qual apresentando uma

espessura com o respectivo valor de resistividade elétrica verdadeira (Figura 3.2.20).
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Figura 3.2.20 - Exemplo de uma curva de campo e o respectivo modelo geoelétrico.

Este modelo poderá ser correlac¡onado a um perfil geológico local, fomecendo informações,

por exemplo, sobre profundidade do embasamento, espessura do manto de alteraçåo,

profund¡dade do nível d'água e caractenzaçâo de litologias (Figura 3.2.21).

lf-L-

F'igura 3.2.21- Exemplo de aplicação de uma SEV.

b) Caminhamento Elétrico (CE)

O caminhamento elétrico, ao contrário da SEV, é uma típica investigaçåo horizontal a uma ou

várias profundidades aproximadamente constantes com medidas efetuadas ao longo de perfis.

Tem por objetivo a definição das varia@es laterais da resistividade em subsuperfície,

encontrando grandes aplicaçôes no mapeamento de contatos geológicos, identificaçäo de

zonas de falhas e fraturas, mapeamento de plumas de oontaminaçåo ou quaisquer estruturas

ou corpos representados por uma heterogeneidade lateral de resistividade (Figura3.2.22).
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Figura 3.2,22 - Exemplo de aplicaçllo de um caminhamento elétrico.

Os ananjos de campo utilizados para execução desta técnica säo bastante variados. Neste

trabalho utilizou-se o arranjo dipolo-dipolo. Segundo Gallas (2000), a grande vantagem da

utilização do ananjo dipolo-dipolo é o fato de se tratar de um ananjo simétrico, sendo mais fácil

a interpretação de uma pseudo-seçåo, principalmente quanto a determinar-se com segurança a

posição de uma anomalia detectada. Neste ananjo, o quadripolo é alinhado ao longo do perfile

o espaçamento entre o dipolo (x = AB = MN) é definido de acordo com o objetivo do trabalho. A

profundidade de investigaçåo cresce à medida que se aumenta "R" e é dada teoricamente pelo

valor R/2 (Figura 3.2.23).

, dipolos
/ rec,eotorcs \,\

sentido do
caminhame¡rto

xnxx l-l
B

níveis leóricos
de invcstigação

n=4

/
\/

ri¡ffio
trÆn*a

CAMTNHAMENTO ELETRTCO (CE)

f igura 3.2.23 - Caminhamcnto elétrico utilizando o arranjo dipolo-dipolo.
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O valor da resistividade elétrica aparente é dado por

-_ Av
P, =K' I

onde K = 2'æ.G'x

^- 
I"-(r r I I

[;-; 
* n*2)

pa= resistividade aparente (12.m)

Áv = diferença de potencial medida (v)

I = conente elétrica (A)

K = fator geométr¡co que depende da disposição do quadripolo ABMN (m)'

As medidas de resistividade aparente podem ser efetuadas adotando-se várias profundidades

de investigaçåo (n=1, 2, 3, etc.) e são atribuídas à intersecção das linhas que partem 45" em

relaçäo ao centro dos dipolos AB e MN. A cada conjunto de medidas, os dipolos säo

deslocados ao longo do perfil. Como resultado, os dados são plotados e interpolados, gerando

uma pseudo-seção de resistividade aparente, utilizada na interpretaÉo. As pseudo-seçöes säo

representaçöes úteis para a interpretaçáo dos dados, porém não devem ser consideradas

como uma imagem literal da subsuperfície, pois a profundidade de investigação não depende

unicamente da configuraçäo geométrica do arranjo utilizado, mas também dos contrastes das

resistividades das litologias em subsuperficie. Por isso, estas näo são as verdadeiras

profundidades de investigação e nem suas resistividades reais, sendo denominadas de

pseudo-seções (Hallof, 1957 apud Edwards, 1977). A interpretação de anomalias é geralmente

feita de forma qualitativa ou semi-qualitativa, ou utilizando-se programas para inversão dos

dados e geraçäo de modelos geoelétricos.

c) lnversão dè dados e correção topográfica

O método de inversão consiste na determinação de um modelo bi-d¡mensìonal (2-D) de

resistividade a partir do conhecimento da geologia local e dos dados obtidos nos

levantamentos elétricos de campo (Grìffiths e Barker, 1993). Neste trabalho utilizou-se o

programa RES 2D INV (Geotomo Sofrware, 2003).

O modelo 2-D usado neste programa de inversão divide a subsuperfície num número de blocos

retangulares. O ananjo dos blocos é fixado à distribuição dos dados na pseudo-seção, portanto

o número de blocos não deve exceder o número de dados. O programa determina a

resistividade dos blocos retangulares que apresentaräo uma pseudo-se@o de resistividade

aparente que concorda com as medidas realizadas.
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Para a defin¡çäo da profundidade o softwarc util¡za a técnica proposta por Edwards (1977) onde

pafa o caso do arranjo dipolo-dipolo, a espessura da primeira camada fica a 0,3 vezes o

espaçamento dos eletrodos e a profundidade de cada camada subseqüente normalmente

aumenta 10%.

O programa utiliza na rotina de inversão uma técn¡ca de otimizaçäo denominada de

"smoothness-constrained /easf-sguares" (Groot-Hedlin & constable, 1990; Sasaki, 1992). Esta

otimizaçáo procura reduzir a diferença entre os valores de Íesistividade aparente calculados e

os medidos em campo, ajustando a resistividade do modelo de blocos. A medida desta

diferença é dada pelo "root mean squared (RMS) enol'(Loke e Barker, 1996).

Além da necessidade da utilização de técnicas de inversåo dos dados de eletrorresistiv¡dade

para uma interpretaÉo mais condizente com a realidade, Fox et al. (1980) apresentam

resultados da influência da topografia nas anomalias de resistividade do arranjo dipolo-dipolo

(Figura3.2-24).

Fox et al. (1980) concluem que vales produzem uma resistividade aparente baixa (na poçåo

central) na pseudo-se@o de resist¡vidade, margeados por zonas de alta resistividade aparente

Topos produzem um alto na porçäo central, margeados por baixos. Os efeitos topográficos säo

importantes para declividades com ângulos de 10 graus ou mais e comprimento de rampas

equivalente a um compr¡mento do d¡polo ou maior. Essas anomalias induzidas pelo terreno

podem causar interpretaSes errôneas se a topografia näo foi incluída na modelagem

numérica. Segundo os autores a técnica computacional dos elementos finitos soluciona o

problema da topografia. O programa de inversåo utilizado neste trabalho possui um módulo de

correção topográfica que utiliza a técnica dos elementos finitos.

I r.,e

ili

Fig, 3.2.24 - Anomalias de resistivid¡de aparente em vâle, cm topo e cm declividades dc 300'

Í'onte: F'ox ø, ø¿ (1980).

- Equipamentos

Nos levantamentos de eletronesistividade utilizou-se o resistivímetro Tenameter, modelo SAS

3OOB. fabr¡cado pela empresa sueca ABEM. O equipamento é composto de um sistema
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contendo tnansmissor e receptor em uma única unidade, alimentado por bateria de NiCd. A

conente transmitida é um valor fixo, ajustado através de um seletor, podendo variar de O,2 a

500 mA. O sinal é enviado com mudança de polaridade da conente, minimizando eventuais

problemas de polarizaçåo de eletrodos. O potencial espontâneo (SP) é automaticamente

compensado e a leitura fomecida pelo equipamento ê a razäo ÂV/1, onde AV é a medida da

diferença de potencial e l, a corrente injetada no teneno. Os valores de resistividade elétrica

aparente podem ser obtidos multiplicando-se este valor lido pela constante geométrica

conhecida (funçao da geometria do quadripolo, ABMN).

Para a melhoria da razäo sinal/ruído, ou quando maiores profundidades de investigação são

requeridas, pode ser utilizado um módulo-acessório denominado booster, que possibilita o

aumento da potência do equipamento. Como acessórios, utilizaram-se fios de conexão, trenas

nåo metálicas e eletrodos metálicos para o envio de conente e leitura do potencial. A Figura

3.2.25 apresenta uma ilustração do equipamento ABEM Tenameter SAS 3008, utilizado no

trabalho de campo.

Fignra 3.2,25 - Resistivímetro SAS 3()08. À esquerda, a unidade principat e o módulo de potência (boostc). L

direita, visão frontal do equipamento exibindo os seletores de operação do mesmo

Devido às dimensóes reduzidas do equipamento e sua portatibilidade, as opera@es de campo

foram facilitadas, principalmente durante a execuçåo da técnica do caminhamento elétrico,

onde os deslocamentos do aparelho såo constantes. A Figura 3.2.26 apresenta o equipamento

em operaçåo no campo.

Terminais de eletrodos Seletor para volhgem,
bateria e reslstivldade

Seletor Terminais de elêtrodo6

de cônenle / d€ coÍonto

n'rgura 3.2.26 - ABEM SAS 3008 (unidade principal e booster) em campo (a). ABEM SAS 3008 (unidade

principal e booúcr) em campo e eletrudos durante um caminhamento elétrico (b).
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3.2.2.3 Definição dos perfis geofísicos de eletrorresistividade, levantamento de campo e

interpretaÉo dos resultados

É importante lembrar que no estudo de aqüíferos fraturados, para a melhor definição dos locais

e das direções dos perfìs de eletrorresistividade, é de extrema importância o mapeamento de

fraturas em fotografias aéreas. Com base nas fraturas mapeadas o caminhamento é feito de

modo a cruzar, o mais perpend icularmente possível as estruturas geológicas, para caracterizar

de uma maneira mais adequada a área de ¡nteresse.

Com o objetivo de se avaliar quais as direçöes de frãturas são mais favoráveis à acumulação

de água subterrånea, optou-se por realizar oS levantamentos geofísicos de modo a cruzat o

maior número de estruturas de diferentes direçôes.

Realizaram-se tanto na região de Lindóia como na regiäo de Serra Negra três perfis de

caminhamento elétrico e duas sondagens elétricas verticais. No caminhamento elétrico foi

utilizado o arranjo dipolo-dipolo, com espaçamento entre eletrodos de 30m e com 5 níveis de

investiga$o em profundidade. Os detalhes de cada caminhamento elétrico, bem como suas

direções e extensöes serão apresentadas no Capítulo Resultados e Discussões Para a

realização das sondagens elétricas verticais, utilizou-se o arranjo Schlumberger, com abertura

máxima entre eletrodos variando em função da profundidade do topo rochoso A definição do

local das sondagens elétricas verticais foi feita também em função do caminhamento elétrico. A

localização das SEVs e os detalhes de cada SEV também serão apresentados no capítulo

Resultados e Discussöes.
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CAPÍTULO 4

RESULTADOS E DISCUSSÖES

4.1 Ocorrência de fontes

Conforme descrito no capítulo 2, a rcgiäo do Circuìto das Aguas está inser¡da tectonlcsmente

num domínio de zonas de cisalhamento dúctil a dúctil+úptil (Pré-Cambrianas), de direção

regional NE-SW. Estas zonas de cisalhamento säo denominadas de zona de cisalhamento de

lbitinga (baixo ângulo, com empurräo de sE para NW), zona de cisalhamento Monte Sião

(transcorrente dextral) e zona de cisalhamento de Jacutinga (transconente dextral)' Com base

no modelo tectônico adotado para a ârea de estudo (capítulo 2), a dÍeçáo de máximo esforço

compressivo é E-W e a direção da zona de cisalhamento principal está em torno de NasE 1=y¡.

observa-se na área um padräo anastomosado da zona de cisathamento principal, influenciado

pela zona de cisalhamento secundária em torno de N20E (=P) e em torno de N60E 1=p¡

De acordo com os dados obtidos nas proximidades das nascentes, tais como foliação

milonítica, xistosidade e direções de fraturas, é possível correlacionar as direçöes de

fraturamento com as feições dúcteis e dúcteis+úpteis das zonas de cisalhamento

transcorrentes Pré-Cambrianas.

As feições estruturais Pré-Cambrianas repfesentam zonas de fraqueza crustal que foram

reativadas pelos esforços distensivos poster¡ores. Dessa forma, as direções das estruturas Pré-

Cambrianas são ma¡s favoráveis à infiltração, circulação e armazenamento de água

subterrânea.

Existem muitas nascentes (fontes) nesta região, sendo cadastradas 42. Yoshinaga (1990)

realizou análìses isotópicas nas águas das nascentes da região do Circuito das,Aguas e

concluiu que estas águas são misturas de águas mais superficiais de águas mais profundas

que ali emergem. Além disso, é possível ver¡ficar, na maior parte das nascentes, a surgência

de água em fraturas, nas quais é possível real¡zar medidas estruturais. A Figura 4.1.1

apresenta o mapa geológico simplificado da região e as ocorrências de fontes e os poços

cadastrados.



ZCT Jacutinqa

ZC lbitinoa

X'ig 4.1.1- Mapa geológico simplificado da rcgiäo do Circuito das Águas, ocorrências de fontcs e poços

cadastrados

Conforme pode ser observado, as fontes encontram-se al¡nhadas, segundo a direçåo N30E.

Além disso, nota-se que as fontes na reg¡ão de Lindóia, Águas de Lindóia e Sena Negra

encontram-se a oeste da zona de cisalhamento de Monte Siåo e as fontes na região de

Socono encontram-se a oeste da zona de cisalhamento de lbitinga. A Figura 4.1.2 apresenta

um detalhe do mapa geológico com as fontes cadastradas e dois perfis geológicos, um de

direção E-We outro de direçåo NW-SE.
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Considerando-se as fontes como pontos de descarga do aqüífero cristalino, as áreas de

recarga encontram-se nas regiões potenciometricamente mais elevadas, uma vez que a água

subterânea, mesmo circulando em fraturas, movimenta-se segundo a diferença de carga

hidráulica, de maior para menor. Analisando-se o perfil geológico CD, observa-se que a oeste

da zona de cisalhamento Monte Sião e a oeste da zona de cisalhamento de lbitinga,

encontram-se regiöes topograficamente mais elevadas. Além disso, devem ser considerados

os tipos litológicos bem como o grau de fraturamento dessas rochas que favorecem a infíltraçåo

e circulação de água subterrånea.

O mapa morfoestrutural que representa as flexuras regionais geradas pelo basculamento de

blocos (Figura 4.4.3) indica as possíveis áreas de recarga (altos morfoestruturaís) e

acumulação (intermediários e baixos morfoestruturais). Conforme pode ser observado as fontes

localizam-se nas regiöes mapeadas como baixos e intermediários. Outro aspecto importante a

ser considerado na localizaçåo das fontes é o fato de que as zonas de cisalhamento Monte

Siåo e lbitínga funcionam como uma zona de bareíra de fluxos, o que faz com que as fontes se

localizem a oeste destas.

345000

Fig. 4.1.3- Mapa morfoestrutural, feições estruturais brasilianas, indicação da falha de Monte Si![o (FMS) e

Falha dc lbitinga (['l) e localização das fontes cadastradas.

A seguir seråo descritas as oconências visitadas, bem como as apresentadas na literatura.

1. Fonte Santa Helena (Sena Neqra)
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A fonte Santa Helena é utilizada por uma empresa engarrafadora de água mineral (Água

Mineral Serra Negra, fonte Santa Helena). Consiste de 4 nascentes, todas azulejadas,

fechadas com uma tampa de vidro e que permanecem trancadas.

- nascente 1: a água surge das fraturas de um migmatito granítico, com bolsöes de quartzo,

pertencente ao Complexo ltapira e presença de foliação com orientaçåo N35E/35SE. Existem

duas direções principais de famílias de fraturas, uma com direçåo em torno de N35E/35SE e

N62E/35SE por onde se observa a surgência de água e outra com direções N40W90,

N40W85SW e N30W90, representada por fraturas preenchidas (Figura 4.1.4a). As famílias de

fraturas orientadas segundo as direçöes N30E/35SE, N62E/35SE, N4OW85SW e N30W90

coincidem com as direções de P, R e R' Pré-Cambrianas, o que indica a reativaçåo destas

linhas de fraqueza crustal, porém com movimentos vertícais.

- nascente 2: a âgua surge de fraturas em um migmatito granítico pertencente ao Complexo

Itapira, com foliaçäo orientada N60E/75SE. Observam-se três famílias de fraturas

predominantes, uma de direçåo N10W79NE a N4W/75NE, por onde se nota a surgência de

água; outra de direçåo em tomo de N40W77SW as quais são cortadas pelas fraturas

N10W79NE; e a família de direçåo N60E/Z5SE. Nas porçöes mais leucocráticas da rocha

(ricas em feldspato potássico) nota-se a intensa alteração do feldspato. Tais fraturas são

reativaçöes ao longo das estruturas Pré-Cambrianas X, R'e R (respectivamente).

- nascentes 3 e 4. a água surge das fraturas de um granito leucocrático, denominado de

Granito Morungaba, de idade neoproterozóica (intrusivo no Complexo ltapira), com três famílias

de fraturas: uma principal, com direção em torno de N10E79NE, por onde nota-se a surgência

da água; e em torno de N61U83NW; e de N62W57SE, Figura 4.1.4b. As orientaçöes das

fraturas coincidem com as dire$es de X e R e R', Pré-Cambrianas, o que indica a reativaçåo

destas linhas de fraqueza crustal, porém com movimentos verticais.

tr'igura 4.1.4 a - nascente l, fonte Santa Helena, as setas indicam fraturas abertas paralelas à foliação, por
onde observa-se a surgência de água, e fraturas de dirrção IltW-SE, preenchidas X'iErra 4.1.4b - nascente 3,
fonte Santa Heleng a seta indica fratura aberta de direção N-S, com sulgência de água
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A Figura 4.1.5 apresenta o diagrama de rosetas das direções de fraturamentos verticais a

subverticais nas quatro nascentes. Conforme pode ser observado há uma predominåncia das

direçöes N45W, N60E, N10E e N45E que correspondem respectivamente as direções R', R, X

e Y Pré-Cambrianas, sendo portanto reativaçöes das antigas linhas de fraqueza crustal.

F ir..Fta¡h,ür

Fig 4.1.5 - Diagrama de rosetas das dircções das fraturas medidas na fonte Santa Helena

2. Fonte Såo Carlos (Sena Negra)

A nascente Fonte Säo Carlos abastece (através de canalização sob a tena) a fonte São Carlos,

fonte dos ltalianos (essas duas localizadas na praça John Kennedy) e a fonte Menino Jesus de

Praga (localizada dentro do conjunto aquático municipal). A nascente encontra-se a montante

(Figura 4.1.6a), sendo operada pela prefeitura municipalde Sena Negra.

Foi possível observar a água surgindo das fraturas de um gnaisse migmatítico, pertencente ao

Complexo Amparo, intensamente fraturado (Figura 4.16b). A abertura das fraturas é de

aproximadamente 6 mm, e o espaçamento entre as famílias de fraturas é de aproximadamente

20 cm.

tr'ig 4.1.6a- Local da nascente X'onte São Carlos (Serra Negra - SP); Fig. 4.1.6 b - Nascente Fonte São Carlos,

as setas indicam as fraturas por onde observa-se a surgência da água

Observa-se a água surgindo das fraturas N13E/80SE. De acordo com o modelo tectônico

adotado para área (com o1 aproximadamente E-W) estas f¡:aturas conespondem à direçåo de X

relativa às estruturas Pré-Cambrianas. Também foram observadas fraturas com dire@es
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N20úB3NW que correspondem às estruturas PrêCambrianas do tipo P e fraturas com direção

NSOE/S$NW (correspondem às estruturas Pré-Cambrianas do tipo T). Ao redor da fonte foram

observadas fraturas de direçöes N42W12SW. A dìreção N42WI2SW corresponde à direção

de R'. A Figura 4.1.7 apresenta o diagrama de rosetas das direçöes das fraturas veÍticais a

subverticais.

I'ig4.1.7-DiagramåderosetasdâsdireçõcsdasfraturasmedidâsnafonteSãocarlos.

3. Fonte Santo Aoostinho (Serra Negra)

Esta fonte também se localiza no centro da cidade de Serra Negra, próxima ao terminal

rodoviário. Aparentemente a água está minando pelas fraturas de um gnaisse com pórfiros de

feldspato potássico pertencente ao complexo Ampafo, porém nåo se tem certeza se de fato

este seja o local da nascente.

Nas proximidades desta fonte, há a presença de afloramentos de gnaisses, levemente

alterados, intensamente fraturados, nas quais foram efetuadas medidas estruturais (Fig. 4'1.8).

o plano de fratura N5E/55NW (X) apresenta-se bem marcado (indicado pela seta), sendo que

esta família de fraturas possu¡ um espaçamento aproximado de'12 cm. os planos de direção

N8OW40SW (correspondentes a T) possuem, em alguns loca¡s, aberturas milimétricas. A

foliaçäo, medída em dois afloramentos, apresenta direção N62E/65NW (que conesponde a

direçäo de R).

\
, \ ,**-*
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Fig. 4.1.t1 - Afloramento de gnaisse nas proximidades da X'onte Santo Agostinho.

A Figura 4.1.9 apresenta o diagrama de rosetas das direçöes de fraturamento nas

proxímidades da fonte Santo Agostinho. As direçöes e mergulhos das fraturas medidas são os

seguintes: N39E/88SE (Y), N50E/75SE (Ð, N80W40SW (T), N64W50SW (R'), N66W50SW

(RJ, N30W50SW (R'), N30E/33NW (P), N39E/88SE 00, N5OE/75SE 00, NSsWvert (T),

N79/80NE (T), N5E/55NW (x) e N14/25NW (X).

Dd. dasTlEr

Flæá¡¡t¡dr

rþ;

x

Fig 4.1.9 - Diagrama dc rosctas das dircções das fraturas.

4. Fonte Nossa Senhora de Lourdes (Serra Negra)

Se localiza dentro do Parque Represa Dr. Jovino Siqueira, próximo à rodovia Serra Negra-

Amparo. Conforme mostra Figura 4.1.1O, trata-se de uma bica, porém não foi possível loe.alizar

o local da nascente. Atrás da bica encontra-se um afloramento de gnaisse de textura fina,

bastante fraturado, que de acordo com o mapa geológico compilado faz parte do Complexo

Itapira.
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X'ig. 4.1.10 - X'ontc Nossa Senhora de Lourdes (bica).

A Figura 4.1.11 apresenta o gráfico de rosetas das direçöes pr¡ncipais de fraturamento. As

medidas das fraturas foram: N60W63NE (R), N68W60NE (RJ, N70W43NE (T), N52W6BNE

(RJ, N44W80NE (R'), N60E/52NW (R), N22EI86SE (P), N52W78NE (R') e N40W54NE (Rl.

fr.çryA¡-rl

Fig 4.l.ll - Diagrama de rosetas das dircçõcs das fraturas nas proximidades da fonte Nossa Senhora dc

Lourdes.

5. Fonte Nossa Senhora Aparecida (Serra Negra)

Localiza-se a poucos metros do parque Represa Dr. Jovino Siqueira, no bairro das Posses.

Fica a sudoeste de Sena Negra, no fundo de um vale. Trata-se de uma empresa mineradora

de água (Água Mineral Naturalserra Negra), que existe há 30 anos.

Nåo foi possível entrar no local da nascente, porém, segundo Szikszay e Teissedre (1979), a

água mina a partir de fraturas e xistosidade dos migmatitos (Complexo ltapira). Próximo à

nascente observa-se um gnaisse granítico, pouco fraturado, cujas fraturas apresentam as

seguintes medidas estruturais: N37E/75NW, N65W78NE e N90/84N, sendo que esta última

apresenta abertura de aproximadamente 5 cm. Estas direções correspondem a reativaçöes das

estruturas Pré-Cambrianas Y, R'e T.
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6. Fonte Abandonada - Estrada do Banocåo (Sena Negra)

O acesso à fonte é feito, a partir da cidade de Serra Negra, em direçåo ao Alto da Serra/Hotel

Säo Mateus, rua Paulo Marchi. Fica à beira da estrada, à meia encosta do morro. No local é
possível ver a água surgíndo de fraturas de direçåo N4OE/vertical (ì0, em um quartzito

milonítico, com foliação variando de N55E/74SE (R) a N24E/61SE (P) pertencente ao

Complexo Amparo (Figuras 4.1.12a, 4.1.12b e 4.1.12c). Observa-se também fraturas

escalonadas, que conespondem à reativaçäo das direçöes de fraturas conjugadas R e R'de
Riedel (Figura 4.1.12a).Essas direções também estão condizentes com o modelo teórico

adotado para a área (Capítulo 2).

Fig, 4.1.12 a - Quartzito cataclástico, com foliaçito na dirrcção N55E/74S8, com presença de fraturas

escalonadas; 4.1.12 b e 4.1.12 c - Detalhe da nascente X'onte Estrada do Barrocão, a seta indica a fratura

aberta (N 40E/vertical) por onde ocorre a surgência de água.

A rocha apresenta-se intensamente fraturada, as direçöes dos sistemas de fraturamentos são:

N4OE/vertical 00, N63EÆ0NW (R), N52W85SE (R), N55E/vertical (R), N22W65SE (X),

N6w60E (x) e N22Eno (P), N9o/60N (T), N2W73NW (x), N40E/84NE 00, N40E/8oNE (,rJ,

N80W85NE (T).4 Figura 4.1.13 apresenta o diagrama de rosetas das direçöes dos

fraturamentos. Observa-se que as direções preferenciais de fraturamentos conespondem às

direçöes Y, R', R, X e T referentes às estruturas Pré-Cambrianas.
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I'ig 4.f.13 - diagrama dc rosetas das direções das fraturas no local da fonte Estrada do Barrocão.

7. Fonte do Sítio Såo Rafael (Sena Negra)

O acesso à fonte é feíto seguindo a estrada do Barrocão e passando a casa do proprietário do

sítio São Rafael, subindo o moro (em meio a um cafezal). A fonte fica à meia encosta do Morro

das Antenas (também chamado de Serra Negra), que é um dos pontos mais altos da cidade. A

Figura 4.1.14 mostra o Mono das Antenas, onde se localiza a fonte.

f igura 4.1.14 - Morro das Antenas, local da Fonte do Sítio São Rafacl.

Nåo foi possível chegar ao local exato da nascente (onde a água surge das fraturas) devido à

grande quantidade de vegetaçäo e ao solo muito espesso. Trata-se de um gnaisse bandado,

bastante fraturado pertencente também ao Complexo Amparo, com direção de foliação

N02E/60E (X) e famílias de fraturas muito persistentes, com espaçamento entre as fraturas de

5 cm e dire@es N79W84NE (T) e N85W85NE (T).4 Figura 4.1.15 ilustra o afloramento.
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Fig. 4.1.15 - gnaisse fraturado próximo ao local da nascente da X'onte do Sítio Si[o R¡fael.

8. Fonte Såo Francisco l. ll e lll (Sena Negra)

Estas fontes se local¡zam no Rancho Santana, de propriedade da empresa mineradora

Fontana, de propriedade do Sr. Osmar Fontana. O acesso ao local é feito pela estnada Sena

Negra-Lindóia, após o Hotel Vale do Sol, a uns 2 km da primeira bifurcaçåo desta estrada. O

proprietário permitiu o acesso ao local da fonte São Francisco l, que fica trancada (Figura

4.1.16). Segundo informaçåo verbaldo proprietário, a surgência ocore naturalmente na propria

rocha sobre a qual foi removido o espesso capeamento de rocha alterada para alcançar o nível

idealde captaçåo.

Fig 4.1.16 - Local da nascente da Fonte São Francisco.

Foi possível observar a água minando das fraturas de um gnaisse granítico, com porfiroblastos

de feldspato potássico, intensamente fraturado, pertencente ao Complexo Amparo. A água

surge de fraturas abertas (aproximadamente 1 cm) que se interceptam, com direçöes

aproximadas de E-W(T) e N-S (X), conforme mostra as Figuras 4.1.17ae4.1.17b. A Figura
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no4.1.18 apresenta o perfil geológico das proximidades da empresa mineradora, presente

relatório de Área de Proteçåo, elaborado por uma empresa de consultoria.

Fig, 4.1.17 a - Nascente da X'onte São X'rancisco cm rocha grrássica b - Fraturas de direção N-S CX) e f-\il
(T), quc sc intcrccptam e por onde a áEra surgc.

\\

\

\r

f_] Gnaisse migmatítìæ fl Ouartzito f__] Gnaisæ granitico

X'ig. 4.1.18 - Per.fil geológico dos arredores da empresa mineradora tr'ontana

Analisando-se o perfil, nota-se que o Morro das Antenas constitui-se na zona de recarga do

aquífero neste local, pois é topograficamente mais elevado, além de ser constituído por

quartzito extremante fraturado, permitíndo maior infiltração, circulação e armazenamento de

água subterrânea. Além disso, é importante salientar que ocorrem fontes tanto ao lado oeste
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(Fonte São Francisco) quanto ao lado leste do Morro das Antenas (Fonte Banocão e Sítio São

Rafael), evidenciando que este se trata de zona de rec€¡rga do aqüífero.

9. Fonte Santo Antonio e Fonte Nossa Senhora do Rosário (Sena Negra)

A fonte Santo Antonio se localiza no centro da cidade e é propriedade do Radio Hotel. Segundo

Szikszay e Teissedre (1978), a fonte nasce num granodiorito milonitizado de cor clara e dentro

do granodiorito encaixam-se lentes metamorfisadas com estruturas miloníticas. O gnaisse que

aflora na entrada da cidade é cortado por veios de pegmatito e adquire uma textura de

migmatito, pertencente ao Complexo Amparo.

Na fonte N.S. do Rosário afloram rochas pertencentes ao Complexo Amparo de composiçâo

granodiorítica melanocrática (granodiorito a hornblenda) com núcleos leucocráticos

(granodiorito à biotita, com quartzo e andesina). A nascente se encontra no granodiorito a

homblenda (Szikszay e Teissedre, 1978).

10. Fonte Santa Maria I e ll (Sena Negra/Monte Alegre do Sul)

Localiza-se na estrada Serra Negra - Monte Alegre e pertence à empresa mineradora de água

"Aqua Única", de propriedade do Sr. Dito. O acesso a nascente (que fica trancada) foi permitido

pelo proprietário (Figura 4.1.19a). O local por onde ocorre a surgência de água das fraturas é

fechado com uma caixa de aço inox, porém parte do afloramento de quartzito (Complexo

Itapira), intensamente fraturado, fica exposto (Figura 4.1.19b), onde foi possível realizar

medidas estruturais.

Foram identificadas fraturas (com aberturas de aproximadamente 1 cm) nas direçöes:

N70W54SW (RJ, N64W59SW (R') e N85W65NE (T). Outros sistemas de fraturamentos

foram identificados: N74W55SW (T), N80E/50SE (T), N84E/85NW (T), N88EI72NW (T),

N72W53SW (R), N72W55SW (R',), N51W43SW (R), N70W43SW (RJ, N87W55SW (T),

N88W55SW (R). Analisando-se o gráfico de rosetas (Figura 4.1.2O), nota-se que o padråo de

fraturamento está condicionado preferencialmente às direçöes WNW-ESE.

Fig. 4.1.19 a - l¡cal da Nascente da Fontc Santa Maria, 4.1.19 b -Nascentc da Fontc Santa Maria, em

quartzito, intcnsamente fratu rado.
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X'ig 4.1.20. - Diagrùmâ de rosetâs das direções das fraturas'

1 1. Fontes Filomena. Madame Curie e Såo Roque (Águas de Lindóia)

Localizam-se no Balneário Municipal. situam-se a poucos metros uma da outra e eståo

inseridas numa faixa de mica-xisto e quartzito, pertencentes ao complexo ltapi[a com foliação

milonítica variando de N2O/6OSE a N6O/80 SE. Essa variaçäo da foliação milonítica demonstra

o padråo anastomosado da feiçäo de cisalhamento principal (de direção N45E= Ð e das

feiçóes de cisalhamento secundáfias (de direÉo N20E=P e N60E=R) Pré-cambrianas Essas

rochas são intensamente fraturadas, com presença de veios de quartzo paralelos a foliaçåo

Realizaram-se medidas de fraturas (próxìmo às fontes), num aflofamento de quartz¡to com

intercalaçöes de rochas granitóides. Foram observadas as seguintes direções N32W60SW (X)'

N33W61SW (X) e N24avertical (P). A seguir seråo descritas as fontes do balneário.

- Fonte Filomena: a água surge de fraturas em quartz¡to, com foliaÉo em torno de N35E/60SE

(Y). Observam-se duas famílias de fraturas: uma paralela à foliaçao 00 e outra

aproximadamente ortogonal à foliação, em tomo de N45W (R'), por onde ocofre a surgência da

água. As Figuras 4.1.21a e4.1.21b apresentam a fonte Filomena'

- Fonte Madame cur¡e e são Roque: segundo szikszay e Teissedre (1978) as águas destas

fontes surgem nos contatos entre os mica-xistos e rochas granitóides ou entre os granitó¡des e

quartzitos.



Fig4.l.2l a e 4.1.21b. - Nascente da fonte Filomena, em quartzito foliado e fraturado. A água surge com

tcmpcratura em torno dc 2f C.

12. Fonte Santa lsabel e Fonte Såo Sebastiåo (Águas de Lindóia)

Segundo Szikszay e Teissedre (1978), näo foi possível conhecer a geologia do ponto de

surgência da fonte Santa lsabel, porém, as rochas aflorantes foram identificadas como

micaxistos contendo lentes de quartzo e quartzito todos pertencentes ao Complexo ltapira.

Esta fácies possui uma direçäo N-S e mergulho subvertical e é a continuaçäo dos mica-xistos

identificados ma¡s ao norte do balneário.

A fonte São Sebastião localiza-se um pouco ma¡s a oeste da fonte Santa lsabel, surgindo dos

gnaisses (também pertencentes ao Complexo ltapira), através de fraturas.

13. Fonte Såo Luiz Gonzaoa (nascente 1 e 2) (Águas de Lindóia)

As nascentes pertencem à empresa Lindóia Capital. Encontram-se em gnaisse milonítico

(Complexo ltapira), com foliação N38/80SE (Ð. Há a presença de veios de quarÞo cortando

ortogonalmente a foliação e fraturas também ortogonais a foliação, com direção aproximada

N45w (R').

14. Fontes Såo Jorqe, Santa Rita e José Cremasco (Lindóia)

As nascentes pertencem à Mineraçåo Cremasco - Lindóia Såo Jorge. O local das nascentes é

caracterizado pela topografia acidentada. Ocorrem em fraturas de gnaisses migmatíticos com

veios de quartzo cortando a foliação, pertencentes ao Complexo ltapira (Figura 4.1.22). A

surgência da água ocorre em fraturas paralelas ao plano de foliaçäo da rocha. As medidas de

foliaçäo obtidas nas fontes foram:

- Fonte Säo Jorge: N62E/88 NW, N58E/85 SE (R).

- Fonte Santa Rita: N18E/80NW (P), N30V65SE (P)

- Fonte José Cremasco: N16E/89 SE (P), N14E/85NW (P)
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Fig4.1.22. - Nascentc da fonte Jose C¡emasco, em gnaisse.

15. Fontes São Benedito. Såo José e Santa Bernadete (Lindóia)

Estas fontes pertencem ao Complexo ltapira. As águas da fonte Såo Benedito nascem das

fraturas que cortam o biotita gnaisse, que é cortado também por veios de granito aplítico

leucocrático. No sentido da xistosidade, observa-se a presença de nódulo de anfibolito

boudinado (Szikszay e Teissedre, 1978).

A fonte Santa Bernardete surge das fraturas de um gnaisse migmatítico millonitizado, com

veios de quartzo. A direçåo principal de fraturamento é N60-70W (Szikszay e Teissedre,1978 e

Yoshinaga, 1990).

16. Fontes Nossa Senhora das Brotas. São Bernardo, Såo Francisco (Lindóia)

Segundo Szikszay e Teissedre (1978), todas ocorrem em migmatitos, numa faixa de transiçåo

entre o fácies migmatítico e gnáissico. De acordo com o mapa geológico compilado as fontes

se localizam nas rochas do Complexo ltapira.

Na fonte N. S. das Brotas, Szikszay e Teissedre (1978) observaram veios de quarEo cortando

os gnaisses milonitizados e na fonte São Francisco ocorrem gnaisses com veios de quartzo e

anfibolitos. Na fonte Säo Bernardo, segundo Szikszay e Teissedre (1978) a rocha é um

migmatito.

Em todas essas fontes as águas surgem das fraturas. Segundo Yoshinaga (1990), a direçåo

das fraturas principais nestas fontes såo:

N. S. das Brotas: N80-90W e N50-60E que correspondem respectivamente às direçöes

T e R do modelo proposto;

São Bemardo: N20-30E, corespondente às fraturas tipo P.

São Francisco: N20-30E, conespondente às fraturas tipo P.
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17. Fontes São Bento e Pompéia (Socorro)

Segundo Sz¡kszay e Teissedre (1978), a fonte São Bento se encontra num gnaisse rosado de

direçäo N30E, com mergulho subvertical e surge de fraturas dessa rocha A fonte Pompéìa

nasce no contato entre veio de quartzo e gnaisse, este com direção N45E (Y). Essas rochas

pertencem ao Complexo Mostardas.

A Tabela 4.1.1 apresenta uma síntese das fontes do Circuito das Águas, com suas localìzaçöes

e caracterf sticas hidrogeológicas.

TABELA 4.I.2. FONTES DO CIRCUITO DAS ÁGUAS E SUAS CARACTERíSTrcAS

HIDROGEOLÓGICAS.

e Teissedrc (1978), Yoshinaga (1 e dados de camPo.
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A Figura 4.1.23a apresenta a poeçäo ciclográfica dos planos das fraturas com aberturas

milimétricas a centimétricas observadas nos locais das nascentes e a Figura 4.1.24b a projeção

dos pólos dos planos dessas fraturas.

fig. +.f.Zf a - pro¡eção ciclogrrífica dos planos dås fraturas abert¿s observadas nos locâis dås nascentes e b - â

projeção dos pólos dos plânos dessas fràturâs.

Observa-se uma predominância de fraturas com aberturas milimétricas a centimétricas nas

direçôes NE, N-S e NW, sendo predominantes as fraturas com altos mergulhos. Devido a maior

parte das fraturas apresentarem alto ângulo de mergulho, elaborou-se o gráfico de rosetas das

direções das fraturas abertas (somente as de alto mergulho), para uma melhor visualização das

principais direções (F igura 4.1.24).

Fig. 4.1.24 - Diagrâmâ de rosetas das dirções dc fraturas abertâs dc alto mergulho observadas nâs fontes do

Circuito das .4.guas.

Nota-se a predominåncia do fraturamento segundo as direçöes N45-55E, N20-30E e N40-50W

e secundar¡amente N-S-N1OE e E-W. Essas orientações correspondem respectivamente as

d¡reçöes Y e R, P, R" X e T do modelo teórico-empírìco adotado, apresentado no capitulo 2,

relacionado as zonas de cisalhamento dúcteis a dúcteis-rúpteis (pré-cambrianas) presentes na

área.

Outro aspecto importante observado nas fontes é a direSo da foliação milonítica das rochas

Em grande parte das nascentes, observa-se intenso fraturamento na direção da foliaçao

milonítica onde por muitas vezes observou-se surgência de água. lsso também indica que as
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direções das anisotropias pré-existentes das rochas (estas anisotropias geradas nos eventos

tectôn¡cos brasilianos, como a zona de cisalhamento Monte Sião e a zona de cisalhamento de

lb¡tinga), por se tratarem de regiões de maior fraqueza crustal foram reativadas por processos

tectôn¡cos posteriores.

Dessa forma, as zonas de cisalhamento (principal e secundárias) Pré-Cambrianas são

importantes cond¡cionantes das direçöes de fraturamentos atua¡s, favorecendo a infiltração,

circulaçäo e armazenamento de água subterrânea na regìão.
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4.2 Análise dos dados em SIG

4.2.1 Dados de pocos

os dados de produtividade de poços cadastrados (total de 65) apresentam uma distribuiçäo

estatíst¡ca log-normal, pois a distribuiçäo de freqüências acumuladas desenham um "s" quando

lançadas em gráfico de probabilidade aritmética (abscissa em escala aritmética) e alinham-se

emtofnodeumaretaquandoestessãoplotadosemgráficodelog-probabilidadearitmética
(abscissa em escâla logarítmica), conforme apresenta a Figura 4 2 1 1 ' Além disso' o

coeficiente de variação é maior que 1,2, o que também evidencia o caráter assimétrico de sua

distribuição (Yamamoto et al.' 2OOO).

ó
5

3

df
c
Õ

s

r àr 3.21 4.80 6.40
capacidade especlÍca (m3/h/m)

acumulada tica € b acumulada
Fig. 4.2.1.1a - Gráfico de curva

logprobabilirlade aritmética'

Em funçäo da distribuição dos dados de poços ser assimétrica, a correlação entre os poços e

algunsparâmetrosdeinteresseédadapelocoeficienteSpearman'osvaloresdecorrelação

de rank spearman (r) igual a I indicam perfeita correlação entre as classes Valores de r igual

a -1 indicam perfeita correlação inversa e r igual a zero indica que os dois parâmetros são

independentes (Davis, 2002) A análise dos dados também é feita na forma de gráficos de

freqüência acumulada.

A seguir serão apresentados os resultados das análises entre a produtividade de poços e

diversos parâmetros geológicos, estruturais, geomorfológicos' pedológicos entre outros' Estas

análises foram realizadas com o objetivo de auxiliar na identificação dos fatores favoráveis e

desfavoráveìs à ocorrência de água subterrânea na região, pois conforme verificado na
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literatura, não existe um consenso sobre os parâmetros prospect¡vos para água subtenânea

em terrenos fraturados.

a) Produt¡v¡dade de Poços x distânc¡a de lineamentos (que rcpresentam as zonas de

c¡sathamento d(tdeis a dúcteis rupteis na área)

A Figura 4.2.1.2 aprcsenta o mapa de lineamentos e a localiza@o dos poços A análise entre

os valofes de produtividade dos poços e distância dos l¡neamentos realizou-se em três etapas'

Pfimeiro elaborou-se um mapa de distância entre os lineamentos, estabelecendo-se conedores

("buffe/) em torno dos lineamentos. os valores das distâncias foram definidos em classes de

100 metros.

Fig'.4.2.1.2 - Mapa de lineamentos estruturais (zonas de cisalhamento) e poços cadastrados

Realizou-se a tabulaçáo cruzada entre as distâncias de lineamentos e calculou-se o coeficiente

de conelaÉo spearman.A Figura 4.2.1.3 apresenta o gráfico de dispersåo entre diståncia de

l¡neamentos e capacidade específica e os resultados da correlação Spearman'
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Coef¡c¡ente de correlaçäo
Spearman

n=66
rs=-0,35
lC 95%=-0,55 a 0,12
r=0,0038
n até 200 m=44
î >2OO m=22

Fig. 4,2.1.2 - Distância de lineamentos X Capacidade EspecÍlica

Nesta análise, o valor do coef¡ciente de correlaso spearman (-0,35) indica que a capacidade

específica dos poços possul alguma correlaÉo negativa com a distâncla de lineamentos' ou

seja, quanto maior a distância de lineamentos menor a capacidade específica dos poços'

Dada a existêncla de uma conelaÉo negativa e que os maiores valores de produtividade

encontrados (acima de 0,66 m3/h/m) eståo relacionados aos poços mais próximos aos

lineamentos(enfeasdistånciasdel00e20Ometros)'admite-sequeaáreadeinfluênciados

lineamentos na produtividade de poços é de até 200 metros' considerando-se lineamentos

interpretados em escala de trabalho 1 :100 000'

A Figura 4.2.1 .3 apresenta o gráfico de freqüência acumulada da capacidade específica de

poços em funçäo da distância dos lineamentos Este gráfico comprova que para a área de

estudopode.seconsiderarcomoinfluêncianaprodutividadeumadistânciadeaté200metros

dos lineamentos. O valor de produtlvidade acima de 0,66 m3/h/m conesponde a um valor

superior à média dos poços perfurados na área'

++

Coefîc¡ente de conelação
SPearman

n=66
rs=-0,29
lG 95%=-0,5 a 0,05
t=0,0183
n até 200 m=44
n >200 m=22
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' Freq0ênciâ acumuleda dos cqsos (vo)

Fig. 4.2,1.3 - x'reqüência acumulada da capacidade especÍfica dos poços agrupados em função de sua distância

em relaçilo aos line¿mentos
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Considerando os resultados obtidos na análise, admite-se que o fator "lineamentos" tem

considerável importância na favorabilidade de ocorrência de água subtenåneas, bem como as

classes de distância de lineamentos.

b) Produtividade depoços x intersecção de lineamentos (zonas de cisalhamento)

A análise da produtividade dos poços em relaçäo à diståncia da intersecçäo dos lineamentos

foi realizada em duas etapas. Primeiro foram digitalizados os pontos de intersecçåo entre os

lineamentos e depois foi elaborado um mapa de distâncias dos pontos de intersecção' com

classes de 50 metros. Em seguida realizou-se a tabulação cruzada entre os dados e calculou-

se o coeficiente de correlaSo Spearman. (Figuras 4'2'1'4)'

Coeficiente de correlaçäo
Spearman

n=66
rs=-O,17
lC 95%=-0,40 a -0,07
t=0,1716
n até 600 m=41
n >600 m=25

ßig. 4.2.1.L-Distância dc intersecçõcs de lincamcntos X Ca¡lacittadc Es¡lccífica

O coeficiente de correla$o Spearman (-0,17) indica alguma conelação negativa entre

intersecçåo de lineamentos e produtividade de poços. A correlaçåo negativa representa que

quanto maior a distância da intersecção dos lineamentos menor a capacidade específica dos

Conforme pode ser observado, os maiores valores de capacidade específica (acima de 0'66

m./h/m que corresponde ao valor de produtividade médio da área) relacionam-se às distâncias

entre as intersec@es de lineamentos de até 600 metros. Os baixos valores de produtividade

relacionam-de de modo geral com as diståncias mais elevadas (acima de 600 metros)'

Dessa forma, no caso das intersecçöes dos lineamentos as distâncias de influência na

produtividade de poços såo sensivelmente maiores em relaçåo aos lineamentos isolados'

Adotou-se o valor abaixo de 600 metros como distância de intersecçåo de lineamentos com

nível de influência na produtividade de poços, conforme observado no gráfico de freqüência

acumulada da Figura 4.2.1.5. Nota-se que para as distâncias acima de 600 metros' os valores

de capacidade específica dos poços são consideravelmente mais baixos que os valores de

poços locados a uma distância de até 600 metros'
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Fig. 4.2.1.5 - Freqüência acumulada dâ capacidade específicâ dos poços âgrupados em função de suâ distânciâ

da intersecção dos lineâmentos

considerando os resultados obtidos nesta análise, admite-se que o fator "lineamentos" tem

considerável importância na análise de favorabilidade de ocofrência de água subterrånea, bem

como as classes de distância de intersecção de lineamentos'

c) Produtiv¡dade de Poços x

cisalhamento)

densidade de comprímento de tineamentos (zonas de

Elaborou-se o mapa de densidade de lineamentos por comprimento com o auxílio do programa

Arc View. A dimensão da celula utilizada para contagem foi de 2000 metros. A Figura 4.2,1.6

apresenta o mapa de densidade de lineamentos por comprimento e os poços cadastrados

l
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Fig. 4.2.1.6 - Mapa de densidade de lineamentos ¡ror comprimento e poços cadastrados

As maiores densidades encontram-se próximas às áreas urbanas dos municípios de Águas de

Lindóia, Lindóia e Serra Negra. Nota-se um eixo de direçåo NE-SW, com altos valores de

somatória de comprimento de lineamentos. Esse eixo corresponde à zona de cisalhamento

transcorrente Monte Siåo.

A Figura 4.2.1.7 apresenta o gráfico da freqüência acumulada da capacidade específica dos

poços agrupados em funçåo de sua localizaçåo no mapa de densidade de comprimento de

lineamentos. Dos 66 poços analisados, 13 pertencem a classe de baixa densidade, 38

pertencem a classe intermediária e 15 pertencem a classe alta densidade.
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Fig. 4.2.1.7 - Freqüência acumulatla da capacidade cspecífica dos

localizaçilo no mapa de densidade de comprimento de lineamentos
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O coeficiente de conelaçåo Spearman indica baixa conelação positiva. Porém, analisando-se o

gráfico de freqüência acumulada indica um comportamento semelhante de poços locados em

diferentes classes de densidade até valores de produtividade próximos de 0,3 m3/h/m. A partir

destes valores, nota-se que os poços com valores de produtividade acima de 1 m3/h/m (valores

superiores à média) encontram-se em áreas mapeadas como intermediária e alta densidade de

contagem de comprimento de lineamentos.

Considerando os resultados obtidos nesta análise, admite-se que o fator "densidade de

comprimento de lineamentos" tem consideÉvel importância na pam a favorabilidade de

oconência de água subterrâneas, principalmente as classes intermediária e alta de contagem

de comprimento de lineamentos.

d) Produtividade de poços x densidade de lineanentos (zonas de cisalhamento)

Elaborou-se o mapa de densidade de lineamentos com o auxílio do programa Arc View. A

dimensåo da célula utilizada para contagem também foi de 2000 metros. A Figura 4.2.1.8

apresenta o mapa de densidade de lineamentos e os poços cadastrados.
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X'ig 4. 2.1.8 - Mapa de densidade de lineamentos (znnas de cisalhamento) e poços cadastrados

Este mapa é muito semelhante ao mapa de densidade de lineamentos por comprimento. Neste

mapa também é bem marcante um eixo de direçåo NE-SW, com altos valores de densidade de

lineamentos (contagem de lineamentos por área), nas proximidades das cidades de Águas de
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Lindóia, Lindóia e Serra Negra, que representa a zona de cisalhamento transcorrente Monte

Sião.

A Figura 4.2.1.9 apresenta o gráfico da freqüência acumulada da capacidade específica dos

poçosagrupadosemfunçãodesualocalizaçãonomapadedensidadedelineamentoseo

coef iciente de correlação Spearma n.

o coefic¡ente de correlaçåo spearman também mostra baixa correlaçäo negativa, indicando

que os maiores valores de capacidade específica relacionam-se com baixos valores de

densidade de lineamentos por contagem. o gráfico de freqüência acumulada também mostra

que áreas mapeadas como baixa densidade apresentam valores de produtividade, de uma

maneira geral, ma¡s altos do que poços locados em áreas mapeadas como alta densidade.

Ocorre uma variação considerável da produtividade de poços em áreas mapeadas como alta

densidade, isto é, tanto os valores de produtividade mais baixos como os ma¡s altos

encontram-se na classe mapeada como alta densidade.
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Fig. 4.2.f.9 - Freqüência acumulada da capacidade específica dos poços agrupados em função de sua

localização no mapa de densidade de lineâm€lttos

Considerando os resultados obtidos nesta análise, constata-se que poços mais produtivos

estäo mais relacionados a lineamentos mais extensos (por unidade de área) do que maior

quant¡dade de lineamentos por unidade de área. Dessa forma, admite-se que o fator

,,densidade de lineamentos" (contagem por unidade de área) não tem muita importância na

análise de favorabilidade de ocorrência de água subterrânea e portanto' este fator não será

considerado na análise de favorabilidade.
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e) Produtividade de poços x dircção de lineamentos (zonas de cisalhamento)

A Figura 4.2.1.10 apresenta o gráfico de rosetas das direçöes de lineamentos interpretados nas

imagens de satélite e no produto integrado ETM+ - aeromagnetometria, que representam as

zonas de cisalhamento dúctil a dúctil-rúptil na área, com direçåo da zona de cisalhamento

principal em torno de N45E. Nota-se que as direçoes preferenciais das zonas de cisalhamento

(lineamentos) såo N20-30E (direçao da zona de cisalhamento secundária P), N45-55E (diregåo

da zona de cisalhamento principal Y), N60-70E (direçåo da zona de cisalhamento secundária

R), seguido das direçöes E-W, N-S e NW-SE (que correspondem a direçöes T, X e R').

Fig. 4.2.1.10 - Gráfico de rosetas das direções dos lineamentos (zonas de cisalhamento)

Realizou-se a tabulaçåo cruzada entre as produtividades de poços e as direçöes dos

lineamentos. Cabe ressaltar que quando o poço se localizava na intersecçäo de dois

lineamentos, foram consideradas na análise as duas direçöes conjuntamente. Quando o poço

se localizava em um único lineamento, a direçåo deste lineamento foi analisada isoladamente.

A Figura 4.2.1.11 apresenta o gráfico da freqüência acumulada da capacidade específica dos

poços agrupados em funçåo das direçöes dos lineamentos em que esses poços se localizam.
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Fig. 4.2.1.11 - Freqüência acumulatla da capacidade específica dos poços agrupados em função de sua

localização nos azimutes de lineamentos.
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Os poços que se localizam na interseçåo de lineamentos de direçöes NE (Y, P e R) e NS (X) e

em lineamentos de direçåo NE (Y, P e R) såo os que possuem os maiores valores de

produtividade (mínimo de 0,8 m3,hlm e máximo de I m3/h/m e mínimo de 0,6 m3/h/m e máximo

de 0,9 m3/h/m, respectivamente). A intersecçåo de lineamentos NE (Y, P e R) e NW (Rl
também apresentam produtividades acima da média. Os lineamentos de direçåo EW (T) e os

de direçåo NW (Rl säo os que apresentam os menores valores de produtividade (abaixo de

0,2 m3lhlm). Porém, poços que se localizam na intersecção de lineamentos NW (R') ou EW (T)

com lineamentos NE (Y, P e R) ou NS (X) possuem produtividades maiores quando

comparados às direçöes de lineamentos isolados.

Assim sendo, pode-se admitir que intersecçöes de lineamentos de direçöes NE-NS e NE-NW e

lineamentos de direçåo NE såo mais favoráveis a infiltraçäo, circulaçåo e armazenamento de

água subterrånea. Porém existem direçöes que nåo puderam ser analisadas, pois nåo havia

ocorrência de poços nas suas proximidades, como a intersecçåo de lineamentos de direções

NS e EW e de direçåo EW. Portanto na análise de favorabilidade poderá ser atribuído um peso

maior para os lineamentos de direçåo NE e para as intersecções de lineamentos de direções

NE-NS e NE-NW.

f) Produtividade de poços x litologia

Para realizar esta análise foram compilados os mapas geológicos, em escala 1:50.000,

referente à Folha Mogi Guaçu (lPT, 1982), Folha Amparo (Basei et a1.,1986), Folha Águas de

Lindóia (Zanardo, 1987), Folha Socorro (Sad ef al., 1982) e Folhas Aguaí, Pinhal e Munhoz

(Artur, 1988). A Figura 4.2.1.12 apresenta o mapa geológico compilado, separado em funçåo

do tipo litológico predominante e os poços cadastrados.
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Fig, 4.2.1.12 - Mapa Geológico e poços cadastrados na área
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1 . Ptodutividade de poços x tipos l¡tológ¡cos

A unidades geológicas foram agrupadas em função do tipo litológico predominante. Dessa

forma foram definidas quatro unidades l¡tológ¡cas: gnaisse, migmatito, gran¡to/granitóide e

quartzito. Com base nestas unidades litológicas e nâs descr¡ções dos poços, realizou-se a

tabulaçåo quzada entre l¡tologia e produtividade dos poços. O resultado desta tabulação é

apresentado em forma de gráfico (Figura 4.2.1.13).

*r- -_r_ ¡__- --r- - -- ¡- ---*l-_ _ 
|¡ r ---r-*l

2_O 40 €0 100

Freqüåncia acumulada dos casos {%)

Fig. 4.2.1.13- Freqliência âcumulada da ctpâcidâde específica dos poços agrupados em função de sua

locålizâção no mapa çológico.

Nota-se que os poços locados em áreas mapeadas como gnaisse apresentam os maiores

valores de capacidade específica. Migmatitos e milonitos apresentam um comportamento

semelhante ao das rochas gnáissicas, porém os milonitos apresentam valores máximos de

produtividade de poços em torno de 1 m3/h/m. Os poços locados em quartz¡tos apresentam

como valor mais baixo de produtividade O,O3 m3/h/m e o valor mais alto em torno de 4 m3/h/m.

Os poços locados em granitos e granitó¡des apresentam valores mais baixos de produtividade

(abaixo de 0,66 m3/h/m). Porém cabe sal¡entar a ocorrència de um poço locado na l¡tologia

granito/granitóide deformados, com valor de produtividade aprox¡madamente de 1 m3/h/m que

foi inserido na classe gnaisse para a elaboraçåo do gráfico.

Essa análise comprova a importância do tipo litológico na anál¡se de favorabilidade à

ocorrência de água subterrånea. Os maiores valores de produtiv¡dade encontrados em rochas

deformadas (foliadas e bandadas), ta¡s como gnaisse, m¡gmatito, milonito e granitóides

deformados é devido, principalmente, ao fato destas estruturas representarem reg¡ões de

lraqueza rochas, favorecendo o fraturamento nas direções da foliaçäo e com isso a maior
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infiltração,circulaçãoearmazenamentodeágua.Dessaforma,rochasdeformadasefoliadas

devem apresentar peso maior na análise de favorabilidade'

osquartzitosdevidoaointensofraturamentotambémsecaracterizampelaocorrênciade
poços de produtividade elevada, o que deve ser levado em consideração na etapa de definiçäo

depesosàsclassesparaaelaboraçãodomapadefavorabilidade.osgranitóidesegranitos

não deformados serão os que irão apresentar o menor peso na análise de favorabilìdade (em

funÉo da produtividade dos poços), mas deve se destacar a importância dessâs mesmas

rochas,porémdeformadas,observadasnaanálisedeprodutividade.Caberessaliarquena

área de estudo, ocofTem muitos locals onde o substrato rochoso é aflorante e por isso, mesmo

que não ocorra a presença de solo poroso ou manto de alteraçåo espesso' essas regiöes

podem apresentar alta infiltração e armazenamento de água devìdo ao intenso fraturemento

deste substrato.

2. Produtividade de poços x contatos geológicos

Levando-se em conslderação a experiência de um dos peritos que respondeu o questionário

Sobreospesosaosparâmetrosprospectivos,realizou-seaanáliseentreaprodutividadedos

poços e os contatos geológicos.

Numaprimeiraetapa,foramgeradoscorredores"buffers''emtornodoscontatosgeológicos.

Escolheu.seumad¡Stânciade2S0metrosemfunçãodosresultadosobtidosnasanálisesde

distância de l¡neamentos. posteriormente realizou-se a tabulaçäo cruzada entre o mapa de

distância dos contatos geológicos e os dados de produtividade de poços. O gráfico 4'2'1'14

apresenta o resultado desta tabulação cruzada na forma de freqüência acumulada da

capacidade específica dos poços em função da distância dos contatos geológicos'

o 20 40 60 -80

ireqtência acumulada dos câsos (%)

Fig, 4.2.1.14. Freqüência acumulada dâ capacidade especílica

locâlização em relâção âos contatos geológicos'
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Nota-se claramente que poços locados a uma distância de até 250 metros em relaçåo aos

contatos geológicos såo mais produtivos que os poços locados mais distantes (acima de 250

metros) desses contatos. Dessa forma, o fator distância dos contatos geológicos deve ser

considerado como de grande importância na análise de favorabilidade de ocorrência de água

subterrânea.

g) Produtividade de poços x mapa de isofreqüência de zonas de juntas

O mapa de isofreqüência de zonas de juntas apresenta 9 classes, separadas em classes de

baixa, intermediária e alta densidade (Figura 4.2.1.151.
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Fig. 4.2.1.15 - Mapa de isofreqüência dc zonas de juntas e os poços cadastrados na área

Analisando-se o mapa (Figura 4.15), nota-se que maior parte dos poços estäo locados em

áreas classificadas como densidade intermediária de zonas de juntas. O resultado da

tabulação cruzada entre este mapa e os dados de produtividade dos poços é apresentado na

forma de gráfico de freqüência acumulada da capacidade específica dos poços agrupados em

funçäo da sua localizaçäo no mapa de densidade de zonas de juntas (Figura 4.2.1.16).
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Fíg, 4.2.1.1Ç Freqüência âcumulâda da capacidade específica dos poços agrupados em função de sua

local¡zâção no mâpa de contâgem de zonas de juntas'

AclassedebaixadensidadeéaqueapresentaemmédiaosValoresdeprodutividadede
poços mais baixos (aba¡xo de 0,66 m3/h/m, que é a capac¡dade específica média para a área)'

As classes intermediária e alta possuem os maiores valores de produtividade de poços' acima

de 0,66 m3/h/m.

Considerando os resultados obtidos nesta análise, admite-se que o fator "densidade de zonas

dejuntas,,temconsiderável¡mportâncianafavorabilidadedeocorrênciadeáguaSubterråneas,

bem como as suas classes de contagem.

h) Produtividade de poços x mapa mortoestrutural

A Figura 4.2.1.17 apresenta o mapa morfoestrutural, com três classes (baixo' intermediário e

alto) e os poços cadastrados na área.
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b)

Fig. 4.2.1.17 - Mapa morfoestrutural, a - com os poços cadastrados e b - detalhe em 3-I)

A Figura 4.2.1.18 apresenta o gráfico resultante da tabulaçåo cruzada entre os dados de

produtividade de poços e sua localizaçåo em relaçåo ao mapa morfoestrutural. Através do

gráfico, nota-se que os poços mais produtivos (acima de 0,6ô m3/h/m¡ eståo locados em

regiöes de intermediários e baixos morfoestruturais.
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Fig. 4.2.1.18- Freqüência acumulada da capacidade específica dos poços agrupados em funçÍo de sua

localização nas molfoestn¡turas

Considerando os resultados obtidos nesta análise, admite-se que o fator "morfoestruturas" tem

considerável importânc¡a na favorabilidade de ocorrência de água subterrânea, bem como suas

classes de baixo e intermediário morfoestrutural.

t) Produtividade x classes de declividade

A Figura 4.2.1.19 apresenta o mapa de declividade da regiåo e os poços cadastrados. O mapa

possui 5 classes de declividade (em graus). As maiores declividades localizam-se nas cidades

de Águas e Lindóia, Lindóia e Sena Negra.

o C¡dadg3

. Poços l,^
Classes de declividade (graus)

r 0-5
I 5-15

I ts-zs

I 25-35

I tes

ßig.4.2.1.19 - Mapa de declividade e poços cadastrados na área.
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Segundo Barreto ef a/. (2OOO), a declividade é um fator preponderante para processos de

infiltração, pois a inclinaçäo do teneno controla o escoamento superficial, ou seja, quanto mais

inclinado for o terreno, menor será a infiltração e maior o escoamento superficial. A Figura

4.2.1.2O apresenta o gráfìco de freqüència acumulada dos poços em função da sua localização

no mapa de declividade.
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Fig. 4.2.1.20- Freqüência acumulada da capacidade específica dos poços agrupados €m função d€ sua

Iocalização no mâpa de declividade.

Analisando-se o gráfico, nota-se que os poços locados nas classes de declividade 5 a 15 graus

apresentam os maiores valores de produtividade. Porém, as classes 0 a 15 graus e 15 a 25

graus também possuem poços com produtividades elevadas (ac¡ma de 0,66 m3/h/m). Poucos

poços estäo locados nas áreas classificadas como declividade entre 25 a 35 graus' mas

verifica-se que estes possuem baixa produtividade.

As áreas classif¡cadas como declividade acima de 35 graus, näo possuem poços Pode-se

definir estas'áreas como restrições para a locação de poços devido às baixas produtividades

ver¡ficadas na classe 25 a 95 graus e também pelo fato de que regiões de altas declividades

säo ma¡s favoráve¡s ao escoamento superfic¡al e não à ¡nfiltração, circula@o e armazenamento

deágua.Alémdisso,aperfuraçãodepoçosemterrenosdedeclividadesacentuadasnãoé

viável,levando-seemconsideraçãoadificuldadedesechegaraoslocaiscomcaminhõese

equipamentos necessáÍios. Assim sendo, a classe de declividade acima de 35o será

consideradá neste estudo, uma restriÉo.

Cabe ressaltar que dados de vegetação poderiam auxiliar nesta análise' uma vez que a

Vegetaçãotempapelimportantenosprocessosdeinfiltraçãoejuntamentecomadecl¡Vidade

poder¡am fornecer alguma correlação com dados de produtividades de poços As classes com

decl¡vidades maiores que 35 graus seräo cons¡deradas áreas de restrição, ou seja, não devem
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ser locados poços nestas áreas, uma vez que se tratam de áreas de difícil acesso para a

perfuraçäo de poços.

) Produtividade x morfologia

A Figura 4.2.1.21apresenta o mapa da morfologia do terreno, segundo o mapa geomorfológico

escala 1:500.000 (IPT/USP, 1997) e os poços cadastrados. A maior parte dos poços

cadastrados localiza-se em regiöes classificadas como topos aguçados e topos convexos. A

Figura 4.2.1.22 apresenta o gráfico da freqüência acumulada dos poços e seus valores de

produtividade em função da classificaçåo morfológica do terreno.
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Fig.4.2,l.2l- Mapa Gcomorfológico: classificação morfolégica c poços cadastrados na árca.
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Fig.4.2.1.22- Frcqüência acumulatla da capacidadc específica dos poços agrupados em f'unção dc sua

localização no mapa geomorfológico (morfologia).
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Nota-se um comportamento semelhante entre os poços localizados em regiöes

morfologicamente classificadas como topos aguçados e topos convexos. Os poços locados em

regiöes classificadas como topos tabulares possuem valores máximos de produtividade da

ordem de 1 m3/h/m, valores estes inferiores aos observados nas regiöes de topos aguçados e

topos convexos.

Como as classes apresentam um comportamento semelhante, o peso dado ao fator

geomorfologia (morfologia) na análise de favorabilidade será pequeno.

k) Produtividade x gnu de dissecação

Segundo Lima (2QO2), um relevo é dissecado quando está sendo submetido à influência de

agentes erosivos. Segundo o autor, a elaboraçåo de níveis de dissecaçåo, por agentes

erosivos, pode estar ligada a fatores climáticos, litológicos ou tectônicos, ou a uma conjugapo

dos mesmos.

A Figura 4.2.1.23 apresenta o mapa geomorfológico, em classes de grau de dissecaçåo e a

localizaçåo dos poços cadastrados.

o Cidades

D Poços

Grau de dissecaçåo

ba¡xa

m&ia

I alta

I muitoalta

Fig. 4.2.1.23 - Mapa Geomorfológico: classifìcação em grau dc dissccação e poços cadastrados na área

A Figura 4.2.1.24 apresenta o gráfico da freqüência acumulada da capacidade específica dos

poços agrupados de acordo com o grau de dissecaçåo do terreno.

A
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Fig. 4.2.1.24 - Freqüência âcumulada da capacidade específicâ dos poços âgrupsdos €m função de suâ

localização no mapa geomorfológico (grau de dissecação).

Nota-se um comportamento semelhante entre os poços locados em diferentes graus de

dissecação. Porém fica claro que as maiores a produtividades relacionam-se com os maiores

graus de dìssecação. Quando se analisam os valores de produtividade mais baixos (próximo

de zero), observa-se que eles ocorrem em poços localizados em áreas mapeadas como média

dissecação.

Dessa forma, pode-se atribuir um valor maior para as classes de gfau de dissecaçäo alta e

muito alta na análise de favorabilidade. Como as classes apresentam um comportamento

semelhante, o peso dado ao fator geomorfologia (grau de dissecação) na anál¡se de

favorabilidade será pequeno.

l) Produtividade de poços x mapa pedológico

A Figura 4.2.1.25 apresenta o mapa pedológico, escala 1:500.000 (oliveira ef a/., 1999) e os

poços cadastrados. o mapa pedológico reflete a morfologia do terreno, pois os latossolos se

desenvolvem em chapadões ao passo que os arg¡ssolos mostram maior desenvolvimento em

zonas d¡ssecadas, em relevos de porte médio com densidade de drenagem mais alta que os

latossolos. Os latossolos são maduros, muito profundos, porosos e com pequena diferenciação

entre os horizontes pedogenéticos. os argissolos possuem diferenciaçáo marcante êntre os

horizontes. Nota-se que todos os poços cadastrados encontram-se em áreas mapeadas como

afgissolos.
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Fig. 4.2,1.25 - Ma¡la Pcdológico e poços cadastrados na área

A Figura 4.2.1.26 apresenta o gráfico de freqüênc¡a acumulada da capacidade específica dos

poços agrupados em funçåo do tipo de solo. Analisando-se o gráfico da Figura 4.26, observa-

se que todas as classes de argissolos possuem um comportamento semelhante em relaçåo à

produt¡vidade de poços, porém os solos classificados PVA I e PVA 6 apresentam as maiores

produtividades. Essas classes se caracterizam pela textura média argilosa e por ocorrer em

relevo montanhoso.
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A importância na definiçåo do tipo de solo está relacionada à infiltraçåo de águas meteóricas,

uma vez que solos mais espessos e permeáveis seråo mais favoráveis à esta infiltração. De

acordo com as análises, pode-se considerar a importância das classes de argissolos na análise

de favorabilidade. Porém, é importante salientar que apesar de nåo ocorrerem poços locados

nas áreas mapeadas como latossolos, mas com base em dados da literatura (Barreto et al.,

2000), a classe latossolo apresenta maior favorabilidade à infiltraçåo de água subterrânea do

que os argissolos, pois possui melhor drenagem.

m) Produtividade de poços x manto de intemperismo

Para esta análise foi utilizado o mapa de unidades geoambientais (CPRM, 2OO2), Figura

4.2.1.27. As unidades geoambientais foram agrupadas em função de diversos parâmetros

geológicos, geomorfológicos, pedológicos, entre outros. Para cada unidade geoambiental há

uma breve descriçåo sobre o manto de intemperismo presente, como espessura e

características para infiltraçåo de água. Como são poucos os dados de poços obtidos que

possuem este tipo de descrição (perfil do poço) optou-se por utilizar o mapa da CPRM,

juntamente com os dados sobre manto de intemperismo de alguns poços para confirmar a

descriçåo do mapa de unidades geoambientais.
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Fig. 4.2.1.27 - Mapa de unidades geoambientais (CPRM, 20112) e poços cadastrados
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Segundo dados da CPRM (2002), as unidades mapeadas como 10-A6, 10-B5a e 10-G8

possuem manto de intemperismo com espessura reduzida para reter e eliminar poluentes e

para se const¡tuir num bom aqüífero superficial. As unidades mapeadas como 10-E8 e 1O-Ê7

possuem manto de intemperlsmo com espessura reduzida ou inexistente. A unidades

mapeadas como 10-84, 1O-E5, lO-F4, 10-F5 e 10-G4 apresentâm manto de intemperismo

espesso e am alguns locais favoráveis a existência de aqüífero superficial.

O gráfico da Figura 4.2.1 .28 apresenta o resultado da tabulação cruzada entre produtividade de

poços e espessura do manto de intemper¡smo.
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Fig. 4..2.1.2&- Freqüência acumulada da capacidade específica dos poços agrupados em função de sua

localização em relâção âos dados de €spessurâ do manto de int€mperismo das unidâd€s geoâmbientais.

Observa-se no gráfico que o fator espessura do manto de intemperismo não possu¡ significativa

influência quando relacionado à produtividade de poços. Poços locados em áreas mapeadas

como manto de intemperismo espesso e de espessura reduz¡da apresentam um

comportamento muito parecido. Poços locados em áreas de manto de intemperismo com

espessura reduzida ou ¡nex¡stente apresentam as mais baixas produtividades, mas também as

mais altas produtividades. lsso significa que na área de estudo, o manto de intemperismo (que

não ultrapassa 40 metros de espessura) não é um fator controlador da infiltração de água

Subterrânea, mas Sim o fraturamento das roChas, as quais encontram-Se expostas na áree de

estudo. É o fraturamento que aumenta a permeabilidade e permite a maior infiltração e

conseqüentemente circulação e armazenamento.

Dessa forma, o fator espessura do manto de intemperismo nåo será conslderado na

elaboração do mapa de favorabilidade à ocorrência de água subterrânea.

Espessura do manto de
intemperismo (CPR¡¡, 2002)
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n) Produtividade de poços x feição topográfica

Segundo Yin e Brook (1992) e Henriksen (1995) em regiöes de rochas cristalinas a

produtividade de poços está relacionada com a feiçåo topográfica. Dessa forma, optou-se por

realizar análises entre a capacidade específica de poços e sua localizaçåo de acordo com a

feição topográfica (vale, vertente ou topo) para verificar se este parâmetro está influenciando a

produtividade de poços na regiåo de Lindóia. A Figura 4.2.1.29 apresenta o modelo numérico

de terreno da área e a localizaçåo dos poços cadastrados.

Fig.4,2.1,29- Modelo numérico de terreno e poços cadastrados

Com base no modelo numérico de terreno, a área foi dividida em três unidades topográficas:

vale, vertente e topo. A Figura 4.2.1.30 apresenta o gráfico de freqüência acumulada da

capacidade específica de poços agrupados em funçåo da sua localizaçåo topográfica.
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Fig. 4.2.1,30- Freqüência âcumulâdâ da capacidade específica dos poços agrupados em função de sua

localização em relação às feições topográficas.

O coeficiente Spearman (igual a zero) indica a ausência de correlação entre a topografia e a

produtividade de poços. No gráfico de freqüência acumulada, observa-se que poços locados

em vales e topos apresentam um comportamento muito semelhante em relação à

produtiv¡dade. Além disso, mu¡tas vezes os vales säo paralelos a grandes lineamentos, os

quais se caracterizam por um padrão de fraturamento intenso, auxiliando na infiltração,

circulação e armazenamento de água.

Os poços locadOs em vertentes apÍesentam um comportamento interessante, po¡S pOSSuem as

mais baixas produt¡v¡dades, mas também apresentam produtividades elevadas (acima de 0,66

m3/h/m). As baixas produtividades podem ser expl¡cadas devido a pequena espessura do

manto de alteração oU até mesmo Sua ausência juntamente com Um elevado esçOamento

superficial, que ocorrem neste tipo de unidade topográfica, que d¡m¡nuem a inf¡ltração,

circulaçäo e armazenamento de água. Por outro lado, as elevadas produtiv¡dades se

relacionam com o alto índice de fraturamento das rochas, muitas vezes aflorantes. Esse

fraturamento é responsável pela elevada infiltração, cifculação e armazenamento de água,

fazendo com que regiões class¡ficadas como vertentes também tenham poços produtivos.

Dessa forma, como as diferentes fe¡çöes topográficas possuem poços com pfodutividades

baixas e elevadas, o parâmetro topografia não será considerado na análise de favorabilidade'

4.2.2 Dados de nascentes

As análises realizadas entre as ocorrências de fontes e os diversos parâmetros geológicos'

geomorfológicos, pedológicos, teve como objetivo verificar se os mesmos parâmetros que
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influenc¡am a produtiv¡dade de poços também influenciam a ocorrência de nascentes. Em caso
pos¡tivo, as nascentes podem ser utilizadas para a avalia$o do mapa de favorabilidade.

a) fontes x lineamentos estrutunis (zonas de cisalhamento dticteis a dúcteis r(tpteis)

A análise entre a ocorrência de fontes e a distância dos lineamentos (zonas de c¡salhamento)

também se realizou em duas etapas. Pr¡me¡ro elaborou-se um mapa de d¡stância entre os

lineamentos, estabelecendo-se corredores ("buffe/) em torno dos lineamentos. Os valores das

distâncias foram definidos em classes de 50 metros.

Posteriormente fez-se a tabulação cruzada entre o mapa de distânc¡as dos lineamentos e a
localizaçåo das fontes. A Figura 4.2.2.1 apresenta o mapa de lineamentos e presença de

fontes e a Figura 4.2.2.2 apresenta o gráfico resultante da tabulação cruzada entre ocorrência

de fontes e distância de lineamentos.

Fig. 4.2,2.1 - Mapa de lineamentos cstruturais (zonas de cisalhûmcnto) e ocorrôncia de fontcs.

50 100 '150 2æ 250 3m 350 400

Dislånc¡a dos llneamentos lm)

Fig. 4.2.2.2 - Dist^ncia de lineâmentos x quântidade de fontes
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Conforme pode ser observado, a maioria das fontes na ârea (95% do total de fontes

cadastradas) se localiza próxima a até 200 metros dos lineamentos interpretados, semelhante

ao apresentado na análise da produtividade de poços em relação à presença de lineamentos.

lsto significa que estas regiões são mais intensamente fraturadas e, portanto, mais favoráveis à

infiltraçäo, circulação e armazenamento de água.

b) fontes x intersecção de lineamentos (zonas de c¡salhamento)

Admitiu-se um valor de 600 metros de distância de intersecção dos lineamentos (obtido na

análise com os poços) e gerou-se um mapa de "buffers" de 600 metros. Posteriormente

realizou-se a tabulaçäo cruzada entre ocorrência de fontes e mapa de d¡stância de intersecção

de lineamentos. Por fim realizou-se uma análise da vazáo das fontes em função de sua

distância em relâcão as inlerseccões dc lineamentos (Figura 4.2.2.3)'

I o atéooom 
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Coef ici e nte de co rrel a ção
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n=28
rs= - 0,26
lC 95to=-0,58 a 0,12
t=0,1753

naté600m=16
n acima de 600 m = 12

+a + +
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Freqüència acumulada dos c¿sos (%)

Fig. 4.2,2.3 - Freqüência acumulada de dados de vazão de fontes agrupados em função de sua Iocâlizâção em

relação à distância de intersecção de lineamentos.

Conforme pode seÍ observado a maioria das fontes ocorrem a uma distância de até 600 em

relação às intersecções de lineamentos. Além disso, aS ma¡ores vazões também ocorrem até

600 metros da intersecção de lineamentos. lsso significa que o a intersecção de lineamentos é

um fator importante e deve ser considerado na análise de favorabilidade

d fontes x densidade de lineamentos por comprimento Qonas de cisalhamento)

Da mesma maneira como real¡zado na análíse da produtividade de poços, também foi realizada

a tabulação cruzada entre o mapa de densidade de lineamentos por comprimento (Figura

4.2.2.4) e a ocorrência de fontes. O resultado da tabulação cruzada é apresentado na forma de

gráfico (Fig. 4.2.2.5).
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Fiç.4.2,2.5 - Gráfico da quantidadc dc fontcs e süa localização no mâpa de densidade de lineamcntos por

comprimcnto

Observa-se que a maior quantidade de fontes se localiza nas áreas mapeadas

intermediária e alta densidade de comprimento de lineamentos. Para uma aval¡açäo

detalhada, optou-se por realizar a tabulaçåo cruzada entre a vazäo das fontes e sua

localização no mapa de contagem de lineamentos por comprimento. Cabe ressaltar que de

todas as fontes cadastradas somente 67% possuem dados de vazão. O resultado desta

tabulaçåo cruzada é apresentado na forma de gráfico de frequência acumulada de casos (o/o)

pela vazåo das fontes (Figura 4.2.2.6).
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Spearman

n=29
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lC 95%= 0,01 a 0,65
t=0,0453
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n interm. densid, = 16
n alta densid. = 11

Fig. 4.2.2.Ç Freqüênciâ âcumulada da vàzão dâs fontes agrupadas em função de sua localização em relação

ao mapâ d€ densidade de lineamentos por comprimento.

É interessante notar que as regiöes mapeadas como alta densidade possuem uma quantidade

considerável de fontes, além de possuir as fontes com as maiores vazões. A maior quantidade

de fontes localiza-se nas áreas mapeadas como ¡ntermediár¡a densidade e também possuem

dados elevados de vazão, porém, menores do que as fontes localizadas em regiöes de alta

densidade. Já as regiões de mapeadas como de baixa densidade possuem pouc¿ts fontes e

estas com dados de vazão baixos.

lsso signif¡ca que áreas de alta e intermediária densidade de comprimento de lineamentos são

mais favoráveis à infiltração, circulaçäo e armazenamento de água, pois se caracterizam por

reg¡ôes de maior fraqueza e conseqüentemente pelo maior fraturamento.

ü fontes x densidade de lineamentos (zonas de cisalhamento)

Da mesma maneira como real¡zado na anál¡se da produtividade de poços, também foi realizada

a tabulaçäo cruzada entre o mapa de densidade de lineamentos (Figura 4 2.2 7) e a ocorrência

de fontes. Observa-se que a maior parte das fontes está alinhada segundo um eixo NE-SW

(zona de cisalhamento Monte Sião), que corresponde às maiores contagens de l¡neamentos

por unidade de área. O resultado da tabulação ç¡uzada é apresentado na forma de gráfico

(Figura 4.2.2.8).
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Fig. 4.2.2.7 - Mapa dc dcnsidade dc lineamcntos (zonas dc cisalhamcnto) c ocorrôncia de fbntcs.

intermediária

Classes de densidade de lineamentos por comprimento

Fig. 4.2.2.1| - Gráfico da quantidadc dc fontcs c sua local¡zação no mapa de dcnsidadc de lincamcntos

Observa-se que a maior quantidade de fontes se localiza nas áreas mapeadas como

intermediár¡a e alta densidade de comprimento de lineamentos. Para uma avaliaçåo mais

detalhada, também se realizou a tabulaçåo cruzada entre a vazäo das fontes e sua localiza$o

no mapa de contagem de lineamentos. O resultado desta tabulaçåo cruzada é apresentado na

forma de gráfico de frequência acumulada de casos (%) pela vazäo das fontes (Figura 4.2.2.9).
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Fig.4.2.2.9- Freqüência acumulada da vazão d¡s fontes âgrupadas em função de sua localização em relação

ao mapa de densidade de lineamentos.

As fontes com as maiores vazões encontram-se em áreas mapeadas como alta e intermediária

densidade, mas diferente do observado no mapa de comprimento de lineamentos, não fica

claro que as maiores vazões encontram-se nas mais altas densidades. Porém, mesmo na área

mapeada como balxa densidade, apesar de possuir poucas fontes, estas possuem vazöes

cons¡deráveis, próx¡mas de 1 l/s. lsso significa que o mapa de densidade de lineamentos näo

tem mu¡ta importância na identificaÉo de áreas favoráveis a ocorrênc¡a de água subterrânea,

uma vez que os resultados obtidos nas análises não demonstram claramente a influência deste

paråmetro na vazáo e ocorrência de fontes. lsso também foi observado na análise da

produtividade de poços em relaçäo a este mapa.

d fontes x direçöes dos lineamentos Eonas de cisalhamento)

Todas as fontes cadastradas se localizam ou em até 200 metros dos lineamentos ou na regiäo

de intersecçâo de lineamentos (até 600 metros), o que comprova a importânc¡a do fator

lineamento. Para o melhor entend¡mento da importância deste fator, realizou-se a tabulação

(ijuzada entre as direçöes dos líneamentos e a quant¡dade de fontes e entre as direções dos

lineamentos e a vazáo das fontes.

A Ffgura 4.2.2.10 apresenta o gráfico das direções dos lineamentos que estão próximos às

fontes. conforme pode ser observado, a maior quantidade de fontes se localiza em

lineamentos de direção NE (Y, P e R) e na intersecção de lineamentos de NE (Y, P e R) e NW

(Rl, NE (Y, P e R) e NS (x), EW fi) e NS (X) e NE (Y, P e R)- NS (X)- NW (R')' Estas

direções coincidem com as direções das fraturas medidas próximas às fontes (medidas em

campo)-
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Fig. 4.2.2.10 - Gráfrco das direçöes dos lineâmentos próximos às fontes'

A Figura 4.2.2.11 awesenta o gráfico de freqüência acumulada da vazäo das fontes e sua

localização em funçåo das direçöes de lineamentos.
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FiE 4.2.2.11 - Frcqüôncia acumulada da vrtlo dâs fontes agrupadâs em função da suâ locâlização nâs

direções dos lineamentos.

observa-se que fontes localizadas próximas a lineamentos de direçöes NW e NW-NS

apresentam as menores vazöes. As fontes locadas nas direções NE, NE-NS, NE-NWe NE-NS-

NE, NE-NS-EW apfesentam um comportamento semelhante, em relaçäo aos dados de vazáo.

Eo
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Esta análise demonstra que semelhante ao observado com os dados de poços, as direções

das zonas de cisalhamento, representada pelos lineamentos, possuem significativa importância

na ocorência de fontes.

fl fontes x litoloaia

A Figura 4.2.2.12 apresenta o mapa geológico compilado, separado em função do tipo

litológico predominante e as fontes cadastradas.

Fig. 4.4.L12- Mapa de geológico e ocorrência de fontes.

É interessante notar que as unidades litológicas, de uma maneira geral, possuem orientaçåo

NE-SW, seguindo o padÉo tectônico da área.

1. fontes x tipos litológicos

A Figura 4.2.2.13 apresenta o resultado da tabulaçåo cruzada entre quantidade de fontes a sua

localizaçåo no mapa geológico. Nota-se que 7Oo/o das fontes localizam-se em gnaisses e

migmatitos nas cidades de Águas de Lindóia, Lindóia e Serra Negra.
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Fig. 4.2.2.13 - Quântidade de fontes e tipos litológicos'

2. fontes x contatos geológicos

Outro fator analisado foi a ocorrência de fontes e sua localizaçäo em funçåo da proximidade

dos contatos geológicos. Admitiu-se uma diståncia de até 250 metros em relaÉo aos contatos

geológicos, em funÉo dos dados obtidos pela análise com os poços. A Figura 4.2.2.14

apresenta o resultado da tabulação cruzada entre a ocorrência de fontes e a sua localizaçåo de

acordo com a distância dos contatos geológicos.
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Fig. 4.2.2.14 - Quantidadc de fontes e distância entre os contatos litolégicos'

Nota-se que do total de fontes cadastradas, praticamente metade se localiza a distâncias de i

até 250 metros dos contatos geológicos e a outra metade se localiza a distâncias maiores que l

2SO metros. Optou-se em realizar uma análise mais detalhada utilizando-se os dados de vazão 
:

das fontes, com o objetivo de se verificar se o fator contato geológico tinha uma influência 
l

significativa na ocorrência de fontes. A Figura 4.2.2.15 apresenta o gráfico resultante.
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Fíg.4.2.2.15- Freqüência acumulada da vszão das fontes agrupadas em função de sua distância dos contâtos

geológicos.

Observando-se o gráfico, pode-se notar um comportamênto muito semelhante entre a vazäo

das fontes e a distância dos contatos geológicos. O coeficiente Spearman (igual a zero) indica

a inex¡stênc¡a de correlação. Porém, observando-se o gráf¡co de freqüência acumulâda, nota-

se que as fontes com as maiores vazões, na maior¡a encontram-se próximas (até 250 m) de

contatos geológicos. lsso acontece porque na área de estudo, muitas vezes os contatos

litológicos são também contatos l¡toestruturais, isto é, são feiçöes estruturais, como falhas, que

são responsáveis pela colocação das litologias lado a lado. Essas feições estruturais

aumentam a porosidade secundária das rochas, auxiliando na maior infiltração, circulação e

armazenamento de água.

q) fontes x mapa de isofreoüência de zonas de iuntas

A Figura 4.2.2.16 apresenta o mapa de ¡sofreqüência de zonas de juntas e as ocorrências de

fontes.
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Fig, 4.2.2.16 - Mapa de isofreqüôncia dc zonas dc.iuntas c localização das fontes.

A Figura 4.2.2.17 apresenta o gráfico resultante da tabulaçåo cruzada entre presença de fontes

e mapa de isofreqüência de zonas de juntas.
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Fig. 4,2.2.17 - Quantidade de fontcs c sua localização em rclação ¿ro mapa dc isofrcqüôncia de zonas {c

,iuntas

Nota-se que nåo ocorrem nascentes em reg¡öes classificadas como baixa densidade de zonas

de juntas. O resultado obtido também evidenc¡a a importância de se mapear as áreas mais

fraturadas, pois estas eståo relac¡onadas com ocorrência de fontes (surgência natural de água)

e conseqüentemente à maior infiltração, circulaçåo e armazenamento de água.
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fontes x mapa moffoestrutural

A Figura 4.2-2.18 apresenta o mapa morfoestrutural e a ocorrência de fontes. Realizou-se a

tabulaçåo cruzada entre ocorência de fontes as suas localizações em relação ao mapa

morfoestrutural, representada pelo gráfico da Figura 4.2.2.19.

F'ig. 4.2.2.1E -mapa morfoestr¡turâl e ocorrência de fontcs
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tr'ig. 4.2.2.19 - Quantidade de fontes e suâ loc¡lização em relação ao mapa morfocstrutural

Conforme pode ser observado, 90% das fontes que ocorrem nesta regiåo se localizam em

áreas mapeadas no mapa morfoestrutural como baixo e intermediário. lsto confirma a

interpreta$o das regiôes de alto morfoestruturâl como áreas de recarga e as de baixo e

intermed¡ár¡o como áreas de acumulaçåo e descarga.
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i) fontes x mapa de declividade

A Figura 4.2.2.20 apresenta o mapa de declividade da regiäo e as fontes cadastradas. O mapa

possui 5 classes de declividade (em graus). As maiores declividades localizam-se nas cidades

de Águas e Lindóia, Lindóia e Serra Negra. A Figura 4.2.2.21 apresenta o gráfico da

quantidade de fontes em função da sua localizaçåo no mapa de declividade.

Fig. 4.2.2.20 - Mapa de dcclividadc e ocorrôncia de fontes.

Fig 4.2.2.21- Gráfico da quantidade de fontes e sua localização no mapa de declividade

É interessante observar que nenhuma fonte se localiza em áreas mapeadas como declividade

maior do que 35o. Esses dados juntamente com os resultados obtidos na análise de

produtividade de poços e classes de declividade, indicam que as classes de declividade acima
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de 35o podem ser consideradas como baixa favorabilidade, pois altas declividades eståo

relacionadas ao maior escoamento superficial das águas e não à infiltraçåo circulaçåo e

armazenamento de água. Dessa forma a possibilidade de perfurar poços nessas áreas, com

vazäo considerável é pequena, conforme verificado pelos dados. Além disso, a perfuraçåo de

poços em terrenos de declividades acentuadas nåo é viável, levando-se em consideraçåo a

dificuldade de se chegar aos locais com caminhöes e equipamentos necessários. Assim sendo,

a classe de declividade acima de 35o será considerada neste estudo, uma restriçäo.

il fontes x morfoloqia

A Figura 4.2.2.22 apresenta o mapa da morfologia do terreno (segundo o mapa geomorfológico

escala 1:500.000 (IPT/USP, 1997) e as fontes cadastradas. A maior parte das fontes

cadastradas localiza-se em regiöes classificadas como topos aguçados. A Figura 4.2.2.23

apresenta o gráfico resultante da tabulaçäo cruzada entre a quantidade de fontes e sua

localizaçåo no mapa de classificaçåo morfológica do terreno.

o Cidades

!. Fontes

Fig, 4,2.2.22 - Mapa gcomorfolégico- morfologia c ocorrôncia dc fontcs.

À

Morfologia

planícies fluviais

! topos aguçados

topos convexos

topos tabulares
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I'ig 4.2.2,23 - Gráfico da quantidadc de fontes e sua locålização no mapa geomorfológico (morfologia)

Nota-se que 65% das fontes localizam-se em regiöes morfologicamente classificadas como

topos aguçados e 35o/o em topos convexos. Verifica-se que nenhuma fonte se local¡za nas

áreas de topos tabulares. Dessa forma, pode-se atribuir um valor maior para as classes de

morfologia de topos aguçados e topos convexos na anál¡se de favoraþilidade. Como as classes

apresentam um comportamento semelhante, o peso dado ao fator geomorfologia (morfologia)

na análise de favorabilidade será pequeno.

kl fontes x qrcu de dissecação

A Figura 4.2.2.24 apresenta o mapa geomorfológico, em classes de grau de dissecação e a

localização das fontes cadastradas. A Figura 4.55 apresenta o gráfico resultante da tabulaçåo

cruzada entre a quantidade de fontes o grau de dissecagåo do terreno.

o C¡dades

I Fontês A

Fig.4.2.2.24 - Mapa de geomorfológico (grau de dissecação) e ocorrôncia dc fontcs.
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Fig. 4.2,2,25 - Grtrtco da quantidade de fontes e suà localização no mapa geomorfológico

Conforme pode ser observado, a maior parte das fontes se localizam em áreas com grau de

dissecaçåo alto, mas também ocorrem fontes nas áreas mapeadas como média e muito alta.

Nenhuma fonte está localizada em áreas mapeadas como baixa disseca$o.

Assim como verificado na análise com a produtividade de poços, pode-se atribuir um valor

maior para as classes de grau de disseca$o mais altos (intermediário a muito alto) na análise

de favorabilidade. Porém, como as classes apresentam um comportamento semelhante o peso

dado ao fator geomorfologia (grau de disseca@o) na análise de favorabilidade será pequeno-

l) fontes x mapa pedolóqico

A Figura 4.2.2.26 apresenta o mapa pedológico, escala 1:500.000 (Oliveira e¿ a/., 1999) e as

fontes cadastradas. Nota-se que todos as fontes cadastradas localizam-se em áreas mapeadas

como argissolos.

A Figura 4.2.2.27 apresenta o gráfico resultante da tabulaÉo cruzada entre a quantidede de

fontes e o tlpo de solo. Analisando-se o gráfico da F¡gura 4.2.2.27, observa-se que os solos

classificados cþmo PVA I e PVA 6 possuem as maiores quantidades de fontes, destacando-se

o pVA 6. Essas classes se caracterizam pela textura média arg¡losa e por ocorreÍ em relevo

nìdr'tanhoso.
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F.ig.4.2.2.28- Gráfico da quantidade de fontes e sua localização no mapa pedológico

Da mesma forma como observado com os dados de poços, nåo ocorrem fontes nas áreas

mapeadas como latossolos. De acordo com as análises, pode-se considerar a importância das

classes de argissolos na análise de favorabilidade. Mas com base em dados da literatura

(Barreto et a\.,2000), a classe latossolo apresenta maior favorabilidade à infiltraçåo de água

subterrânea do que os argissolos, pois possui melhor drenagem.

ml fontes x feiçäo topgqñf¡ca

Da mesma maneira como realizado com os dados de poços, analisou-se a ocorrência de fontes

em funÉo das feiçöes topográficas (vale, vertente e topo). A Figura 4.2.2.29 apresenta o

modelo numérico de terreno e as fontes cadastradas e a Figura 4.2.2.30 o gráfico resultante da

tabulafro cruzada entre ocorrência de fontes e feiçöes topográficas.
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Fig.4,2.2.29 - Modelo numórico dc tcrrcno e fontcs cadastradas.

Fig. 4.2.2.30 - Gráfico da quantidade dc fontcs c sua localização de acordo com as principais feições

topográficas.

A maior parte das fontes (9e%) se localiza em feiçöes topográficas class¡ficadas como vertente

e vale. lsso indica que as fontes, que såo surgências naturais, eståo fortemente relacionadas

com as feiçöes topográficas, aliadas a presença de fraturas.

4.3 MODELO HTDROGEOLÓG|CO REGTONAL E PARÂMETROS DE PROSPECçÃO DE

Ácua SUBTERRÂruen

Com base nos resultados das análises, dados de campo e dados da literatura, foram definidos

alguns parâmetros prospectivos relacionados a um modelo hidrogeológico regional para a área

de estudo.
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Dentre os parâmetros prospect¡vos destacam-se as feiçöes estruturais (foliações m¡loníticas e

fraturas) pr¡ncipalmente as de direção NE-SW, os contatos geológicos (também na sua meiorie

NE-SW), as elevadas densidades de l¡neamentos (que representam zonas de c¡salhamento

dúcteis a dúcteis rupteis) e de zonas de juntas e os baixos morfoestruturais que apresentaram

forte correlação com as ocorrências de fontes e poços com elevadas produtividades.

Os parâmetros prospectivos aqui definidos serão avaliados para que possam ser utilizados nas

análises de favorabilidade. Nas análises pelo método conduzido pelo conhecimento esses

parâmetros serão avaliados pelos peritos, na forma de pesos aos fatores e às classes. Na

análise pelo método conduzido pelos dados serão avaliados pela análise de pesos de

evidência. A seguir, são descritos, em ordem decrescente de importåncia, os principais

parâmetros prospectivos:

4.3.1 Lineamentos Estrutura¡s (zonas de cisalhamento)

Os lineamentos estrutura¡s apresentam elevada importância, uma vez que a área é constituída

por rochas cristalinas polimetamórficas, intensamente deformadas, estes lineamentos

correspondem a zonas de cisalhamento dúcteis a dúcteis rúpte¡s geradas no Pré-Cambriano.

Essas zonas de cisalhamento representam reg¡öes de fraqueza crustal, reativadas por

processos distensivos posteriores gerando um intenso fraturamento, favorável à infiltração,

circulação e armazenamento de água. Conforme observado em Campo muitas fraturas têm a

mesma direção da foliação milonítica das rochas o que comprova a ¡mportância das estruturas

Pré-Cambrianas (anisotropias pré-existentes).

- Distância de lineamentos

Determinou-se para a ârea de estudo e para a escala de trabalho (1:100.000) que a distância

da influência dos líneamentos é de 200 metros. lsso significa que os poços e fontes mais

distantes que 200 metros dos lineamentos podem ser considerados como fora da área de

influência dgs lineamentos, isto é, as regiões próximas dos lineamentos (até 200 m)

representam áreas mais fraturadas e, portanto, mais favoráveis à infiltração, circulação e

armazenamento de água de subterrânea.

- lntersecção de lineamentos

Considera-se para a áreade estudo e para a escala de trabalho (1:100'000) umpadrãodeaté

600 metros de distância como área de influència da intersecção de lineamentos As

¡ntersecçóes aumentam a área de influência dos lineamentos. Teoriza-se que isso é

ocasionado pela maior largura das zonas fraturadas nas regiöes de intersecção de lineamentos

em relação às zonas fraturadas de um único lineamento. Dessa forma, as áreas de intersecção

de lineamentos såo mais favoráveis à infiltraçáo, circulação e armazenamento de água.
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- Densidade de l¡neamentos por comprimento

O mapa de densidade de lineamentos por comprimento teve um resultado mais interessante do

que o mapa de densidade de lineamentos por contagem. No primeiro mapa fica claro que

áreas com a maior densidade de comprimento relaciona-se aos poços ma¡s produtivos e à

maior ocorrência de fontes. lsso indica, que para a maior infiltração, circulação e

armazenamento de água, são mais importantes aS estruturas mais extensas por unidade de

área do que pequenas estruturas em maior quantidade.

- Direção de lineamentos

Com base nas feições de c¡salhamento dúcteis e dúcteis-rúpteis presentes na área (de acordo

com o modelo teórico-empírico adotado, capítulo 2), as principais direçöes de lineamentos são

NE-SW (P, Y e R), N-S (X), NW-SE (R') e E-W (T). Nas análises é evidente a influência dos

l¡neamentos de direção NE e de lineamentos que se ¡nterceptam segundo as direções NE-NS

na produtividade de poços.

4.3.2 Litologia

Constatou-se pelos resultados das análises que o tipo litológico e principalmente os contatos

geológìcos possuem grande influênc¡a na infiltração, circulaçäo e armazenamento de água

subterrânea em terrenos fraturados.

- Contatos geológicos

observou-se, para a área de estudo que os contatos geológicos (distância de até 250 m) se

caracterizam pela presença de fontes e pela presença de poços com elevadas produt¡vidades.

lsso acontece porque na área de estudo, muitas vezes os contatos litológicos são também

contatos litoestruturais, isto é, são feiçöes estruturais, como zonas de cisalhamento. Essas

fe¡çôes estruturais pré-cambrianas, reativadas por processos distensivos, aumentam a

porosidade secundária das rochas, auxiliando na maior infiltração, circulação e armazenemento

de água.

- Tipo litológico

O tipo litológico tem considerável importânc¡a na definição de áreas favoráveis à infiltração,

circulação e armazenamento de água subterrânea. Os resultados das análises mostram que

rochas deformadas foliadas e bandadas (gnaisse, m¡gmatito, milonito e granitóides

deformados) se relacionam às altas produtividades de poços. lsso se deve principalmente em

função destas estruturas Pré-Cambrianas representarem regiões de fraqueza, reativadas por

processos distensivos posteriores que gera o fraturamento nestas direçöes e

conseqilentemente a maior inf¡ltração, circulação e armazenamento de água.
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Os quartzitos intensamente fraturados também se caracterizam pela ocorência de poços de

produtividade elevada, o que deve ser levado em consideração na etapa de definiçäo de pesos

às classes para a elaboração do mapa de favorabilidade,

Os granitóides e granitos não deformados serão os que irão apresentar o menor peso na

análise de favorabilidade (em função da produtividade dos poços), devido a essas rochas

terem um caráter mais mac¡ço, dificultando a infiltração percolação e armazenamento de água.

4.3.3 lsofreqüência de zonas de juntas

As isofreqüências de zonas de juntas mostram que as classes mapeadas como altas e

intermediárias são as que apresentam os maiores valores de produtividade de poços. Porém,

áreas mapeadas como alta ¡sofreqüência também possuem alguns poços com valores de

produtividade baixos (em torno de 0,02 m3/h/m). lsso significa que além da ocorrência de várias

fraturas, outros fatores geológicos devem ser considerados, como direção de fraturamento,

análise morfoestrutural, etc.

Em relação à ocorrència de nascentes, todas se localizam em áreas mapeadas como alta a

intermediária isofreqüência de zonas de juntas. Dessa forma, fica evidente a importância do

grau de fraturamento no estudo de aqüíferos cristalinos.

4.3.4 Morfoestruturas

O mapa morfoestrutural comparado com a produtividade de poços mostra que os maiores

valores de produtividade estão relacionados com regiões intermediárias e de baixo

morfoestrutural. Em relaçäo à oconência de nascentes cadastradas, 90% destas localizam-se

nas áreas mapeadas como baixo e intermediário morfoestrutural.

lsso reforça a importância deste mapa para o estudo hidrogeológico, já que, teoricamente, os

altos morfoestruturais indicam as zonas de recarga e os baixos e intermediários as zonas de

acumulação, onde as estruturas verticais (que delimitam o basculamento dos blocos) em

conexäo coni outras fraturas poderão induzir o maiorfluxo de água subterrånea em direção aos

baixos morfoestruturais.

4.3.5 Geomorfologia

De acordo com as análises, tanto os fatores morfológicos como os graus de dissecação

possuem pequena importância em relação à infilkação, circulação e armazenamento de água.

Dentro do fator morfologia, tem-se como maior favorabilidade topos aguçados e convexos em

relação aos topos tabulares. lsso é explicado principalmente pela estruturação da área e pelo

grau de fraturamento mais intenso que ocofre nas áreas de topos aguçados e convexos.

Em relação ao grau de díssecação, nota-se de acordo com as análises, que as classes muito

dissecada e dissecada estão relac¡onadas às maiores favorabilidades. lsso ocorre porque os
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níveis de dissecação estão condicionados aos fatores litológicos e tectônicos, umâ vez que as

áreas mapeadas como mais dissecadas coincidem com as áreas de maior estruturação, isto é

mais deformadas e fraturadas.

Optou-se por unir os fatores morfologia e grau de dìssecação, como um único fator, o fator

geomorfologia, uma vez que ambos apresentam pequeno peso na análìse de favorab¡lidade.

4.3.6 Pedologia

A ¡mportância na definição do tipo de solo está relacionada à infìltração de águas meteóricas,

uma vez que solos mais espessos e permeáveis seräo ma¡s favoráveis à esta infiltração. É

importante Salientar que apesar de não ocorrerem poços locados nas áreas mapeadas comO

latossolos, mas com base em dados da literatura (Barreto et a1.,2000), a classe latossolo

apresenta maior favorabilidade à infiltração de água subterrânea do que os argissolos, pois

possui melhor drenagem.

Cabe ressaltar que na área de estudo, ocorrem muitos locais onde o Substrato rochoso é

aflorante e por isso, mesmo que não ocorra a presença de solo permeável ou manto de

alteração espesso, essas regiões podem apresentar alta ¡nfiltraçåo e armazenamento de água

devido ao intenso fraturamento deste substrato. Por ¡sso, o fator pedologia terá uma pequena

importåncia na avaliação de favorabilidade.

4.3.7 Declividade

O fator declividade é importante principalmente em relação às áreas de restrição, isto é, áreas

onde näo se devem locar poços (favorabilidade igual a 0). Todas as classes analisadas

apresentam comportamentos semelhantes, porém, a classe com declividade maior que 350 foi

considerada como uma área de restriçäo, não somente pelo maior escoamento superficial

causado pelo declive (o que dificulta a infiltraçäo da água) evidenciado pela ausência de fontes

e poços com boa produt¡vidade, mas também porque a perfuração de poços em tenenos de

declividades acentuadas não é viável, levando-se em consideração a dificuldade de se chegar

aos locais com caminhöes e equipamentos necessários.

4.3.8 Manto de intemperismo

De acordo com dados da literatura, em regiões cristalinas, princ¡palmente na Africa, a

espessura do manto de intemperismo possui extrema importância na infiltração da água

subterrânea. Porém, através das análises realizadas, observou-se que tanto regiões com

manto de intemperismo espesso (aproximadamente 40 metros) como áreas com ausência de

manto de intemperismo, possuem respostas semelhantes em relação à produtividade de

poços.

lsso acontece porque em muitos locais o substrato rochoso é aflorante e por isso, mesmo que

não ocorra a presença de manto de alteração espesso, essas regióes podem apresentar alta
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infiltração e armazenamento de água devido ao intenso fraturamento deste substrato. Por isso,

o fator manto de intemperismo não será utilizado na avaliaçäo de favorabilidade.

4.3.9 Topografia

Alguns autores (Yin e Brook, 1 992 e Henriksen, 1995) consideram o fator topografia (feiçóes de

vale, vertente e topo) como principal condicionante para ocorrência de água subterrânea.

Porém, de acordo com as análises real¡zadas entre estas feiçöes e a produtividade de poços

na área, observou-Se que para todos os fatores considerados ocorrem poços produtivos e

pouco produtivos. Devido a esse comportamento semelhante observado entre as feiçöes de

vale, vertente e topo, o fator topografia não será utilizado na análise de favorabilidade.

4.3.10 Ocorrênc¡a de fontes

A ocorrência de fontes é um parâmetro muito importante na definição de áreas favoráveis.

Como resultados das análises entre os parâmetros de interesse e as fontes foi muito parecido

com os obtidos nas anál¡ses com poços, optou-se por utilizar as ocorrências de fontes na

tabulaçâo cruzada com os mapas de favorabilidade resultantes das análises booleana,

combinação l¡near ponderada e média ponderada ordenada. Já para a análise por pesos de

evidência os dados de fontes foram utilizados juntamente com poços muìto produtivos, como

pontos de treinamento,

Além dos dados de fontes, também são utilizados dados de produtividade de poços (os quais

não foram utilizados nas análises) para a verificação da qual¡dade dos mapas de favorab¡lidade

de ocorrência de água subterrânea.
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4.4 ANÁLFE DE FAVORABILIDADE

MÉTODO CONDUZIDO PELO CONHECIMENTO

a) Avatiação de favorabilidade utit¡zando critéios múttiplos por geoprocessamento

segundo Araújo (1999), a análise de favorabilidade mineral é baseada em critérios os critérios

formam a base de uma decisão a partir de elementos que podem ser medidos ou avaliados.

Esta inferência é baseada nos objetivos da avaliaçäo. Na avaliação de favorabilidade, os

parâmetros prospectivos são os critérios, e as áreas de maior favorabilidade de ocorrência

mineral são os obiet¡vos da avaliação. Segundo Eastman ef a/' (1995) e Eastman (1997)' os

critérios podem ser de dois tipos: os fatores e as restrições'

ofator,deummodogerat,éumcritérioqueaumentaoudiminuiopesodeumadeterminada

alternativa para a atividade em consideração. A restriçäo limita as alternativas em consideraÇão

(Eastman,1997).Nocasodaavaliaçäodefavorabilidadeparaáguasubterrânea'a
proximidade de l¡neamentos pode ser considerada um fator e as declividades acentuadas uma

restriçäo.

Neste trabalho de avaliação de favorabilidade, os fatores são constituídos pelos elementos

principaisfelacionadosaospafâmetrosprospect¡vos,ouseja,osfatoressãoconstituídosde

elementos estruturais, litológicos, morfoestruturais, geomorfológicos, pedológicos e declividade.

Estes fatores são subdivididos em classes. Por exemplo: dentro do fator lineamentos, podem-

se considerar as classes de proximidade de lineamentos, proximidade da intersecção de

l¡neamentos, densidade de lineamentos e direção de lineamentos'

para a avaliação a partir de vários critérios (como é o c€tso da favorabilidade de água

subterrânea) pode-se utilizar, segundo Eastman (1997), a sobreposição booleana' a

combinaçãolinearponderada(cLP)emédiaponderadaordenada(MPo),estasduasúItimas

sáo varia@es do método de índices somativos (Bonham-Carter, 1994)

segundo Eåstman (1gg7) e Araújo (1999), a sobreposição booleana reduz os fatores a

elementos binários e os combina a partir de operadores booleanos com o AIVD (E) e OR (OU)'

utilizando-se o operador AND (intersecçäo) obtém-se o mínimo de áreas favoráveis possíveis,

ou seja, obtêm-se apenas as áreas onde há sobreposìçáo de informações em todos os níveis

de informação utilizados. com o operador oR (união), obtém-se o máximo de áreas favoráveis

possíveis,ouseja'omapafinalcontacomtodasasinformaçõesdetodososníveisde

informação utilizados. A combinaçäo linear ponderada (cLP) é aplicada segundo a equaçäo:

Onde: F: favorabilidade
Pij: peso da classe i no mapa i

Xi: peso do mâPa i

F ->Pii'xi
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o método de combinação l¡neâr ponderada (cLP) padroniza os fatores a uma escala numérìca

comum. como resultado, obtém-se um mapa contínuo de favorabilidade que pode ser

reclassificado para intervalos adequados à tomada de decisóes ou ainda, pode-se definir um

limiar para separar as áreas de interesse. segundo Araújo e Macedo (2002) este procedimento

é caracter¡zado por gerar um resultado situado entre a sobreposição booleana utilizando-se o

operador AND e a sobreposição booleana utilizando-se o operador oR, ou seja, é possível

definir um mapa de favorabilidade num conjunto intermediário entre a operaçäo de união

(hipótese otimista) e a de intersecção (hipótese pessimisia). Além disso, este procedimento

diferencia-se da sobreposição booleana, pois considera os pesos de cada fator. No caso

booleano os fatores são rígidos, verdadeiros ou falsos. Na análise l¡neaI ponderada pode-se

util¡zar uma escala contínua de favorab¡lidade para cada fator'

o procedìmento de análise da média ponderada ordenada é semelhante à combinação linear

ponderada. Porém, neste método considera-se também o peso de ordenação de cada fator. o

peso de ordenaçäo serve para modificar os pesos de cada mapa antes destes serem

aplicados. A média ponderada ordenada (MPO) é aplicada segundo a equação (Eastman'

19e7):

F -ZP¡i.xi.Poi
Onde: F: favorabilidade

Pü: peso da classe j no maPa i

Xi: peso do mapa i

Po¡: peso de ordenaçäo do maPa i

segundo Araújo e Macedo (2002) a MPO permite ponderação dos fatores pela ordenação de

importåncia destes e também considera o peso absoluto de cada variável'

b) Definição dos pesos aos parâmetros prospectivos

A definição de pesos aos critérios é etapa fundamental na avaliação de favorabilidade. Neste

sentido busca-se uma ponderação objetlva, segundo conhecimento geológico factual' mas que

também deve considerar idéias subjetivas baseadas em experiências anteriores os pesos

finais apresentados nas tabelas foram definidos pela bolsista, com base nas análises dos

dados, nas opiniöes de peritos e em dados bibliográficos'

AsTabelas4.4'1a4'4'10apresentam,naordemdecrescentedeimportância,osparâmetros

prospectivos(fatoreseclasses),definidospelaautoraeospesosatribuídosaelespelos

peritos.



TABELA 4.4.1 - PARÂMETROS PROSPECTIVOS - FATOR LINEAMENTOS (ZONAS

Descição dos
Peso do fator

por compr¡mento:

TABELA 4,4.2 - PARÂMETROS PROSPECTIVOS _ FATOR LITOLOGIA
Desctição dos pañmetros prospect¡vos
Peso do fator Litolog¡a

Perito 1 Per¡to 2 )erito 3 Perito 4 Final
I I 10 9

Descñção

Rochas deformadas e fol¡adas 10 10 10 10

Granitos e oranitóides não deformados o 5 4 4

Proximìdade de contetos litolóoicos laté 250 m) o 10 10 10

TABELA 4.4.3 - PARÂMETROS PROSPECTIVOS - FATOR ISOFREQÜÊNCIA DE ZONAS
DE JUNT

Descricão dos Datâmetros Drospeclivos Per¡to 1 Perito 2 Per¡to 3 Per¡to 4 Final

Peso do fator zonas de iuntas I 10 10 I o

Descrieão

Baixa 5 6 6 5 5

lntermediária o I 8 I I
Alta 10 10 10 10 'to

'ABELA 4.4.4 - PARAMETROS PROSPECTIVOS. FATOR
Descrição dos parâmetros prospectivos
Peso do fator Morfoestruturas

Perito 1 Perito 2 Perito 3 Perito 4 Final
6 4 8 I

Descição

Baixo morfoestrutural 10 10 10 10

lntermediário 10 I 10 10

Alto morfoestrutural 5 6 4 5



TABELA 4.4.5 - PARÂMETROS PROSPECTIVOS - FATOR DECLIVIDADE
f)es¡:rìcã o tlos na râ mel ros orôsnect¡vos Perito 1 Perito 2 Perito 3 Perito 4 F¡nal

Peso do fetor declividade 4 4 7 e 2

DescñÇão

00-50 10 10 10 I 7

15- I I I I 7

15"-25" 6 6 6 I 7

25'-35' ã .) o 7

> 35" 0 0 0 0 0

- PARÂMETROS PROSPECTIVOS - FATOR
prospect¡vos

TABELA 4.4.7 - - FATOR

Descnþão dos patâ met ros p rospect¡vos
Peso do fetor morfolooia

Perito 1 Perilo 2 Perito 3 Per¡to 4 F¡nal

.l 0 4 2 2

Desctição
Tnn¡rc anr r¡a¡laq 2 0 2 .) J

Topos convexos 0 a .) 3

Topos tabulares ñ .f 2 2

4.4.8 - PARÂMETROS PROSPECTIVOS - FATOR GBAU !E
Descição dos pañmetros prosped¡vos
Peso do fator qrau de dissecaÇäo

Periio 1 Perito : Perito 3 Perìto 4 Final
.1 0 4 2 2

DescriÇão

Muito alta 0 J â 3

Alta 4 0 3 ó 3

Média 2 0 5 2 2

Baixa 2 0 5 2 2

TaBELA 4.4-s - PARÂMETROS PROSPECTIVOS - FATOR OCORRÊNCIA !E rgtwEq
Descriçã o dos pa râ metro s prospec,t¡vos
Peso do fator oconência de fontes

Periio 1 Perito 2 Per¡to 3 Perito 4 F¡nal

10 10 10 10

Descicão
baixa t 5 5 7

intermediária o 8 10 10

alta 0 10 10 l0

O fator ocorrência de fontes possui um peso muito elevado, mas é um fator restrlto às cidades

de Serra Negra, Lindóia e Águas de Lindóia. Como o resultado das análises entre fontes e os

parâmetros prospectivos foram semelhantes às anátises entre poços e os paråmetros, optou-se

pela utilizaçåo da presença de fontes para a verificaçäo da confiabilidade do mapa de

favorabilidade gerado.
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Em relação aos fatores grau de dissecaçäo e morfologia, por se tratarem de critérios

geomorfológicos, estes serão unidos como um único fator geomorfologia, assim como realizado

por Langevin ef a/. (1991). Além dos fatores apresentados, o fator declividades acima de 35o

serão consideradas restriçöes.

b) Construção dos fafores

Na construção dos fatores fOram considerados os pesos atribuídos aos parâmetros

prospectivos, numa escala de 0 a 10, os quais foram reclassificados numa escala contínua de

favorabilidade de 0 a 255, onde O é não favorável e 255 é favorável.

Na construção de fatores, utilizou-se o módulo fuzzy, com função de pertinênc¡a linear para se

reescalonar os valores de uma escala de 0 a 10 (pesos dos parâmetros prospectivos) para

outra de 0 a 255 (escala exigida pelo programa ldrisi para a análise), especialmente para a

reclassificação de níveis de informação mantendo-se a proporcionalidade dos valores origìnais.

Na definiçäo dos pontos de controle das funções lineares observaram-se os valores máximo e

mínimo para cada nível de informação.

É importante ressaltar que nos fatores onde ocorre sobreposição de classes, como por

exemplo no fator litologia, onde säo considerados tipo litológico (escala de 0-255) e

proximidade de contatos geológicos (escala de 0-255), as imagens referentes aos parâmetros

litolog¡a e contatos foram somados e a ¡magem resultante foi reclassificada para um intervalo

de 0 a 255, utilizando-se a função de pedinência linear fuzzy. Neste caso, uma escala de 0 a

5f 0 (255 =255)ê reclassificada para0 a255.

4.4.1 Anál¡se Booleana

Conforme descrito anteriormente, a análise booleana considera apenas valores bìnários, isto é

0 e 1. Dessa forma, para esta análise foram utilizados os fatores lineamentos, litologia,

isofreqüência de zonas de juntas, morfoestruturas, declividade, pedologia, geomorfologia e

manto de intemperismo como níveis de evidência e as classes foram reclassificadas para

valores binários, onde o valor 1 slgnif¡ca presença de evidência e 0 ausência de evidência.

Na construção dos fatores, a partir dos elementos que compöem aS classes, utilizou-se a

operaçäo lógica booleana oR (união). lsto é, para o fator litologia, por exemplo, foram

consideradas favoráveis (valor 1) as rochas deformadas e a proximidade de até 250 metros

entre os contatos geológicos. A Tabela 4.4. 10 apresenta os fatores e as classes utilizados na

análise booleana. Cabe lembrar que as classes dos fatores tiveram que ser simplificadas em

função da análise booleana não considerar classes intermediárias e apenas valores binários.
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TABELA 4,4.I0 - FATORES E CLASSES USADOS NA ANÁLFE BOOLEANA

Fator Classe (favorável) Operaclor
booleano para
cada fator

Operador booleano no
mapa final de
favorabilidade

Lineamento até 200 m (dist. lineam)

OR

(L AND LT AND ZJ AND M

(L) até 600 m (¡nterseccão)

alta densidade
intermediária densidade

Litologia
(Lr)

Rochas deformadas e
foliâdâs OR
Distância entre contatos
oeolóoicos laté 250 m)

,

Zonas de
ir rntas 17.l\

alta densldade
intermediária densidade

OR

lvlorfoestrutura
rM)

Baixo e intermediário OR

Pedologia (P) argissolo
latossolo

OR

e nesta anál¡se, po¡s

classes peftencentes a cada um destes dois mapas seriam cons¡deradas favoráveis, fazendo com que o

mapa inteiro fosse favorável.

Por fim, na elaboração do mapa de favorabilidade booleano, utilìzou-se a operação lógica

booleana AND (interseção), de modo a se encontrar áreas onde ocorre a sobreposição de

todos os fatores, ou seja, onde todas as condiçöes são satisfeitas.

Além disso, utilizaram-se os valores de declividade acima de 350, como fator de restrição, ou

seja, independente do resultado da análise booleana essas regiöes são classificadas como não

favoráveis.

A Figura 4.4.1 apresenta o mapa de favorabilidade realìzado através da análise booleana. O

resultado do mapa é dado por duas classes: favorávet e não favorável. As áreas favoráveis à :

ocorrência de água subterrånea foram definidas somente onde ocorre a sobreposição de todas

as informações previstas nos parâmetros prospectivos.



Fig 4.4.1- Mapa de X'avorabilidade à ocon€ncia de água subterrânea obtido pela Análise Booleana, fontes e

poços cadastrados.

Para verificar a coerência do mapa, real¡zou-se a tabulaçåo cruzada entre a produtividade de

poços e o mapa de favorabilidade. A Figura 4.4.2 apresenta o gráf¡co de freqüência acumulada

da capacidade específica de poços agrupados em funçåo de sua localizaçåo no mapa da

favorabilidade booleano. Conforme pode ser observado, a classe mapeada como favorável

apresenta os poços com maiores valores de capacidade específica. Porém nota-se que as

duas classes (favoÉvel e nåo favorável) possuem um comportamento semelhante em relaçåo

às mais baixas produtividades, isto é, as duas classes apresentiam poços com as mais baixas

produtividades (valores até 0,04 m3/h/m¡.
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x'ig. 72 - Fig 4.4.2 - Gráfico de freqüêncla acumulâda Oa capacroâúe específica de poços agrupados cm

função da sua localização no mapa dc favorabilidade (análise booleana)

A F¡gura 4.4.3 apresenta o resultado da tabulaçäo cruzada entre ocorrência de fontes e o mapa

de favorabilidade booleano.

Fig. 4.4.3 - Tabulâção "-"¡d¡ "ntre 
oco.rên"ìa de fontes (7o) e sua localização no mapa de favorabilidade

(análise booleanr)

Observa-se que gO,7% das fontes cadastradas ocorrem nas áreas mapeadas como favoráveis

à ocorrência de água subterrênea. lsso significa que o mapa possui certa coerência, uma vez

que as surgências naturais estão relacionadas às áreas de malor infiltraçâo, circulação de água

e armazenamento de água. Porém, como a análise booleana, não considera os pesos dados

aos fatofes prospecfivos, nem os valores dados às diferentes classes, o mapa de

favorabilidade gerado apresenta um cafáter mu¡to geral lazendo com que seja necessário um

refinamento ma¡or das classes de favorab¡lidade.
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4.4.2 - Anál¡se þor comb¡nação L¡near Ponderada

A diferença principal da análise por combinação linear ponderada em comparaçáo com a

análise booleana é que a primeira utiliza a variabilidade de todas as classes de fatores, que

são expressos na forma de dados contínuos. Dessa forma, é possível a ut¡lização de classes

de pouca favorabilidade até valores extremos de importância (Araújo e Macedo, 2002).

os fatores säo ponderados de acordo com sua importância relativa. Esta importância relativa é

denominada de peso de compensação. segundo Eastman ef a/. (1995), existem várias

técnicas para a definição de pesos, porém uma das mais utilizadas é a comparaçåo aos pares,

desenvolvida por Saaty (1977 apud Eastman, 1997).

Nesta técnica, os pesos são definidos pelo usuário e devem considerar os dois fatores

envolvidos na análise de determinado par. segundo saaly (1977 apud Eastman, 1997), a

avaliação dessas comparaçöes aos pares utiliza uma escala de nove valores contínuos. o

programa utilizado (ldrisi) apresenta a escala de pesos conforme mostra a labela 4.4.11-

Nadefiniçãodospesosdecompensação,compara-secadaparpossíveleavalia.seamatriz

de comparaçöes aos pares. o procedimento requer que o principal auto-vetor da matriz de

comparação aos pares seja computado para produzir o conjunto de pesos de compensação

melhor ajustados (Eastman et a/., 1 995).

A tabela 4.4.12 apresenta os pesos atribuídos aos pares de fatores, para a análise de

favorabilidade de água subterrånea. E a tabela 4.4.13 apresenta os pesos de compensação

gerados pelo programa e que serão utilizados na análise CLP'

TABELA4.4'12-Matrizdecomparaçãoaospares-ponderaçãorelativa

FATORES l¡neamentos fôlñ.r¡â iuntas morfoestruturas nedolooia oeomoffolooia

l¡neamentos 1

litologia 1t3 I
juntas

morfoestruturas
1t5 1 1

115 1 1 1

Þedoloqla 1t9 1t9 1t9 1ts 1

oeomorfoloqia 1t9 1t9 1t9 1t9 1 1

TABELA 4.4.11 - Escala de pesos utilizada pelo Programa ldrisi

MU TANTE
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TABELA 4.4.13 - Pesos dos fatores obt¡dos pela análise de comparação aos pares

Fatores Pesos de comoensacão

lineamentos 0.418
litoloqia o,207

iuntas o,2079
morfÕestruturas 0.1 189

oedoloqia 0,0235

oeomorfolooia 0,0235

A tabela 4.4.14 apresenta um quadro resumo simplìficado dos pesos atribuídos pelos peritos

para cada classe e dos pesos de compensação, utilizados na análise de favorabilidede. o

resultaclo apresentado na soma ponderada corresponde ao maior valor possível em um pixel

derivado da sobreposição de classes de valor máximo para cada fator. É importante ressaltar

que se trata de um quadro simplificado, pois na tabela não aparecem os casos em que há

sobreposição de informaçöes em um mesmo fator. Por exemplo, dentro do fator litologia, tem-

se sobreposição de tipo litológico (rochas deformadas: 255, granitosigranitóides: 102 ou outras

rochas: 0) e diståncia de contatos geológicos (até 250 metros:255 ou acima de 250 metros: 0)'

Neste caso, as imagens referentes aos os parâmetros litologia e contatos foram somados, e as

áreas anômalas do fator litologia teriam um valor igual a 510 (255 = 255)' porém esta imagem

foi reclassificada para um intervalo de 0 a 255. Este procedimento foi aplicado para todos os

fatores utilizados sempre que havia sobrepos¡ção de classes dentro de um mesmo fator, como

o fator lineamenios.

Dessa forma, para saber o valor de um pixel na análise por cLP, cujo fator lineamento seja

proximidade de l¡neamentos alé 20Q metros, proximidade da intersecção de lineamentos até

600 metros e densidade de lineamentos alta; fator litologia sejam rochas deformadas e

proximidade de contatos geológicos até 250 metros, fator zonas de juntas alta densidade, fator

morfoestrutura baixo, fator pedologia latossolo e fator geomorfologia topos convexos e grau de

dissecaçåo alta, executa-se a seguinte operação algébrica:

(255x0,4183)+(255x0,2079)+(255x0,2079)+(255x0,1189)+(154x0,0235)+(154x0,0235)=250'22



LINEAR PONDERADA

FATOR CLASSES |JEÐ1J U,{
CLASSE
(0 - 2551

PtsS(J UE
COMPENSAçÃO DOS

PESOS

PONDERADA

Lineamento elê 25U m 255
0,4183

106,66

250.22

âc¡mâ cle 25U m 0 0

até 600 m 255 106,66

acima de 600 m 0 0

bãixe densidâde 153 63.99

intermediária 229 95.99

alta dens¡dade 255 106,66

Direcão NE 255 106,66

Outras direções 153 63.99
D¡recâo rnlersec- NE-NU 255 I 06.66

D¡reçâo ¡ntersec. NE-Nts 229,5 95,99

D¡recão intersec. NE-NW 204 85,33

C)¡rlrâs rlirecões intersec. 178,5 74,66

Litolog¡a rochas delormaoas e
fol¡adas

255 0,2079 53,01

oranitos e ofanrto¡des 102 21 ,20

oulrâs rochas 0 0

conlatos litológicos (até 250
m)

255 53,01

contatos l¡tológicos (acima
de 250 m)

0 0

lsofreqiiencia
de zonas de
iuntas

bâixa densidade 't27 .5
o,2079

26,50

¡ntermediária 229.5
alta densidade 255 53.01

Mapa
môrfneslnrhIrâI

bâ¡xo 255
0,1 1 89intermediário 255 30,31

alto 127.5 15.15

Pedolog¡a e ro issolo 204
0,0235

4.79

latossolo 229.5

oleissolo 51 1.19

Geomorfologla
(morfologia e
grau de
dissecação)

topos aguçados e
dissecacão muito alta e alta

154

0,0235

3,61

topos aguçados e
dissecrcão médìa e baixa

128 3,0

topos convexos e
.liqsêcâcão muifo âlta e alte

154 3,61

topos convexos e
dissecscão média e baixa

124 3,0

topos tabulares e d¡ssecaçao
mu¡to eltâ e alta

124 3,0

topos taþulares e olssecaçao
média e baixa

102 2.39

planicie fluv¡al e olssecaçao
baixa

51 1 ,19

A TABELA 4.13 QUADRO RESUMO SIMPLIFIGADO - ANÁLlsE POR COMBINAçÃo

Assim como realizado na análise booleana, o fator declividade foi considerado restriÉo, ou

seja,declividadesacimade35grausforamconsideradascomonãofavorávelindependentede

outros fatores. Por fim, o mapa de favorabilidade, em classes de 0 a 255 foi reclasslficado para
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0 a 10. A Figura 4.4.4 apresenta o mapa de favorabilidade de oconência de água subtenânea,

em 10 classes.

['lg. 4.4.,1- Mapa de Favorabilidade por combinação linear ponderada

Para avaliar a eficiênc¡a do mapa de favorabilidade, real¡zou-se a trabulaçåo cruzada entre o

mapa de favorabilidade e a capacidade específica de poços, os quais não foram utilizados nas

etapas de análise. A partir da tabulaçåo cruzada elaborou-se o gráfico de freqüência

acumulada de poços, agrupados em dasses de favorabilidade (Figura 4.4.5).

a poços o cldades
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Análise por Combinaçäo Linear Ponderada

Classes de favsabilidade

0 näo favorável
1
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0 20 Æ 60 80 100

Freoüênciâ âcumulada dê casos lTol

F.ig. 4.4.5 - Gráfico de freqüência âcumulûdå da câpâcidade esp€cífica dc poços agrupados em função då sua

localização no mapa de favorabilidade por análise CLP.

As classes do mapa de favorabilidade foram agrupadas em 5: classes de 10 a 9 - excelente,

classesdeSa6-boa,classesde5a4-moderada,classesde3al-pouca,classesde0-
näo favorável, Krishnamurthy (1996), também definiu 5 classes na elaboração do mapa de

favorab¡lidade para água subterrânea.

observa-se que a classe de excelente favorabitidade apresenta poços com elevadas

produtividades, sendo a maior¡a ac¡ma da média (0,66 m3/h/m) e a classe de moderada

favorabilidade apresenta poços de produtividade ma¡s ba¡xa do que as classes boa e excelente

favorabilidade, indicando a coerência do mapa. Nenhum poço estava local¡zado em áreas

mapeadas como pouca e nenhuma favorabilidade.

Além da análise com os poços, real¡zou-se uma tabulaçäo cruzada entre a ocorrência de fontes

e este mapa de favorab¡lidade, que está representada na forma de gráfico (Figura 4.4.6).
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classes de fãvorabilidade (cLP)

É

e

p

0.1

0.01

Fig. 4.4.6 - Tûbulâção cru"ada entre ocorrênci¿ de fontes e mâpa de fåvorabilidade'
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observa-se que as fontes cadastradas ocorrem nas áreas mapeadas como maior

favorabilidade à ocorrència de água subterrânea (classes excelente e boa favorabilidade)

Nenhuma fonte está inserida nas classes de mais baixas favorabilidades (classes moderada e

pouca favorabilidade e näo favorável). lsso signifìca que o mapa possui certa coerência, uma

vez que as surgências naturais estão relacionadas às áreas de maior infiltração, circulação e

armazenamento de água.

Para uma melhor avaliação deste mapa, realizou-se a tabulação cwzada entre a vezåo de

fontes e este mapa de favorabilidade. o resultado da tabulação cruzada é apresentado na

forma de gráfico de freqüência acumulada de casos em função de sua localizaçáo no mapa de

favorabilidade (Figura 4.4.7 ).

Clâsses de favorâbilidade
+ boa favorabili&de

a êxc€lenlefavorabilidade

++

0.1

a
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:
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I
.i

:
l
l
l

t

0

--- T r I r | | ,
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Frêdùênciã acumuladâ de casos lTol

Fig.4.4,7 - Gráfico de freqüência acumulada da câpacidâde específica de poços agrupados em função da sua

localização no mapa de favorabilidade por análise CLP

observando-se o gráfico, nota-se que as classes mapeadas como excelente e boa

favorabil¡dade apresentam um comportamento semelhante em relação a vazäo das fontes

Porém, obsefva-se que a classe mapeada como excelente favorabilidade apresenta os maiores

valores de vazão de fontes, ¡ndicando que esta classe é de fato mais favorável à ocorrência de

água subterrânea. Os dados demonstram a adequabilidade deste mapa para o estudo de

locais de estudo de detalhe para futura locaçäo de poços.

4.4.3 - Análise por média ponderada ordenada

Neste método, além da utilização dos pesos de compensaçäo dados aos fatores' como na

análise por cLP, utilizam-se pesos de ordenação. segundo Eastman (1997), na análise por

MPO a influência dos pesos de compensação é governada por um conjunto de pesos de
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ordenaçäo. Estes pesos de ordenação säo utilizados no controle da compensação entre os

fatores e são os pesos atr¡buídos aos fatores (opiniáo de peritos) e que näo foram utilizados na

análise por CLP, sendo definidos numa escala de 0 a 1. Dessa forma, os pesos definidos para

os fatores (escala de o a 1o) foram reescalonados, conforme apresenta a labela 4.4.14.

A TABELA 4.4.14 - pEsos DE oRDENAçAO - ANÁLISE POR MÉD|A PONDERADA

ORDENADA

Fetores Peso definido pelos Per¡tos
ro - tot

Peso de ordenaçäo
(0 - l)

Lineamentos (2. de cisalhamento) 10 o.25

l¡tôlñ.tiâ I 0,225

rntes I 0,225

morfoestruturas I 0,2

oedolooia 2 0.05

qeomorfologia 2 0,05

segundo Araújo e Macedo (2002), a principal diferença entre as análises cLP e MPO é a

consideraçäo de uma ordem de importância distinta para cada fatof, ou seja, é feita a

multiplicaçáo dos pesos de compensaçäo pelos pesos de ordenação, os quais foram

previamente definidos. Além disso, na análise por MPO, os ponderados desenvolvidos para os

fatores não possuem somatória igual a 1, como na análise por CLP

A partir dos pesos de compensação, dos pesos de cada classe e dos pesos de ordenaçäo para

cada fator, apresenta-se um quadro resumo simplif¡cado (Tabela 4 4 15)'

o resultado na soma ponderada corresponde ao maior valor possível em um pixel, derivado da

sobreposiçäo de classes de valor máximo para cada fator, como na análise por cLP. Dessa

forma, para saber o valor de um p¡xel na análise por MPO, cujo fator lineamento seia

proximidade até 2OO metros, proximidade da intersecção até 600 metros e densidade alta; fator

l¡tologia sejam rochas deformadas e proximidade de contatos geológicos até 250 metros, fator

zonas de junlas alta densidade, fator morfoestrutura baixo, fator pedologia latossolo e fator

geomorfologia topos convexos e grau de dissecaçäo alta, executa-se a seguinte operaçäo

algébrica:

(255 x 0,418g x 0,25) + (255 x O,2O7g x 0,225) + (255 x O,2O7g x 0,22s) + (255 x 0,1189x 0'2) + (154x 0'0235 x

0,05) + (154 x 0,0235 x 0,05) = 57,22

Assim como realizado na cLP, o fator declividade foì considerado como restrição, ou seja,

declividades acima de 35 graus foram consideradas como não favorável independente de

outros fatores. Por fim, o mapa de favorabilidade, em classes de 0 a 255 foi reclassificado para

0 a 10. A Figura 4.4.8 apresenta o mapa de favorabilidade de ocorrência de água subterrânea,

em 10 classes.
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A TABELA 4.4.15 QUADRO RESUMO SIMPLIFICADO - ANÁLFE POR MÉDA PONDERADA ORDENADA
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o poços E cidades
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MAPA DE FAVORABILIDADE
Análise por Média Ponderada Ordenada

Classes de favorabilidade

0 näo favorável
'l

2 baixafavorabilidade
3

1 moderada favorabilidade
5
6
7 boa favorabilidade
I
9 

- excelente favorabilidade10N
5 0 skmFF

Lindóia

Fig 4.4.8- Mapa de X'avorabilid¡de de ocor¡ência de água subterrânea por nédia ponderada ordenad¿

As classes de favorabilidade foram reagrupadas da seguinte forma: classes de 10 a 9 -
excelente,classesdeBa6-boa,classesSa4-moderada,classes3al-poucaeclasse0

- nåo favorável. Krishnamurthy ef a/. (1996), também escolheu 5 classes para a elaboraçåo do

mapa de favorabilidade para água subtenânea.

Para a aval¡ação do mapa de favorabilidade por MPO, real¡zou-se a tabulaçåo cruzada entre

este mapa e a capacidade específica de poços. A Figura 4.4.9 apresenta o gráfico de

freqüència acumulada de poços e os valores de capacidade específica agrupados em funçåo

de sua localizaçåo no mapa de favorabilidade.
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classes d€ favorab¡lidado
Â pouca favorabilidade

Ô moderadafâvorabilidade

+ boa lavorabilidad€
èxcelêrúê f€vorâb¡lídade
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Fig.4.4.9 - Gráfico de freqüência acumulada da cåpacidade específica rte poços agrup¡dos cm função da sua

locâlização no mapa rlc favorabilid¡de por análise MPO

observa-se que os poços de maior produtividade localizam-se nas áreas mapeadas como

excelente e boa favorabilidades. A classe mapeada como moderada favorabll¡dade possui

somente um poço cadastrado, com valor de capacidade específ¡ca próximo de 0,2 m3/h/m. A

classe mapeada como pouca favorabilidade apresenta os poços com as ma¡s baixas

produt¡vidades (0,02 m3/h/m a 0,1 m3/h/m).

Também se fealizou a tabulação cÍuzada entre a oconência de fontes e este mapa de

favorabilidade, que está representada também na forma de gráfico (Figura 4.4.10).
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ocorrência de fontes e mapa de favorabilidade

observa-se que as fontes cadastradas ocorrem nas áreas mapeadas como maior

favorabilidade à ocorrência de água subterrânea (classes excelente e boa favorabilidade)'

Nenhuma fonte está inserida nas classes de mais baixa favorabilidade lsso sign¡fica que o

mapa possui certa coerência, uma vez que as surgências naturais estäo relac¡onadas às áreas

de maior infiltração, circulaSo e armazenamento de água
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Classes de lbvorabll¡dade
O exc¿lentefa\¡orâbiliclade

+ boa fâvorabilidade

o 20 40 60 80 1oo

Freqüênciâ acumulada de casos (o/o)

Fig.4'4.r1-Freqliênciaacumuladâdefonteseseusdådosdeyåzãoagrupadosemfunçãodesualocalização

no mapa de favorabilidade Por MPO.

Para uma melhor avaliação deste mapa de favorabilldade, optou-se por realizar uma anál¡se

em função das vazões das fontes e sua local¡zaçäo no mapa de favorabilidade. A Figure 4'4 11

apresenta o gráf¡co de freqüênc¡a acumulada de fontes e seus dados de vazáo em lis

agrupados em função de sua localização no mapa de favorabilidade

Nota-se que a classe de excelente favorabilidade, apesar de possuir menos fontes apresenta

um compoftamento muito semelhante ao da classe boa favorabilidade, em relação à vazão das

fontes.

MÉTODO CONDUZIDO PELOS DADOS

4 4 4 - Análise Dor Pesos de Evidência

Amodelagemporpesosdeevidênc¡aincluitrêsfases:especificação,prediçäoetestede
independêncìa condicional (Raines ef a/.,2000). Posteriormente, a avaliação do mapa de

favorabilidade final neste trabalho foi feita por tabulação cruzada entre este mapa e novos

dados de produtividade de Poços.

a) Espec¡ficaçäo:

- Pontos de Treinamento

Prime¡ramente selecionaram-se os pontos de treinamento, que são conjuntos de locais de

ocorrências m¡nerais, neste caso foram escolhidos poços com produtividade acima de 0,4

m3/h/m, que é um valor intermediário entre a média de produtividade dos poços (0,6 m3ih/m) e

a mediana (0,1 m3/h/m) e as fontes cadastradas, num total de 56 dados Assume-se que os

pontos de treinamento têm carac{eríst¡cas comuns que permitirão a predição de sua presença

em outros locais similares. Dessa forma, os pontos de treinamento têm a função de quentif¡car

s



164

o grau relativo de importåncia das evidências O tamanho da élula (unidade de área)

escolhida fo¡ 0,1 kmz.

- Definiçäo da área de estudo

A área de estudo deve sef def¡nida, tomando-se o cuidado de delinear o contorno com

precisão, uma vez que a modelagem considera a associação espacial entre os pontos de

treinamento e as classes dos mapas.

- Preparação dos dados para a utilizaçäo como temas de evidência

os temas de evidência foram definidos em função da análise rcalizada no item Análise dos

Dados. Para os mapas de lineamentos, ¡ntersecção de lineamentos e de contatos geológicos,

onde havia a necessidade de uma análise com a proximidade destas feiçöes, optou-se pela

rcalizaçãode corredores (butfers) de distância para o cálculo de pesos de evidência e definiçäo

da d¡stância de corte.

Jâ para os mapas com classes definidas, como densidade de lineamentos, isofreqüência de

zonasdejuntas,geológico,geomorfológico,pedológicoedeclividade,teve-seocuidadona

definiçäo das classes dos mapas para o cálculo dos pesos de evidência'

- Cálculo de pesos de evidência e geração de mapas binários

A assoc¡ação espacial de cada mapa de evidência é realizada de acordo com a localização dos

pontos de treinamento. Uma tabela com os pesos de evidência W (presença do padrão

anômalo)eW-(ausênciadopadrãoanômalo),desviopadrão,contraste(C)econtraste
normalizado (Stud C) é gerada para cada uma das classes dos mapas temáticos'

o contraste (c) é definido como a diferença entre \Af e \M e fornece uma medida de

assoc¡açåo espacial entre as ocorrências e o padrão binário (o=ausência e 1= presença). o c

épositivoemaiordoquelquandoaevidênciapossuirfortecorrela$opositivacomos
depósitos, isto é, a presença da evidência aumenta a probabilidade de ocorrènc¡a do depósito

(Rostirolla ef a/., 1998). Quando o c é negativo a presençâ de evidência diminui a

probabilidade de ocorrência do depósito e neste caso não é um critério diagnóstico de

processos de mineralizaçâo (Rostirolla et a/., 1998). Quando a evidência t¡vef pouca ou

nenhuma correlação com os depós¡tos (c 
= 

0) a evidência deve ser descartadã, pois esta não

influencia a probabilidade de ocorrência do depósito. o contraste normalizado é definido como

a razão entre o contraste e o desvio padrão do contraste. Segundo Bonham-Carter (199a) o

contEste normalizado serve como guia de significância da associação espacial, isto é, o

contraste normalizado mostra a medida de significância do contraste em relação às incertezas

dos pesos e aos dados ausentes. segundo Raines (1999), o valor de ContraSte normal¡zado

deve ser maior que I ,96, para ser aceitável, com um nível de confiança de 97 '5 
o/o'
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Para se calcular os pesos de evidência para o mapa de lineamentos, de intersecção de

lineamentos e de contatos geológicos realizou-se uma análise de proximidade denominada

"pesos cumulativos ascendentes". Neste tipo de análise as zonas próximas aos pontos de

treinamento são mais preditivas e a ârea e o número de pontos säo determinedos

cumulativamente começando com a primeira zona de buffer em tomo de uma feição, passando

a próxima e assim sucessivamente. Para cada distânc¡a cumulativa os pesos e o contraste são

determinados assumindo que a distância é o ponto de corte entre a presença (próxima a

feição) e ausência (fora da feição). Bonham-Carter et a/. ('1988) admitem que o valor máximo

de contraste fomece a distância de corte. Porém, segundo Carranza e Hale (2000), em alguns

caSOS, quando os valOreS máx¡mos de contraste eStão associados a pouc¿ts ou nenhuma

ocorrência, o valor de contraste normalizado indica a distância mais significat¡va de corte.

Para se calcular os pesos de evidência de mapas temáticos, tais como densidade de

lineamentos, isofreqüência de zonas de juntas, geológico, geomorfológico, pedológico,

declividade, utiliza-se a anál¡se categórica, onde os valores dos atr¡butos são não ordenados

para a definiçäo das classes dos mapas binários, utilizaram-se os valores de contraste abaixo

de o para evidência negativa, igual a 0 para ausência de evidência e acima de 0 para

evidência positiva. A extensão ATcSDM do programa Arc View, tem uma opção para

generalizar cada um dos temas de evidência, baseado nos valores das tabelas de pesos de

evidência, adicionado-se um novo campo na tabela de atributos, com os novos valores

reclassif icados (binários).

A seguir säo apresentados os resultados das análises de pesos de evidência para cada mapa

temático,

- Proximidade de Lineamentos (zonas de cisalhamento)

A partir do mapa de distância (butrer) de 100 em 1 00 metros dos lineamentos, obteve-se a

avaliação de. pesos de evidência em relaçäo à proximidade de lineamentos' conforme

apresenta a tabela 4.4.16. O valor máximo de contraste (igual a 3,3) situa-se a distância de 500

metros dos lineamentos. Porém, observa-se que não ocorrem pontos de treinamento a essas

distâncias, uma vez que os pontos de treinamento são fornecidos na tabela na forma de

freqüência acumulada. optou-se por escolher o valor de cofte de acordo com o maior valor de

contraste normalizado (assim como o realizado pot Cafianza e Hale, 2000)' pois este

apresenta um número mais representativo de pontos de treinamento, sendo o valor de

contraste normalizado igual a 7,66, relacionado ao valor de corte da distância de lineamentos

igual a 100 metros. Este valor de distância está próximo ao valor utilizado na análise por

combinação linear ponderada que é de 200 metros. A Figura 4.4.12 apresenta o gráfico das

variações de contraste para as distâncias acumuladas dos lineamentos'
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TABELA 4.4.16 - Pesos de êv¡dência e contrastes calculados para distânc¡as
acumuladas de lineamentos (zonas de cisalhamento) *

a- contrasìe
,-^_-a .' - ConhaÊle normalizado

1oo 'lo*"rtlï'r"Íf", uoo 600

X'ig. 4.4,12 - Variações de contraste para as distôncim acumuladas dos lineamentos.

- Proximidade da intersecçåo de lineamentos (zonas de cisalhamento)

A partir do mapa de diståncia (buffefl de 100 em 100 metros da intersecçåo de lineamentos,

obteve-se a aval¡açåo de pesos de evidência em relação à proximidade da intersecÉo de

lineamentos, conforme apresenta a tabela 4.4.17. Conforme pode ser observado, o valor

máximo de contraste (igual a 2,65) s¡tua-se a distância de 100 mehos dos lineamentos. Porém,

observa-se que ocorrem poucos pontos de treinamento a essas d¡stâncias. Optou-se por

escolher o valor de corte de acordo com o maior valor de contraste normalizado (assim como o

realizado por Cananza e Hale, 2000), pois este apresenta um número mais representat¡vo de

pontos de treinamento, sendo o valor de corte da diståncia da interseção de lineamentos igual

a 400 metros (contraste normalizado igual a 8,66). Este valor de diståncia está próximo ao valor

utilizado na análise por combinaçåo linear ponderada que é de 600 metros. A Figura 4.4.13

apresenta o gráfico das variaçôes de contraste para as distâncias acumuladas das

intersecçöes de lineamentos.

o6
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O
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TABELA 4.4.'17 - Pesos de evidência e contrastes calculados para distâncias
acumuladas de intersecçäo de lineamentos (zonas de cisalhamento) *

-----a- coht¡åsré
.,-- a- -- Contrasle Normallzado

0 200_ 490 9æ 800 1000

Dlslånclâ acumuleda (m)

Fi& 4.4.13 - Var¡eções de contrûste paro as distâncias acumuladas dos lineamentos.

- Densidade de lineamentos (zonas de cisalhamento)

A Tabela 4.4.18 apresenta análise de pesos de evidência entre o mapa de densidade de

lineamentos e os pontos de treinamento. Nota-se que as classes de densidade alta e

intermediár¡a apresentam correlaçåo positiva (C > 0) e a classe baixa densidade conelaçåo

negativa (C< 0). Também na análise pelo método conduzido pelo conhecimento, as classes de

densidade de lineamentos alta e intermediária são as classes de maior valor.

TABELA 4.4.18 - Pesos de evidência e contrastes calculados para o mapa de densidade

de lineamentos (zonas de cisalhamento)*

I

O
(.)

4

* número de pontos de treinamento
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- ,n,0"0", geológicas

A análise do mapa geológico é apresentada na tabela 4.4.19. Conforme pode ser observado,

as classes do mapa geológico que apresentam correlaçåo positiva são: gnaisse e quartzito

(valores de c > o). Porém, quando as litologias são separadas em grupos maiores: rochas

deformadas e fol¡adas, outras rochas (granitóides, granitos, rochas sed¡mentares) e sedimentos

inconsolidados, a análise apresenta que as "rochas deformadas e foliadas" apresentâm

correlaçåo positiva e as "outras rochas" e "sedimentos" apresentam correlaçäo negativa' tabela

4.4.20. pa-ja a análise de favorabilidade optou-se pela utitizaçåo das classes litológicas

agfupadas, pois se verificou em campo a presença de fraturas (com surgênc¡a de água) não

somente em gnaisse, mas também em outras rochas deformadas, como migmatitos, milonitos'

etc. Além disso, a análise pelo método conduzido pelo conhecimento também utilizou essa

classificaÉo.

TABELA 4.4.19 - Pesos de evidência e contrastes calculados para o mapa geológico*

TABELA 4.4.20 - Pesos de evidênc¡a e contrastes calculados para o mapa geológico

(unidades litológicas agrupadas)*

- Proximidade de contatos geológicos

A partir do mapa de d¡ståncia (buffeÒ de 100 em 100 metros dos contatos geológ¡cos, obteve-

se a avaliaçåo de pesos de evidência em relaÉo à proximidade desses contatos, conforme

apresenta a tabela 4.4.21. Conlorme pode ser observado, o valor máximo de contraste (igual a

0,78) situa-se a d¡ståncia de 8oo metros dos contatos. Porém, observa-se que ocorrem poucos

pontos de treinamento a essas distâncias, uma vez que os pontos de tfeinamento são

fomecidos da tabela na forma de freqüência acumulada. Optou-se por escolher o valor de corte

* número de pontos de tre¡namento:
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de acordo com o maior valor de contraste normalizado (assim como o realizado por Carranza e

Hale,2000), pois este apresenta um número mais representativo de pontos de treinamento,

sendo o valor de corte da distância de lineamentos igual a 600 metros.

TABELA 4.4.21 - Pesos de evidência e contrastes calculados para d¡stâncias

acumuladas dos contatos geológicos*

- lsofreqüência de zonas de juntas

A tabela 4.4.22 aprcsenta análise de pesos de evidência do mapa de isofreqüência de zonas

de juntas. Nota-se que as classes de contagem alta e ¡ntermediária apresentam correlação

positiva (contraste igual a 0,72 e 0,25 respeclivamente) e a classe de baixa contagem

âpresenta correlação negativa (contfaste igual a -o,82). As classes de ¡sofreqüência alta e

intermediária såo as classes de maior valor nas análises pelo método conduzido pelo

conhecimento.

TABELA 4.4.22 - Pesos de evidência e contrastes calculados para o mapa de

isofreqüência de zonas de juntas*

- Morfoestruturas

o resultado da análise de morfoestrutufas é apresentado na tabela 4.4.23. A classe mapeada

como ba¡xo morfoestrutural apresenta cofrelação positiva (contraste igual a 0,58) e as classes

mapeadas como intermediário e alto morfoestrutural apresentam correlação negativa (contraste

igual a - 0,17 e - 1,42 respectivamente). Na análise por comb¡naÉo linear ponderada, além da

classe de baixo mofoestrutural a classe de intermediário morfoestrutural também é

considerada importante na análise de favorabil¡dade.
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TABELA 4.4.23 - Pesos de evidência e contrastes calculados para o mapa

morfoestrutural*

- Decliv¡dade

A tabela 4.4.24 apresenta análise de pesos de evidência do mapa de declividade. Nota-se que

as classes 15-25 graus e 25-35 graus apresentam correlaÉo pos¡tiva (contraste igual a 0,50 e

0,28 respectivamente) e as outras classes apresentam correlaÉo negativa, com exce$o da

classe > 35 graus, que näo apresenta pontos de treinamento. Na análise por combinação linear

ponderada e média ponderada ordenada considerou-se como restriçâo as decliv¡dades ac¡ma

de 35 graus.

TABELA 4.4.24 - Pesos de evidêncía e contrastes calculados para o mapa de

declividade'

- Pedologia

A análise realizada no mapa pedológico indica que os pontos de treinamento localizam-se

somente em uma únic€ classe (latossolo), conforme mostra a labela 4.4 25. Por isso, nåo é

possível calcular oS pesos de evidência e, portanto näo o mapa pedológico deve ser um mapa

de evidência descartado na análise de favorabil¡dade

TABELA 4.4.25 - Pesos de evidência e contrastes calculados para o mapa pedológico.

- Geomorfologia

A análise da geomoffologia indica que a classe do mapa morfológico "topos aguçados" e

classe de grau de dissecação "alta" apresentam conelaçöes positivas (contraste igual a 1,83 e 
'

respectivamente), conforme apresentado nas tabelas 4.426 e 4'4.27 '
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TABELA 4.4.26 - Pesos de evidência e contrastes calculados para o mapa morfológ¡co*

TABELA 4.4.27 - Pesos de evidência e contrastes calculados para o mapa de graus de

dissecaçäo*

b) Prediçâo

Nesta etapa gera-se o mapa de probabilidade posterior, utilizando-se a combinação ponderada

dos mapas de evidência binários gerados na etapa de especificaSo'

A probabilidade posterior é a probabilidade condicional de ocorrência dos pontos de

treinamento, considerando-se as informaçöes dos mapas de evidência binários, ou seja, é a

probabilidade prév¡a atualizada pela aplicação da regra de Bayes. Porém, a aplicação do

método de pesos de evidênc¡a assume a independência condicional dos temas de evidência

em rela@o aos pontos de treinamento.

c) Teste de independência condicional

segundo Bonham-carter (1994), o método de pesos de evidência assume que todos os mapas

de ev¡dência usados no modelo såo condic¡onalmente independentes para uma estimat¡va

válida de probabilidade posterior. Dessa forma, o teste de independênc¡a condicional (que

utiliza a estatística qui-quadrado - X2) é realizado com o objetivo de se aval¡ar a independência

condicional dos mapas de evidência binários (aos pares). com base nos resultados, alguns

mapas podem ser descartados da modelagem, pois devido a presença de dependência

condicional, estes eståo sendo representados por outras evidências. Neste caso, pode-se

el¡m¡nar ou comb¡naf os mapas cond¡cionalmente dependentes (Penotta, 1996).

A estatística X2 é calculada pelo número de ocorrências (pontos de treinamento) observadas e

que pertencem a cada uma das classes dos mapas comparados com o número esperado de

ocorrências.

A tabela 4.4.28 apresenta os valores de probabilidade calculados segundo o teste de

independência cond¡cional (respeitando-se o limite )fi.ss,r = 3,8) dos mapas de evidência

binários. A hipótese nula de independência condicional é testada se o valor med¡do do teste X2-
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excede o valor teór¡co do teste x2, dado um nível de significância de 95% e com 1 grau de

liberdade, igual a 0,05 (= 1 - probab¡lidade). Dessa forma, valores de probab¡lidade menores

que 0,05 indicam dependência condic¡onal. Nota-se que os mapas de evidência "proximidade

de l¡neamentos" e "contatos geológ¡cos" apresentam dependência cond¡cional (valores aba¡xo

de 0,05), os mapas de ,,densidade de lineamentos" e "¡sofreqüência de zonas de juntas"

apresentam dependência condicional em relação ao mapa de "morfologia" e os mapas de

"geologia" e "morfologia" apresentam dependência cond¡cional em relação ao mapa de "graus

de d¡ssecação".

TABELA 4.4.28 - Teste de independência condicional entre os mapas binários de

evidências (valores de probabilidade calculados em função do teste X2) *

Dessa forma, optou-se pela junçäo (operador booleano oR) do mapa de lineamentos e de

contatos geológicos, pois os contatos geológicos são coincidentes ou paralelos aos

lineamentos, devido a forte estruturação tectônica (de direçao NE) na área. Partindo do

princípio de que o mapa de morfologia e o de grau de dissecação säo fatores geomorfológicos,

também optou-se pela junçäo destes (operador booleano oR). Para os dois novos mapas

"lineamentos + contatos" e "morfolog¡a + grau de dissecaÉo", calcularam-se os pesos de

evidência (tabela 4.4.29 e 4.4.30).

No mapa "lineamentos + contatos" o valor de corte foi distância 100 metros (valor de contraste

normal¡zado igual a 5,82). No mapa "morfologia + grau de dissecaçäo" uniram-se as classes de

morfologia e de grau de disseca$o da mesma maneira como real¡zado na análise pelo método

conduzido pelo conhec¡mento, contendo no total 4 classes: topos aguçados e disseca$o

muito alta e alta e topos convexos e dissecaÉo muito alta e alta (4)' topos aguçados e

dissecaçåo média e baixa, topos convexos e dissecação média e baixa e topos tabulares e

d¡ssecação muito alta e alta (3), topos tabulares e dissecaçåo média e baixa (2) e planície

fluvial e dissecaçåo baixa (1).

* em cinza os valores de
evidências
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TABELA 4.4.29 - Pesos de evidência e contrastes calculados para distâncias

acumuladas de proximidade de l¡neamentos e contatos geológicos *

TABELA 4.4.30 - Pesos de evidência e contrastes para o mapa geomorfológico

(morfologia e grau de d¡ssecação)*

A tabela 4.4.31 apresenta os valores de probabilidade calculados segundo o teste de

independêncla condlcional dos mapas binários de evidência' Conforme pode ser observado' o

mapa de evidência geomorfologia apfesenta dependênc¡a condicional em relaso ao mapa

geológico, portanto a evidência geomorfologia será descartada da análise de favorabilidade A

tabela 4.4.g2 apresenta os valores de probabilidade calculados segundo o teste de

independência condicional dos mapas binários de evidência, sem considerar o mapa de

evidência "geomorfologia". Conforme apresenta a tabela náo ocone nenhum valor de

probabilidade abaìxo de 0,05, o que indica a independência cond¡cional de todos os mapas de

ev¡dência.

TABELA4'4.31-Testedeindependênciacondicionalentreosmapasbináriosde
evidências (valores de probabilidade Galculados em função do teste X2) *

' em c¡nza o valor probab¡l¡dade < entre os mapas de
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TABELA 4.4.32 - Teste de independência condicional entre os mapas binários de

evidências (valores de probabilidade calculados em funçäo do teste X2)

MAPA aIF FVrDËNclA llc PI DL D

0.907 D 924'¡ o q?ôf o.9724 0.998( o gss:

0.'168( 0.6: o 79¿r o o qoâ!

rrox¡m¡dade da intersecoão de lineamentos (Pl) ô 476; o.Æ7i o5f4l o.679t

'lêôsi.lârle.le lineãrnentos lDL) o 935{ 0.158{ o 6-21(

rência de zonas de iuntas (zJ) o laot 0.6401

,ôrfôeslruturâ fMl
o 947¿

/alores <0.05 ¡ndicam deÞendência cond¡cional
n ¿mt

conformeexplicadoanteriormente,omapadefavorabilidadeparaaocorrênciadeágua

subterrânea,baseadonamodelagemporpesosdeevidência,cons|stenaavaliaçåoda
probabil¡dade posterior, com base na probab¡lidade prévia' Como a probab¡lidade prévia é

definida como o número de depósitos conhecidos (pontos de tre¡namento) por un¡dade de área,

um último teste pode ser aplicado para verificaÉo da condição de ¡ndependência condicional

em relação aos pontos de treinamento.

SegundoBonham-Carter(1994)seototaldedepósitosprevistosémuitomaiordoquel0%do

número de depósitos observados é possível que a independência condicional esteja sendo

violada e novos procedimentos, como a eliminaçåo de mapas ou combinaçöes entre mapas

dependentes, devem ser realizados na resoluçåo deste problema' O programa SDM calcula o

teste de independência condicional global, que é a Êzão entre o número de depósitos

observadoseonúmerodedepóS¡toscalculados.Arazäodeprobabilidadecondicionalé

sempre menor do que 1, mas deve ficar sempre entre O'85 e 0'90 Em caso contrário a

condição de dependência cond¡cional está sendo violada'

conforme apresenta a tabela 4.4.32, o valof do teste de independência condicional global é

0,4, isso ind¡ca que a condiçäo de independência cond¡cional está sendo violada. Dessa forma,

optou-seporunirostemasdeevidênciazonasdejuntasedensidadedel¡neamentos(zonas

de c¡salhamento), pois estes temas podem ser condicionalmente dependentes em função de

estarem representando reg¡öes de fraqueza crustal. o novo mapa de evidência "isofreqüência

de zonas de juntas + densidade de lineamentos" (DLJ) foi criado. optou-se também por unir o

mapa de evidência "intersec@o de lineamentos" com o mapa de evidência "contatos

geológicos + lineamentos", po¡s a intersecção de lineamentos também é representada no mapa

del¡neamentos'essenovomapadeevidênciafoidenominado(Lcl).Atabela4.4.33e4.4-34

apresenta os pesos de evidência atribuídos às classes dos mapas DLJ e LCI'



TABELA 4.4.33 - Pesos de ev¡dênc¡a e contrastes para

l¡neamentos + ¡sofreqüênc¡a de zonas de juntas).
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o mapa DLJ (densidade de

TABELA 4.4.34 - Pesos de evidência e contrastes para o mapa de distâncias LCI

(lineamentos + contatos geológicos + ¡ntersecção)*

'número

A tabela 4.4.35 apresenta os valores de probab¡lidade calculados segundo o teste dê

independência condicional dos mapas binários de evidência. O valor do teste de independência

condicional global é 0,69, o que indica que ainda existe alguma dependênc¡a condicional'

Dessa forma, optou-se por descartar a evidência "intersecÉo de l¡neamentos" e usar a

evidência ,,lineamentos + contatos" (LC) ao invés da evidência "lineamentos + contatos +

¡ntersecçäo" (LCl). A tabela 4.4.36 apresenta os valores de probabilidade calculados segundo o

teste de independência condicional dos mapas binários de evidência, sem considerar o mapa

de ev¡dência LCI e considerando o mapa de evidência LC. Conforme apresenta a tabela o valor

do teste de independência condicional global é 0,85, o que ¡ndica a ¡ndependência condicional

de todos os mapas de evidência. Dessa forma, os mapas de evidência podem ser utilizados

para a análise de favorabilidade.

TABELA 4.4.35 - Teste de independència condicional entre os mapas binários de

evidências (valores de probabilidade calculados em função do teste X2)

MAPA DE EVIDÊNCIA 3 ID -ct ¡orfoestrL¡tutãs

lensidade de l¡neamentos + densldade de juntas (uLJ) 0.98551 0.232( 0.8381 o.2494

Seoloqia (G) o 9997 1.000( 0.998(

¡ lDì 0.813í 0.987r

iñêâñìênfôc + cônlâfos + inferseccão lrneam. lLCl) 0.9187

/âlôres <0 05 ¡ndicam deDendênc¡â cond¡c¡onal

teste de ¡ndeþendénc¡a cond¡c¡onal global 0.690r

* número de pontos de treinamento:
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TABELA 4.4.36 - Teste de independência condicional entre os mapas binários de

evidências (valores de probabilidade calculados em funçäo do teste X2)

A Figura 4.4.14 apresenta os mapas de evidência binários utilizados na modelagem por pesos

de evidência e a tabela 4.4.36 apresenta os pesos e os contrastes de cada fator utilizado para

a análise de favorabilidade em ordem decrescente de contraste.

.'
A,*U*" . ,l

i taEIOE ) t 
f ^t'*u"*"óù'iúg .

1fff ¡"**-

a)
b)

c) d)

e)

E crd€des

maÞas de evrdêncra
brnános

E¿

N

A
10 0 10lønFE=-

a) Densidade de lineamentos e densidade
(isofreqüência) de zonas de juntas
b) Lineamentos e contatos geológicos
c) Morfoestruturas
d) Geologia
e) Declividade

MAPA DE evloÊt¡clR I til D prox. lineam + conhtos (LC)

Densidade de lineamentos + densidade de iuntas (Dl 0.9855 0.249? o.2326 0.2412
Geolosia (G) 0.9989 0.9997 0.9074
Morfoestrutura (M) 0.9874 0.914E
)eclividade lD) 0.9085
y'alores <0,05 indicam dependência condicional
Teste de independência condicional qlobal 0.8500

Fig, 4.4.14 - Mapas de evidência binários usados na análise de favorabilidade por pesos de evidência
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TABELA 4.4,36 - Síntese dos fatores e critérios definidos pela análise de pesos de

evidência.

1,4e1-,
-ìtVeOIllF!ç.r.
Náii*ãt t;i;1â :

w w

¡Jênsrdade de l¡neamentos e densidade de zonas de juntas 2,56 9,53 1.91 -0,ô5

Proxim¡dade de lineamentos e de contatos oeolóoicos 1100 m) 12 t2 /a
5A 19 35 -0.23
56 1.4

Declivrdade 15-25"
?5-350

0,5
o2a

1,64
048

0,40 -0,10
-0,01

d) Mapas de favorab¡lidade

Segundo Raines (1999) é possível utilizar o gráfico de freqüência acumulada dos pontos de

treinamento em função dos valores de favorabilidade obtidos na modelagem (probabilidade

posterior), para se definir as categorias de favorabilidade do mapa. A Figura 4.4.15 apresenta

este gráfico em função da modelagem realizada.

Favoráv€l ¡.¡rtll,o'
-rrtttlt

a-ar--aaf

ô
.9

E
5q
P

E
e

t=
-t

l
0.', -]i

i

I

o.t l

0.001

0.0001

I Nåo perm¡ssivo

o 20 40 .6q.. 80 r00

Arãs scumulâds l%)

Fig.4.4.15 - Gráfico d€ áreâ acumuladâ de pontos de treinamento em funç1o da favorabilidade calculada na

modelagem.

Conforme pode ser observado, o gráfico indica que ex¡stem três populaçöes de favorabil¡dade,

com guebras significativas nos valores de favorabilidade 0,0015 e 0,02. Estes valores de

quebra såo usados para definir três categorias de favorabilidade. Valores de favorabilidade

menores que 0,0015 såo interpretados neste modelo como nåo permissivo para ocorrência de

água subterânea. A quebra do valor de favorabilidade 0,02 separa áreas permissivas de áreas

favoráveis. A probab¡lidade prévia usada no modelo é 0,003 (definida pelo programa SDM). A

Figura 4.4.16 apresenta o mapa de favorabilidade, classificado em três categorias (nåo

permissivo ou nåo favorável, perm¡ssivo e favorável).
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Gidades

poços

MAPA DE FAVORABILIDADE
Análise por posos de evidência

Classes de favorabllldade

l---l nâo favorável

l---l permissivo

! favorável

5 0 5km
F--

N

A
E
o

Fig. 4.4.16 - Mapa de favorabilidade de ocorrência de água subterrânea pela análise por pesos de evidência,

classificado em três classes: nilo permissivo, permissivo e favorável.

Para a aval¡ação do mapa de favorabilidade pelo método de pesos de evidência, realizou-se a

tabulaçao cruzada entre este mapa e a produtividade de poços. O resultado é apresentado na

forma de gráfico de freqüência acumulada da capacidade específica de poços e sua

localizaçåo no mapa de favorabilidade (Figura 4.4.17l-.



Classes de favorab¡lidade
Ô näo permiss¡vo

+ perm¡ss¡vo

a favorável

20 40 60 80

Freqirência acumulada de cásos (%)

fig. 4.4.17 - Gráfico de freqüência acumulada da capacidade específica de poços agrupados em função da

sua localização no mâpa de fâvorabilidade por análise d€ pesos d€ evidência

conforme pode ser observado, os poços com maiores valores de produt¡vidade localizem-se

nes áreas class¡ficâdas como favorável e secundariamente como permissivas. os poços com

valores médios mais baixos de capacidade específica localizam-se nas classes não

permissivas. Dessa forma, admlte-se que este mapa indica de fato as áreas de maior

infiltração, c¡rculaçäo e armazenamento de água subterrânea'

como este mapa apresenta somente três classes, optou-se por reclassificá-lo em 5 classes de

favorabilidade (não favorável, pouca, moderada, boa e excelente), como realizado nas anál¡ses

por cLP e MPO. As classes de favorabilidade foram definidas da seguinte maneira: 0 - 0'0015

(não favorável), 0,0015 - O,OO3 (pouca favorabilidade), 0,003 - 0'008 (moderada

favorabitidade), o,oo8 - o,04 (boa favorabilidade), o,o4 - 0,16 (excelente favorabilidade). A

Figura 4.4.18 äpresenta o mapa de favorabilidade de água subterrânea-
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MAPA DE FAVORABILIDADE
Análise por pesos de evidência

Classes de favorabilidade

I0-0.m15 nåo

I 0.0015 - 0.003 pouca

m 0.æ3 - 0.008 modarada

I !.Q9- o_.0_23 boa

-o.v22 
-o.04

I 0.04 - 0.08 excetenre
I 0.08 - 0.16

5 0 Skm
-l=-

+++

+

+

+

Lindóia

+

+

++++ +

f ig. 4.4.18 - Mapa de favorabilidade de ocorrência de r[gua subterrânea pela análise por pesos de evidência,

classilicado em cinco clas¡es.

Realizou-se a tabulaçåo cruzada entre a produtiv¡dade de poços e o mapa de favorabilidade

por pesos de evidência com cinco classes. A Figura 4.4.19 apresenta o grá,fico de freqüência

acumulada da capacidade específica dos poços agrupados em funçåo de sua localizaçåo no

mapa de favorabilidade. Como somente um poço se localizava na classe moderada, este fo¡

incluído na classe de pouca favorabilidade.
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Fig. 4.4.19 - Gráfico dc frcqüência acumulada dâ capacidade espccífica de poços ågrupados em funçÉo da

sua localizaçáo no mâPa de fâvorabilidâde por enátise de pesos de cvidência

Conformepodesefobservado,asclassesmapeadascomoexcelenteeboafavorabilidade

apresentamospoçoscomasmaisaltascapac¡dadesespecíficas.Asclassesmapeadascomo

pouca favorabilidade e näo favoráveis apresentam um comportamento muito semelhante em

relaçâo à produtividade dos poços. Nestas classes se localizam os poços com as ma¡s baixas

produtividades (abaixo de 0,2 m3/h/m).

4.4.7 Companção entre os rnapas de favorabilidade

SegundoHarrisefat.(20o1)'osmapasdefavorabilidaderesultantesdediferentesmétodosde

análise podem sel comparados entre si (aos pares) usando-se os coeficientes de correlação

Spearman' A correla$o é feita por classes ('.ranks,') pondefadas por área. Segundo Davis

(2002), se o coefic¡ente de classes Spearman for igual a zero' indica que os dois mapas såo

independentes, se for igual a 1 indic€ que os mapas possuem correspondência perfeita e se for

igual a -1, perfeita correla@o negativa A tabela 4 4 34 apresenta os coeficlentes de

correlação spearman entfe os mapas de favorabilidade obtidos pela análise Booleana (B)'

análise por combinaçäo linear ponderada (CLP), análise por média ponderada ordenada

(MPO) e por pesos de evidência (PE)

TABELA 4.4.34 - COEFIGIENTES DE GoRRELAçAO SPEARMAN (POR CLASSES)

ENTRE OS MAPAS DE FAVORABILIDADE

Mapas de
favorabilidade

CLP MPO PE

B 0,5 o.4 o,2

CLP 0,6 o,

MPO U,

E
+
a

Classesd€ favorab¡lidedê

poucâ a moderada favor¿bilidade

boa favorabilidado

exc€lente favorabil¡dadê
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Conforme mostram os coeficientes de correlaçåo todos os mapas de favorabilidade gerados

apresentam correlaçåo positiva. Os mapas que apresentam a maior correlaçåo såo os gerados

pelas análises CLP e MPO. lsso ocorre porque os fatores referentes aos parâmetros

prospectivos utilizados nas duas análises såo os mesmos, variando somente o peso de

ordenaçåo utilizado somente na análise MPO. O mapa de PE apresenta as mais baixas

correlaçöes quando comparado com os outros mapas. lsso é explicado porque na análise por

PE foram utilizados paråmetros prospectivos diferentes dos utilizados nas análises pelo método

conduzido pelo conhecimento. A diferença dos paråmetros prospectivos utilizados se deu

principalmente para satisfazer a condiçåo de independência condicional, necessária na análise

por PE.

Para uma melhor visualizaçåo das diferenças entre os mapas de favorabilidade, foram gerados

os mapas de diferenças de classes do coeficiente Spearman (Figuras 4.4.20 a 4.4.25). As

classes såo geradas utilizando-se uma classificaçåo por áreas iguais. O mapa apresenta em

cores cinza as áreas iguais nos dois mapas analisados, os valores maiores do primeiro mapa

em relaçåo ao segundo aparecem em tons de vermelho, sendo maior a satura$o de vermelho

quanto maior a diferença entre os mapas. As cores azuis indicam os maiores valores do

segundo mapa em relaçäo ao primeiro, quanto maior a diferença, maior a saturaçåo do azul.

Mapa d6 ditôrônças åntr6 MPo ô cLP

Mpo. CLP 18 Rânks
Mpo. CLP 1ô Rank6
Mpo. CLP 1¿l Ranks
Mpo. CLP 12 Ranks
Mpo. CLP l0 Ranks
Mpo<CLPBRanks
Mpo<CLPôRank6
Mpo<CLP4Ranks
Mpo<CLP2RankÊ
Mpo = CLP
Mpo>CLP2Ranks
Mpo>CLP4Ranks
Mpo<CLP6Rank6
Mpo>CLPSRanks
Mpo > CLP 10 Ranks
Mpo > CLP 12 Ranks
Mpo > cLP 14 Ranks
Mpo > CLP 16 Ranks
Mpo > CLP l8 Rsnks

10 0 lokm

-|_-+++

Fig. 4.4.20 - Mapa de diferenças de classe MPO e CLP



Måpå do diferenças entre B e CLP
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B < CLP IS Renks
B < CLP l6 Ranks
B < CLP 14 Ranks
B < CLP 12 Rsnks
B<CLPl0Rgnks
B<CLPSRenks
B<CLPôRanks
B < CLP Ranks
B<CLP2Rank6
B= CLP
B>CLP
B>CLP4Ranks
B<CLP0Ranks
B>CLPSRanks
B>CLPl0Rank8
B > CLP 12 Ranks
B>CLPl4Ranks
B > CLP 16 Ranks
B>CLPlSRãñks

Fig.4,4.21- Mapa de diferenças de classe B c CLP

Mapa do diforonças ontro B e MPO

IIIIIIf,[JEtf
EEwIIIII

B < MPO 18 Ranks
B<MPOI6Ranks
B < MPO 14 Ranks
B < MPO 12 Rânk6
B < MPO 10 Renks
B<MPO8Rånks
B<MPO6Renks
B < MPO Ranks
B.MPO2Ranks
B=MPO
8>MPO
B>MPO4Ranks
B<MPOôRanks
B>MPOSRanks
B > MPO 10 Ranks
B > MPO 12 Rank6
B > MPO 14 Ranks
B > MPO 16 Rânks
B > MPO 18 Ranks

ßig.4.4.22- Mapa de diferenças de classe B e MPO



M.p. ü dilcfrrE t cnùcclP E PE

CLP < PE 18 Rrnkr
CLP < PEIô R.nkr
CLP < PE 1¡f R.nk
CLP < PE 12 R.r*¡
CLP < PE l0 R.nkr
CLP<PEgR.nks
CLP < PEô RrnI(.
CtP < PE Renk!
CLP<PE2R¡nk
CLP= PE
CLP > PE
CLÞ PE ¿l R¡nk¡
CLP<PEER.nkg
CLP>PE8R.nlc
CLP > PE 10 Rankr
CLP > PE 12 R.nl6
CLP > PË l¡l R.nk3
CLP > PË l8 R.nk¡
CLP > PE 18 R¡nk

Fig 4.4.?3- Mapa de difercnçar de chsse PE e CLP

Meps d. d¡fcr.ncar snt MFO E PE

MPO < PE lE Ranks
ÙlFO < PEl6 R.nk
MPO < PÊ 14 Renke
MPiO < PE 12 R¡nk¡
MPO < PE l0 Renk¡
lrFO<PE8R.nl(s
MPO<PE0R.nk¡
ftlPO < PE Rank¡
llPO<P€2Renks
filPo- PE
IFO> PE
IPO>PEaRenkB
l¡FO>PEORrnfr
llPO > PE8 Red(¡
MPO > PE 1o Rük!
MFO > PE 12 R.nk¡
MPO > PE 14 R¡nks
MPO > PE l0 Renkr
MFO > PE 18 Renks

ßi9,4.iL24-Mapa de diferenças decla¡sePE e MFO



Mapa de d¡foronças onlfê B 6 PE
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B < PE 18 Rank6
B < PE16 Ranks
B < PE 14 RankÊ
B < PE 12 Renks
B < PE l0 Ranks
B<PESRanks
B<PEORanks
B < PE Ranks
B<PE2Ranks
B= PE
B>PE
B>PE4Renks
B>PEôRanks
g>PEBRankg
B > PE 10 Ranks
B > PE 12 Ranks
B > PE 14 Ranks
B > PE 16 Ranks
B > PE 18 Ranls

F

ã

['ig. 4.4.25 - Mapa de diferrnças de classe PE e B
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4.s ESTUDO DE DETALHE: FOTOTNTERPRETAçÃO E LEVANTAMENTO GEOFíS|CO DE

ELETRORRESISTIVIDADE

Com base nos mapas de favorabilidade, foram selecionadas duas áreas para estudo de

detalhe, uma em Lindóia e outra, em Serra Negra, ambas classificadas como alta

favorabilidade a ocorrência de água subterrånea (Figura 4.5.1a, 4.5.1b, 4.5.1c e 4.5.1d).

tr'ig. 4.5.la - Mapa de favorabilidade de ocorrência de água subtcrrânca (por combinação linear ponderada) e

áreas selecionadas ¡lara o estudo de detalhe.

O objetivo deste estudo de detalhe é avaliar o resultado do mapa de favorabilidade e refinar o

modelo hidrogeológico prospectivo para a regiåo. A avaliaçåo foi feita utilizando-se métodos

geofísicos de eletrorresistividade e fraturas mapeadas, visando a identificaçåo de locais

favoráveis a locaçåo de poços (presença de zonas fraturadas preenchidas por água), identificar

as principais direções das zonas fraturadas favoráveis à acumulaçåo de água e avaliar a

espessura do manto de alteraçåo e a profundidade do topo rochoso.

A seguir seråo apresentados os resultados do egtudo de detalhe para as duas áreas e a

definiçåo do modelo geológico mais detalhado para a ârea.
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Fig 4.5.2 - Area de estudo de detalhe, região de Lindóia (Mineração Cremasco)
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De acordo com o mapa geológico compilado, as rochas pertencem ao Complexo ltapira (de

idade neoproterozóica), e såo classificadas como "Biotita hornblenda gnaisses bandados". O

bandamento é paralelo à direçåo da foliaçåo. As bandas escuras såo de biotita hornblenda

gnaisse anfibolítico (Basei et a\.,1986).

4.5. 1. 1 Fotointerpretaçåo

As fraturas mapeadas a partir das fotografias aéreas possuem as seguintes orientações

preferenciais com mergulho vertical a sub-vertical: N60-70E, N40-60W N40-50E, N70-80E,

N20-30E, E-W e N-S, conforme mostra o gráfico de rosetas (Figura 4.5.3).

Fig. 4.5.3 - Gráfico de rosetas das dirrcções das fratura mapeadas

A Figura 4.5.4 apresenta a fotografia aérea, com as fraturas mapeadas, as zonas de

cisalhamento e os locais onde foram realizadas as SEVs e os caminhamentos elétricos.
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X'ig. 4.5.4 - X'otografia aérea (escala 1:25.000) da área: fraturas mapeadas, estacas dos caminhamentos

elétricos e locais das SEVs. Os traços laranja pontilhados silo os lineamentos fotointerpretados do produto

integrado ETM'MAG que corr€spondem às zonas de cisalhamento

4.5. 1.2 Levantamento Geofísico de Eletrorresistividade

Realizaram-se três perfis de caminhamento elétrico, arranjo dipolo-dipolo. O espaçamento

entre eletrodos foi de 30m com 5 níveis de investigaçåo em profundidade. Realizaram-se

também duas SEVs, arranjo Schlumberger. As planilhas referentes aos dados de campo såo

apresentadas no anexo ll. Os resultados e as interpretaçöes dos dados geofísicos säo

apresentados a seguir,

a) Perfil 1:

- Características do levantamento oeofísico

O perfil 1 de caminhamento elétrico foi realizado na rodovia Lindóia - ltapira, possui direçåo

aproximadamente E-W, definido por 38 estaçöes de medidas eqüidistantes de 30m. Esse perfil

geofísico teve início na porçåo W (estaca 0) e foi finalizado na estaca 37 (porçao E). O

posicionamento de cada estaçåo (estaca) foi obtido por intermédio de GPS. A SEV foi realizada

na estaca 14, com abertura máxima entre eletrodos de corrente iguala 300 m (AB/2=150 m).
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- Apresentaçåo e lnterpretacåo dos resultados

SEV_1

A Figura 4.5.5 apresenta o resultado da inversåo dos dados da SEV-1. O gráfico (ABl2 x
resistividade aparente) apresenta os dados de campo (pontos vermelhos) sobrepostos a uma

curya contínua que equivale à resposta do modelo geoelétrico calculado (em termos de

resistividade verdadeira, espessura da camada e profundidade do topo da mesma). A linha

pontilhada representa o modelo de resistividade das camadas. O ajuste obtido (diferença entre

o valor medido e calculado a partir do modelo) pode ser avaliado através de um erro de

mínimos quadrados (RMS errof também apresentado na Figura 4.5.5.

SEV-1
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AEY2 (m)

64 124 256

Læø

Resistiv¡dade (O. m)

Fig. 4.5.5 - Resultados da Inversão dos dados da SEV 1

ldentificaram-se 5 camadas geoelétricas, sendo que as camadas 1 e 2 podem ser

consideradas como uma única camada em funçåo de pequena espessura apresentada. As

camadas 1 e 2 representam uma cobertura superficial/solo seco, apresentam espessura de 4,4

metros e valores de resistividade próximo de 1.000 O.m. A camada 3 trata-se de um solo mais

saturado (613 O.m) com profundidade de sua base em torno de 16,5 m e espessura 12,1 m. A

camada 4 foi interpretada como rocha alterada, com res¡stividade em torno de 640 O.m e

E

I
õ
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f

o-

1Ø

1,2

12,1

20,6

NA= 4,5 m

ÊRRO:4,06 %
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espessura 20,6. A pequena variaçåo de resistividade entre as camada 3 e 4 é devida a ambas

apresentarem água em seus interstícios. A camada 5 representa o topo do embasamento, está

a 37 metros de profundidade com resistividade em torno de 2800 O.m.

cE-1

A Figura 4.5.6 apresenta a pseudo-seção de resistividade aparente (seçåo superior) e o perfil

resultante da inversåo dos dados, incluindo correção topográfica (seçao inferior). Nesta seçäo

está representada também a SEV-1.

pseudo-seçäo de resistividade aparente

E
o)uo
E'
õc
f
o
o_

-40
-60
-80

720 810

diståncia (m)

ooooooGrsôto
Resistividade (ohm. m)

180 270 720 810

diståncia (m)

ERRO: 17olo

X'ig. 4.5.6 - Pseudo-sção de resistividade aparente e perfil de rcsistividade gerado pelo modelo de inversilo

Como pode ser observado (Fig. 4.5.6) o topo do embasamento (no local da SEV-1) localiza-se

a 37 metros de profundidade. A partir deste dado é possível inferir a profundidade do topo

rochoso para toda a seçåo, com base no dado de resistividade da rocha så (em torno de 2800

o.m).

Analisando-se o perfil (Fig. 4.5.6), nota-se claramente algumas varia@es de resistividade

(baixas resistividades em torno de 150 O.m) em pacotes com resistividade elevada (1.800
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Q,m). Esta informação pode indicar a presença de zonas fraturadas, as quais devem estar

preenchidas por água.

b) Perfil 2:

- Características do levantamento qeofísico

O perfil 2 de caminhamento elétrico foi realizado na propriedade da Mineração Cremasco,

possui direção aproxìmadamente E-W e é praticamente paralelo ao perfil 1. É definido por 22

estaçöes de medidas eqüidistantes de 30m. Esse perfil geofisico teve início na porção E

(estaca 0) e finalizou na estaca 21 (porção W). O posicionamento de cada estação (estaca) foi

obtido por intermédio de GPS. A SEV foi realizada na estaca 16, com abertura máxima entre

eletrodos de corrente igual a 80 m (AB/2=40 m).

- Apresentacäo e lnterÞretaÇão dos resultados

SEV-2

A Figura 4.5.7 apresenta o resultado da inversão dos dados da sEV-2. O gráfico (ABl2 x

resistividade aparente) apresenta os dados de campo (pontos vermelhos) sobrepostos a uma

curva contínua que equivale à resposta do modelo geoelétrico calculado (em termos de

resistividade verdadeira, espessura da camada e profundidade da base da mesma). A linha

pontilhada representa o modelo de resistividade das camadas. O ajuste obt¡do (diferença entre

o valor medido e calculado a part¡r do modelo) pode ser avaliado através de um erro de

mínimos quadrados (RMS error) também apresentado na Figura 4 5'7'

l
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SEV-2
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Fig. 4.5.7 - Resultados da Inversão dos dados da SEV 2

ldentificaram-se 4 camadas geoelétricas, a camada 1 representa uma cobertura superficial/solo

seco, apresentando uma profundidade de 0,6 metros e valor de resistividade próximo de 900

O.m. A camada 2 trata-se de um solo mais saturado (150 O.m) com profundidade em tomo de

8 m e espessura 7 m. A camada 3 foi interpretada como rocha alterada (saprolito), com

resistividade em torno de 200 f).m e espessura 7 m. A pequena variaçåo de resistividade entre

as camada 3 e 4 é devida a ambas apresentarem água em seus interstícios. A camada 4

representa o topo do embasamento e está a 15 metros de profundidade com res¡stividade em

torno de 4000 A.m.

Devido à existência de dois poços cadastrados nas proximidades da SEV, com perfis

construtivos e litológicos, foi possível "calibrar" a interpretaçåo desta SEV, conforme mostra a

Figura 4.5.2.
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CE-2

A Figura 4.5.8 apresenta a pseudo-seçåo de resistividade aparente (seçåo superior) e o perfil

resultante da inversåo dos dados, incluindo correçåo topográfica (seçao inferior). Nesta seçåo

está representada também a SEV-3.

pseudo-seção de resistividade apa re nte
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X'ig. 4.5.8 - Pseudo-seção de resistividade aparente e perfil de rcsistividade gerado pelo modelo de inversilo

Como pode ser observado (Figura 4.5.8) o topo do embasamento (no local da SEV-1) localiza-

se a 15 metros de profundidade. A partir deste dado é possível inferir a profundidade do topo

rochoso para toda a seçåo, com base no dado de resistividade da rocha så (a partir de 1800

o.m).

Analisando-se o perfil (Figura 4.5.8) nota-se claramente algumas variaçöes de resistividade

(baixas resistividades em torno de 600 O.m) em pacotes com resistividade elevada (1600 O.m)

Esta informaçåo pode indicar a presença de zonas fraturadas, as quais devem conter água.

c) Perfil 3:

- Características do levantamento oeofísico
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O perfil 3 de caminhamento elétrico foi realizado na propriedade da Mineraçåo Cremasco,

possui direçåo aproximadamente NE-SW, definido por 45 estaçöes de medidas eqüidistantes

de 30m. Esse perfil geofísico teve início na porçåo SW (estaca 0) e foi finalizado na estaca 44

(porção NE). O posicionamento de cada estaçåo (estaca) foi obtido por intermédio de GPS.

- Apresentaçåo e lnterpretaçåo dos resultados

cE -3

A Figura 4.5.9 apresenta a pseudo-seçåo de resistividade aparente (seçåo superior) e o perfil

resultante da inversåo dos dados, incluindo correção topográfica (seçåo intermediária). A seçåo

inferior é um detalhe ampliado da seçäo intermediária e corresponde também ao dado

invertido.

pseudo-seçåo de resistividade apa re nte

E
oEop
!c
f
o
o. 210 300 390 480 570 660 750

distância (m)

930 1020 1110 1200

Resistividade (ohm . m)

perfil de resistividade gerado pelo modelo de inversåo incluindo coneçåo topográfca

100 190 280 370 460 550 640 730
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I'ig. 4.5.9 - Pseudo-seção de rcsistividade aparente e perfil de resistividade gerado pelo modelo de inversão
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Como pode ser observado (Figura 4.5.9) o topo do embasamento localiza-se a

aproximadamente 10 metros de profundidade (resistividade da rocha så a partir de 1800 o.m).

Analisando-se o perfil (Figura 4.5.9), nota-se claramente algumas varia@es de resistividade

(baixas resistividades em torno de 600 O.m) em pacotes com resistividade elevada (a partir de

1600 O.m). Esta informaçåo pode indicar a presença de zonas fraturadas, as quais devem

conter água.

4.5.2.3 lnterpretaçåo conjunta dos dados

Com o objetivo de determinar as variaçöes de resistividade nas seçôes geoelétricas 2-D e

associá-las ao fraturamento presente nas rochas, identificaram-se os locais dessas variaçöes

(pela posiçåo das estacas dos caminhamentos) e realizou-se a comparaçåo entre esses locais

e a presença de traços de f¡aturas mapeados a partir das fotografias aéreas.

Na seçåo de resistividade resultante do caminhamento 1 observam-se três regiöes que podem

ser caracterizadas como zonas fraturadas, contendo água (devido aos baixos valores de

resistividade), caracterizando o aqüífero. Próximo a estas regiöes foram mapeados traços de

fraturas (Figura 4.5.10), cujas orientaçöes såo apresentadas na tabela 4.5.10.

," \'. ,/ FfâlUIâS
O Estacas cam. elétrico 1

100 0 '100 m Å

0

-20

-40

Fig. 4.5.10 - Fraturas mapeadas e perfil de resistividade. No perfil de resistividade a cor azul rcpresenta

baixos valores e a cor vermelha reprcsenta altos valores de resistividade.

TABELA 4.5.1 - Posiçöes das estacas (CE-1) e direçöes dos traços de fraturas relacionados

aos baixos valores na seçåo de resistividade.

990

Posiçåo da estaca (m) Orientaçåo das fraturas Direçöes pré-cambrianas
lreativadas)

90 N50E/vert Y
150 e 180 N2OWvert. N50E/vert X,Y

300 NSOE/vert. N4OE/vert e NSOWvert Y. R'
810 N40E/vert Y
960 NS/vert x
990 N70E/vert R
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Nesta seçåo, observa-se também que as regiöes próximas às estacas 300 m e 810 m såo as

que apresentam maior potencial aqüífero, uma vez que a baixa resistividade é bem marcada na

seçåo e se estende em profundidade. É importante ressaltar que os traços de fratura que

cruzam essas regiöes apresentam orientaçöes N50E/vert, N40E/vert e N50Wvert.

Na regiåo próxima a estaca 300, onde foram mapeados traços de fratura orientados segundo

N40E/vertical, N5OE/vertical e N5OWvertical, ocorre a intersecçåo de zonas de cisalhamento

(interpretadas na imagem ETM-MAG), orientadas segundo N40E e N35W, como observado na

Figura 4.5.4.

Na seçåo de resistividade resultante do caminhamento 2 também observam-se regiöes que

podem ser caracterizadas como zonas fraturadas que contem água (devido aos þaixos valores

de resistividade), uma no início da seçäo e outra nas proximidade da estaca 450 m. Próximo a

estas regiöes foram interpretados traços de fraturas (Figura 4.5.11), cujas orientações såo

apresentadas na tabela 4.5.2.

O Estacas cam. elétrico 2
50 0 50m
FT--

Fig. 4.5.11 - Fraturas mapeadas e perfil de resistividade. No perfil de resistividade a cor azul representa

baixos valores e a cor vermelha re¡lresenta altos valores de rcsistividade.

TABELA 4.5.2 - Posições das estacas (CE- 2) e direçöes dos traços de fraturas relacionados

aos baixos valores na seçåo de resistividade.

0èþ

Posiçäo da estaca (m) Direçåo das fraturas Direçöes pré-cambrianas
(reativadas)

30e60 E-Wvert T
150 e 180 N 1OW X

270 NS/vert N 45Elvert e N60Wvert X. Y, R'
330 NSWverteN45E/vert XeY
360 NSWverteN65E/vert XeR
390 N 65E/vert R

42O a 480 N65E/verteNSOWvert ReR'
540 e 570 N4OE/verteN25E/vert Ye P
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Nesta seção, a regiåo próxima às estacas 420 a 480 apresenta baixa resistividade com

continuidade em profundidade, o que indica a o potencial aqüífero das fraturas N 65E e N 50W.

Existem dois poços locados a aproximadamente 60 metros das estacas 180 e 21O. Esses

poços apresentam baixa produtividade (0,07 m3/h/m e 0,149 m3/h/m¡. Na seçäo de resistividade

é possível verificar que nas proximidades das estacas 180 e 21O näo ocorrem zonas de baixa

resistividade que indicam zonas fraturadas que contem água.

A seçåo referente ao caminhamento 3 apresenta em meio aos altos valores de resistividade

característicos de gnaisses (acima de 1.200 O.m) porçöes de baixos valores de resistividade

(menores que 800 A,m). Essas regiöes de baixas resistividades säo indicativas de zonas

fraturadas que contem água. A Figura 4.5.12 apresenta as fraturas mapeadas e que såo

interceptadas pelo caminhamento elétrico. A tabela 4.5.3 apresenta a posiçåo das estacas e as

direçôes das fraturas.

Fraturas
O Estacas cam. elétrico 3

100 0 100 m

-LrJ-

Fig. 4.5.12 - f,'raturas mapeadas e perfil de resistividade. No per{il dc resistividade a

baixos valores e a cor vermelha reprcsente altos valores de resistividade.

cor azul rcpresenta

TABELA 4.5.3 - Posiçöes das estacas (CE -3) e direçöes dos traços de fraturas relacionados

aos baixos valores na seçåo de resistividade.

Posiçäo da estaca (m) Direçåo das fraturas Direçöes pré-cambrianas
(reativadas)

480 e 510 N 2OElvert P

570 N 25Elvert P

690 a 870 N 2OElvert. NS/vert e N lOWvert P,Xe X

900 NS/vert x
1080 e 1110 N20Wvert x

1230 NSOWvert e NS/vert R'e X
1260 NS/vert x



200

NaS proximidades do caminhamento 3, ocorTem trèS nascentes. Conforme observado em

campo, nesses locais a água mina de fraturas paralelas à foliação (direçäo NE-SW) de alto

mergulho, em gnaisses bandados. Observa-se que o perfil geofísico cruza um traço de freture

mapeado, de orientação NE, nas proximidades das estacas 480-510 o qual também cruza o

local de umas das nascentes, indicando o potencial das fraturas NE-SW para acumulaçâo de

água subterrânea. Além disso, dois poços estão locados a aproximadamente 140 metros da

estaca 1170. Esses poços apresentam baixa produtividade (0,10 mt/h/m e O,O8 m3/h/m) e não

foram verificadas fraturas neste local.

Nota-se na seçäo de resistividade que regiões localizadas nas proxim¡dades das estacas 480-

5lO, 570 e 690-870 apresentam forte indício de serem zonas fraturadas que contem água, uma

vez que os baixos valores de resistividade são coincidentes com as fraturas mapeadas, se

estendem em profundidade e são delimitados por regiöes de alta resistividade, o que indica

que se trata de uma mesma rocha (gnaisse), que possui locais de baixa resistividade em

funçäo da presença de água nas fraturas. Ma¡s uma vez fica evidente a importåncia da

identificação das fraturas orientadas segundo as direções N20E e NS para a definição de locais

mais favoráveis à acumulação e armazenamento de água.

4.5.2 A¡ea 2 - Serra Negra: Rodov¡a Serra Negra - Amparo e Morro das Antenas

Região do trecho da rodovia Sena Negra-Amparo apresenta topografìa que varia de 680

metros a 1280 metros. Existe um poço cádastrado nas suas proximidades com perfil geológico

e 5 fontes visitadas (4 delas pertencente à Mineradora Santa Helena e 1 localizada no parque

municipal Jovino Siqueira). As análises estruturais realizadas nas fontes Santa Helena indicam

a presença de fraturas verticais nas seguintes direções: N30E a N60E paralelas à foliaçäo

milonítica e N4OW e N-S. O morro das Antenas apresenta a ma¡or elevação topográfica da

cidade (1270 m) e nas proximidades do caminhamento encontram-se 3 fontes cadastradas,

sendo que a mais próxima é a fonte do Barrocão e um poço com perfil geológico. Análises

estruturais realizadas no local da fonte do Banocäo ¡ndicam a predominância de fraturas

verticais de direção aproximada N4OE, paralelas à foliação. A Figura 4.5.1 3 apresenta o

modelo digital de elevaçäo, poços e fontes cadastrados

De acordo com o mapa geológico compilado, o trecho estudado da rodovia serra Negra-

Amparo localiza-se sobre rochas pertencentes ao Complexo ltapira (de idade

paleoproterozóica), classificadas como "Biotita hornblenda gnaisses bandados". O bandamento

é paralelo à direção da foliação. As bandas escuras såo de biotita homblenda gnaisse

anfibolítico (Basei et a/., 1986).

o Morro das Antenas é constituído por quarz¡tos micáceos, pertencentes ao complexo

Amparo (de idade paleoproterozóica), intensamente fraturados.
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4.5.2. 1 Fotointerpretaçåo

As fraturas mapeadas nas proximidades da estrada Serra Negra-Amparo são verticais e
possuem as seguintes orientaçöes de acordo com o gráfico de rosetas: N60-70E, N70-80E,

N30-40E, N50-60E, N20-30W, N50-60W (Figura 4.5.14).

X'ig. 4.5.14 - Gr¡lfico de rosetas das fraturas

A Figura 4.5.15 apresenta a fotografia aérea, as localizaçöes das fraturas e os locais onde

foram realizadas as SEVs e os caminhamentos elétricos.

N

A
o po9o8

O fonlos

. SEV

O cam¡nhamenlo olólfico I
ø camlnhamonlo slólrico 2

/\\/ fiat!6

Zþ O 200 ¿|()0 hor@

----¡

F'ig. 4.5.16 - X'otograffa aérea (escala 1:25.000) da óre¡ de estudo de semi-det¡lhe: estruda Sema Negra - Amparo. Locais

dos caminhamentos elétricos, SEV, poços e fonte¡ cadastrados e fraturas mapeadas.
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No morro das Antenas, as fraturas (verticais) apresentam orientaçöes predominantes såo N4O-

50E, N60-70W, N60-80E e N70-80W conforme mostra o gráfico de rosetas (Figura 4.5.16). A

Figura 4.5.17 apresenta a fotografia aérea, com os traços de fraturas e os locais onde foram

realizadas as SEVs e os caminhamentos elétricos.

fig. 4.5.16 - Gráfico de rosetas das fraturas

O tontes

/\v/ lotiaçáo

/\/tntunË

I sEv

O camlnhemonto €létrlco

4{X) metros

X'ig. 4.5.17 - Fotografia aérca (escala 1:25.000) da área de estudo de semi-detalhe: estrada Serra Negra -
Amparo. Locais dos caminhamentos elétricos, SEV, poços e fontes cadastrados, foliaçilo e fraturas.
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4.5.2.2 Levantamento Geofisico de Eletrorresistividade

Realizaram-se na estrada serra Negra-Amparo dois perfis de caminhamento elétrico, e no

MorrodasAntenasumcaminhamentoelétrico,todoscomarranjodipolo-dipoloeespaçamento

entre eletrodos de 3om, com 5 níveis de investigação em profundidade. Realizaram-se também

duas SEVs, aïanio Schlumberger, uma no primeiro caminhamento e outra no terceiro As

planilhasreferentesaosdadosdecamposãoapresentadasnoanexoll.osresuliadoseas

interpretações dos dados geofísicos são apresentados a seguir'

a)Perfisle2:

- Características do levantamento qeofísico

os perfis 1 e 2 de caminhamento elétrico foram realizados na rodovia serra Negra - Amparo'

Possuem direção NNE-SSW, o primeiro perfil foi definido por 55 estações e o segundo perfil

porl6estaçöes.operfilgeofísicolteveinícionaporçäoNNE(estaca0)efoifinalizadona

estaca 54 (porção SSW) O perfil geofísico 2 teve início na porção NNE (estaca 0) e foi

finalizadonaestacalS(porçãoSSW).oposicionamentodecadaestaÉo(estaca)foiobtido

porintermédiodeGPS.AsEVfoirealizadanaestaca34doperfill,comaberturamáXima

entre eletrodos de conente igual a 400 m (ABi2=200 m)'

- Apresentacão e lnterpretacão dos resultados

SEV- 1

A Figura 4.5.18 apresenta o resultado da inversão dos dados da SEV-1 O gráfico (ABl2 x

resistividade aparente) apresenta os dados de campo (pontos vermelhos) sobrepostos a uma

curva contínua que equivale à resposta do modelo geoelétrico calculado (em termos de

resistivldade verdadeira, espessura da camada e profundidade da base da mesma) A linha

pontilhadarepresentaomodeloderesistìvidadedascamadas.oajusteobtido(diferençaentre

ovalormedidoecalculadoapart|rdomodelo)podeSefavaliadoatravésdeumerrode
mínimos quådrados (RMS error) também apresentado na Figura 4 5'18'
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Fig. 4.5.18 - Resultados da Inversilo dos dados da SEV 1

Na interpretaçåo dos resultados da SEV identificaram-se 4 camadas geoelétricas, sendo que

as camadas 1 e 2 podem ser consideradas como uma única camada em funçåo de pequena

espessura apresentada. As camadas 1 e 2 representam uma cobertura superficial/solo seco,

apresentam uma espessura de 6 metros e valores médios de resistividade próximos de 2.000

O.m. A camada 3 foi interpretada como um solo mais saturado e/ou rocha alterada, com

profund¡dade até 38 m e espessura 32 m. A camada 4 representa o topo da rocha så, está a 38

metros de profundidade com resistividade em torno de 1750 O.m.

cE-1

A Figura 4.5.19 apresenta a pseudo-seçåo de resistividade aparente (seçåo superior) e o perfil

resultante da inversåo dos dados, incluindo correçåo topográfica (seçåo inferior). Nesta seçåo

está representada também a SEV-1.
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pseudo-seÉo de resistividade aparente
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ERRO: 10%

Fig. 4.5.19 - Pseudo-seçilo de rcsistividade aparente e perfil de resistividade gerado pelo modelo de inversilo

Como pode ser observado (Figura 4.5.19) o topo do embasamento (no local da SEV-1)

localiza-se a 35 metros de profundidade. A partir deste dado é possível inferir a profundidade

do topo rochoso para toda a seção, com base no dado de resistividade da rocha så (a partir de

800 o.m).

Analisando-se o perfil (Figura 4,5.19), nota-se claramente algumas variaçöes de resistividade

(baixas resistividades em torno de 200 A.m) em pacotes com resistividades mais elevadas (a

partir de 600 O.m). Esta informaçåo pode indicar a presença de zonas fraturadas, as quais

devem conter água.

cE -2
Este caminhamento é aproximadamente uma continuaçåo do primeiro. A Figura 4.5.20

apresenta a pseudo-seçåo de resistividade aparente (seçåo superior) e o perfil resultante da

inversåo dos dados, incluindo correçåo topográfica (seçåo inferior).
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pseudo-seÉo de resistividade aparente

distância (m)

Resistividade (ohm . m)

perfil de resistividade gerado pelo modelo de inversåo incluindo correção topográf ca

distância (m)

ERRO:4,9%

Fig. 4.5.20 - Pseudo-seçilo de resistividade aparente e per.fil de resistividade gerado pelo modelo de inversão

Como pode ser observado (Figura 4.5.20) o topo do embasamento, caracterizado pelos mais

altos valores de resistividade localiza-se a 45 metros de profundidade. A partir deste dado é

possível inferir a profundidade do topo rochoso para toda a seçåo, com base no dado de

resistividade da rocha så (a partir de 800 A.m).

Analisando-se o perfil (Figu'a 4.5.20), nota-se claramente algumas variaçöes de resistividade

(baixas resistividades em torno de 200 O.m) em pacotes com resistividades mais elevadas (a

partir de 400 O.m). Esta informaçåo pode indicar a presença de zonas fraturadas, as quais

devem conter água.
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b) Perfil 3:

- Características do levantamento geofísico

o perfil 3 de caminhamento elétrico foi realizado no Morro das Antenas, possui direção NE-SW'

Localiza-se próximo à nascente do Barrocão. É def¡nido por 25 esta@es de medidas

eqüidistantes de 30m. Esse perfil geofísico teve início na porção NE (estaca 0) e foi finalizado

na estaca 24 (porçäo sw). o posicionamento de cada estação (estaca) foi obtido por

interméd¡o de GPS. A SEV foi realizada na estaca 13, com abertura máxima entre eletrodos de

corrente igual a 26 m (ABl2=13 m). Nesta regiäo ocorre quartzito, aflorante. A escolha desta

área se deu em função da presença da fonte do Barrocão'

- Apresentacão e lnterpretacåo dos resultados

SEV-2

A Figura 4.5.2.1 apresenta o resultados da inversão dos dados da sEV-2. O gráfico (AB/2 x

resistividadeaparente)apresentaosdadosdecampo(pontosvermelhos)sobrepostosauma

curvacontínuaqueequivaleàrespostadomodelogeoelétricocalculado(emtermosde
resistividade verdadeira, espessura da camada e profundidade do topo da mesma)- A linha

pontilhada representa o modelo de resistividade das camadas. o ajuste obtido (diferença entre

o valor medido e calculado a partir do modelo) pode ser avaliado através de um erro de

mínimos quadrados (RMS error) também apresentado na Figura 4'5'21
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Fig. 4.5.21 - Resultados da Inversão dos dados da SEV 2

Na interpretaçåo dos resultados das SEV's identificaram-se 2 camadas geoelétricas, a camada

1 representa rocha alterada, com espessura de 2,5 metros e valores de resistividade próximo

de 23000 O.m. A c€¡mada 2 trata-se do topo da rocha så e está a 2,5 metros de profundidade,

com resistividade em torno de 31000 O.m.

cE-3

A Figura 4.5.22 apresenta a pseudo-seçåo de resistividade aparente (seção superior) e o perfil

resultante da inversåo dos dados, incluindo correçåo topográfica (seçåo inferior). Nesta seçåo

está representada também a SEV-2.
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pseudo€eçåo de resislividade aparente

ReEislividade (ohm. m)

perfil de resistividade gerado pelo modelo de inversåo incluindo coneçäo topográfica

ERRO: 7,2oÁ

Fig 4.5,22 - Pseudo-seçño de rcsistividade epffente e perfil de resistividade gerado pelo modelo de inversilo

Como pode ser observado (Figura 4.5.22) o topo do embasamento é aflorante em alguns locais

e no local da SEV localiza-se a poucos metros de profundidade. Analisando-se o perfil, é

possível notar uma var¡açåo mu¡to significativa nos valores de resistividade (resistividades em

torno de 55.000 O.m variando para 5.000 a 20.000 O.m). Esta informaçåo pode indicar a

presença de zonas fraturadas, as qua¡s devem conter água.

4.5.2.3 lnterpretaçåo conjunta dos dados

a) Fraturamento e geofís¡ca

Com o objetivo de determinar as variaçöes de resistividade nas seçöes geoelétricas 2-D e

assoc¡á-las ao fraturamento presente nas rochas, identificaram-se os locais dessas variaçöes

(pela posiçåo das estacas dos caminhamentos) e realizou-se a comparaçåo entre esses locais
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e a presença de fraturas mapeadas nas fotografias aéreas. Além disso utilizaram-se dados de

fontes e poços cadastrados para auxiliar na interpretaçäo. Na seçåo de resistividade resultante

do caminhamento 1 observam-se algumas regiöes que podem ser caracterizadas como zonas

fraturadas, preenchidas por água (devido aos baixos valores de resistividade), caracterizando o

aqüífero. Próximo a estas regiões foram interpretados traços de fraturas (Figura 4.5.23), cujas

orientações såo apresentadas na tabela 4.5.4.

o
/ Fraturas

2OO 0 200 Meters

---l

Estacas cam. elétricq 1

Fig. 4.5.2L Fraturas mapeadas e perfil de resistividade. No perfil de resistividade a cor azul representa
baixos valores e a cor vermelha reprcsenta altos valores de resistividade.

TABELA 4.5.4 - Posiçöes das estacas e dire$es dos traços de fraturas relacionados aos

baixos valores na seçåo de resistividade.

Posição da estaca (m) Direçåo das fraturas Direçöes pré-cambrianas
(reativadas)

240 N60E/vert e NlOWvert ReX
840 E-Wvert, N50E/vert TeY
930 N60Wvert e N7OE/vert R'e R
1MA N3OWvert. N55Bvert R'eY
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De acordo com os resultados obtidos pela SEV, o topo do embasamento localiza-se a 30

metros de profundidade e com base nos valores de resistividade é possível inferir o topo do

embasamento para toda seção. As regiöes da seçåo localizadas entre as estacas 800 e 1000

metros apresentam variaçöes significativas de resistividade, em profundidade e verticais e são

coincidentes com as fraturas mapeadas, que podem indicar a presença de zonas fraturadas

que contem água. Da mesma forma, a regiåo da seçåo nas proximidades da estaca 240 metros

pode ser indicativa de fraturas que contem água. As fraturas que interceptam as regiöes

analisadas såo preferencialmente de orientação N60E/vert, ocorrendo tamþém fraturas

N1OWvert, N60Wvert e E-Wvert.

Na seçåo 2, admite-se que o topo rochoso esteja a aproximadamente 45 metros de

profundidade, em função dos mais elevados valores de resistividade da seção (a partir de 650

O.m). Também säo observados nessa seçåo baixos valores de resistividade (abaixo de 250

f).m), contínuos em profundidade, em meio a meios de alta resistividade (acima de 600 O.m) e

coincidentes com as fraturas mapeadas, o que pode caracterizar zonas aqüíferas. Próximo a

estas regiöes foram mapeados traços de fraturas (Figura 4.5.24), cujas orientaçöes såo

apresentadas na tabela 4.5.5.

Fig. 4.5.24- Fraturas mapeadas e perfil de resistividade. No perfil de resistividade a cor azul representa
baixos valores e a cor vermelha reprcsenta altos valores de resistividade.

Fraturas
O Estacas cam. elétrÇo.2

50 0 50 m s'z/Á ,
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TABELA 4.5.5 - Posições das estacas e direçöes dos traços de fratunas relacionados aos

baixos valores na seçåo de resistividade.

É interessante notar que na mesma fratura (de direçåo N60E) que cruza as proximidades da

estaca 420 metros, está locado um poço, com valor de capacidade específica de I m3/fr/m. Na

seçåo de eletronesistividade é possível notar que de fato se trata de uma zona frafurada, que

contem água, devido as baixas respostas de resistividade. As direçöes das fraturas observadas

nos locais das nascentes proximas a este caminhamento (fontes Såo Jorge, Santa Rita e José

Cremasco) possuem direçöes N62E/88 NW N58/85 SE, N30/65SE e N16/89 SE.

O caminhamento elétrico 3, realizado no Mono das Antenas, apresenta caracteristicas

interessantes relacionadas à presença de fnaturas preenchidas por água. Conforme mostra a

SEV realizada neste local trata-se de rocha maciça (quartzito), com uma delgada camada

(aproximadamente 2 metros) de rocha alterada. Porém, a seçåo de resistividade indica regiöes

com considerável diminuiçåo de resistividade (abaixo de 20.000 O.m) em meio aos elevados

valores de resistividade (de 20.000 C).m a 70.000 O.m ). Essas regiöes de baixa resistividade

såo contínuas em profundidade e podem representar zonas fraturadas que contem água.

Próximo a estas regiöes foram mapeados tnaços de fraturas (Figura 4.5.25), cujas dire$es såo

apresentadas na tabela 4.5.6.

Posiçåo da estaca (m) Direçåo das fraturas Direçöes pré-cambrianas
(reativadas)

90 N 4OWvert R'
21Q a24O N55E/vert R

330 N55Wvert R'
420 N60E/vert R
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X'ig. 4.5.25 - X'raturas mapeadas e perfil de resistividade. No perfil de resistividade a cor azul representa
baixos valores € a cor vermelha reprcscnta altos valores de resistividade.

TABELA 4.5.6 - Posiçöes das estacas e direções dos traços de fraturas relacionados aos

baixos valores na seçåo de resistividade.

As orientaçöes preferenciais de fraturamento, que såo N65E/vert, N60E/vert e N75E/vert

(principalmente) e N20Wvert. A nascente do Barrocåo, próxima a este caminhamento, se

localiza próxima à intersecçäo de dois traços de fratura (N60E/vert e N20Wvert) e em campo

observou-se que as fraturas possuem direçåo N40E/vert, paralelas à foliação, o que comprova

a importância do fraturamento N60E/vert para a infiltraçåo, circulaçäo e armazenamento de

água subterrânea.

b) Mapa de favorabilidade e dados geofísicos de eletrorresistividade

Com o objetivo de se avaliar os resultados dos mapas de favorabilidade (regiäo de Lindóia), os

perfis geofísicos de eletrorresistividade foram comparados com os mapas de favorabilidade

(Figuras 4.5.24 e 4.5.25). Conforme pode ser observado as baixas respostas de resistividade

{/',ç

Posiçåo da estaca (m) Direçäo das fraturas Direçöes pré-cambrianas
(reativadas)

120 N65E/vert R
270 N60E/vert R
390 N75E/vert R

600 N2OWvert, N60Wvert XeR'
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eståo assoc¡adas às classes de excelente e boa favorabilidade dos mapas por combinaçåo

linear ponderada e pesos de evidência. lsso mostra que a avaliaçåo de favorabilidade regional

e os paråmetros hidrogeológicos prospectivos utilizados realmente indicam áreas mais

favoráveis à oconência de água subtenånea para a ârea de estudo, auxiliando na definiçåo de

alvos pana o estudo de detalhe.

IIIIEIII
Fiig,4.5.A- Det¡lhe do mapa de f¡vorabilidade por CLP (região de LindóÍa) e perfis de eletrurrcsistivid¡de

200 0 200 m
Fr--

O caminhamentoelétrico

MAPA DE FAVORABILIDAOÊ,
Anâlise por CLP

näo favorável

pouca farorabilidade

moderada favorabilidado

boa fa/orabilidade

excêlente tâvorabilidade

N

A
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Fig. 4.5.25 - Detalhe do mapa de favorabilidade por PE (região de Lindéia) e perfis de eletronesistividade.

2OO 0 200 m
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O caminhamentoelétrico
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CAPíTULO 5

CONCLUSÕES E RECOMENDAçÖES

No estudo regional, a análise conjunta dos dados de sensoriamento remoto' dados

aerogeofísicos magnetométricos, mapas geológico e geomorfológico compilados' dados

geológicosdecampoedadosdeocorrênciadefonteseprodutiv¡dadesdepoçoscontribuiu

para a construção de um modelo hidrogeológico regional para a área' onde a presença de

lineamentos,adensidadedezonasdeluntas,asfeiçõesmorfoestruturais,tipolitológico'
presença de contatos geológicos, declividade, morfologla e pedologia condicionam a recarga e

a acumulaçäo de água subterrânea na região'

Autilizaçãodeimagensdesensoriamentoremotointegfadascomdadosaeromagnetométricos

(fase do sinal analítico) foram fundamentais na etapa de interpretação de lineamentos'

possibilitando a percepção de lineamentos que são atenuados devido ao azimute de

iluminaçãoSolardaimagemETM+.oslineamentosinterpretadosrepresentamaszonasde

cisalhamentodúctiledúctilrúptilgeradaspelatectônicatranspressivadextralqueocorreuno

Pré.Cambriano'Taisregiõesrepresentamlinhasdefraquezacrustal,queforamreativadaspor

processos tectônicos distensivos posteriores lsso é comprovado pelas análises estruturais

realizadas nas localidades das fontes que permìtiram a ident¡ficaçäo das direções princìpais de

fraturamentos. As fraturas verticais a sub-verticais, por onde ocorre a surgência de água'

apresentam direções N45E, N2OÉ, N6OE, NloW' N60W e E-W que correspondem

respectlvamente à reativação das feições estruturais Y' P' R' X' R'e T Pré-Cambrianas'

Aindanocontextodeestudoregional'osdoismétodosdeanálisedefavorabilidadepara

ocorrêncìa de água subterrânea (método conduzido pelo conhecimento e o método conduzido

pelos dados) se mostraram eficientes'

O mapa booleano apresenta somente duas classes de favorabilidade (favorável e não

favorável). Estas classes apresentam-se coerentes em relação à produtividade de poços e

ocorrênciadefontes,istoé,naclassefavorávelencontram.seospoçosdemaiorprodutividade

e 95% das ocorrências de fontes Porém, este mapa é muito geral' havendo a necessidade de

uma classifica@o mais detalhada de favorabilidade'

O mapa por combinação linear ponderada apresenta os poços mais produtivos ne classe

mapeada como excelente favorabilidade As classes boa e moderada apresentam um

comportamento semerhante em rela@o a produtividade de poços, porém a crasse de

favorabilidade classificada como boa apresenta poços com valor médio de capacidade

específicamaiordoqueaclassedemoderadafavorabilidade.Asfontesselocalizamsomente

nas classes de excelente e boa favorabilidade'
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O mapa gerado por média ponderada ordenada possui menos áreas mapeadas como

excelente e boa favorabilidade em comparaçäo ao mapa por combinaçáo linear ponderada

Mesmo assim, as classes mapeadas como excelente e boa favorabilidade possuem os poços

commaiorprodutividade.Aclassemapeadacomopoucafavorab¡lidadeapresentaoSpoços

com produtividades mais baixas.

O mapa gerado por pesos de evidência separa muito bem as classes mais favoráveis das

menosfavoráveis.Nomapadetrèsclasses(nãopermissiva,permissivaefavorável),observa-

se que os poços mais produtivos encontram-se na classe mapeada como favorável As classes

mapeadas como permissiva e não permissiva apresentam um comportamento semelhante em

relação a produtividade de poços, porém a classe permissiva apresenta valores maiores de

produtiv¡dade de poços do que a classe näo permissiva'

No mapa de pesos de evidência separado em 5 classes' observa-se que a classe mapeada

como excelente favorabilidade apresenta os poços com as ma¡ores produtividades. A classe

mapeada como de boa favorabilidade também apresenta poços produtivos, porém com valores

um pouco menores do que a de excelente favorabilidade As classes mapeadas como pouca

favorabilidade e não favorável apresentam um comportamento semelhante apresentando

produtividade de Poços baixa

QuandoSeanalisaacorrelaçãoentreosmapasdefavorabilidade,nota-Sequeexisteuma

maior correlação entre os mapas gerados pelo método conduzido pelo conhecimento' lsso

ocorre porque foram ut¡lizados os mesmos fatores prospect¡vos nas análises por combinação

linear ponderada e média ponderada ordenada Já na análise por pesos de evidência foi

necessár¡oreagruparmapasedescartaroutrosemfunçãodanecessidadedeindependência

condicional entre os temas de evidência'

Em relaSo a todos os mapas gerados, nota-se que na classe de favorabilidade classificada

como excelente encontram-se os poços mais produtivos. Todos os mapas apresentaram que a

região próxima de Serra Negra, Lindóia e Aguas de Lindóia (zona de ciselhamento

transcorrente Monte Sião) e nas proximidades da zona de cisalhamento transcorrente de

Jacutinga representam regiões de excelente favorabilidade para ocorrência de água

subterrânea'Amaiordiferençaentreosmapasestánadeterminaçãodasclassesdebaixae

¡ntermediária de favorabilidade.

A combina$o linear ponderada se mostrou como uma análise mais otimista' ao passo que as

análisespormédiaponderadaordenadaepesosdeevidênciasemostrarammaispessimistas,

pois as áreas de maior favorabil¡dade destas são menores em relação as áreas de maior

favorabilidade do mapa por combinaçåo linear ponderada'

Um fator importante que deve ser considerado em relação às análises de favorabilidade é que

tantonasanálisesrealizadaspelométodoconduzidopeloconhecimentoquantopelométodo
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conduzido pelos dados não foram utilizados dados de poços não produtivos' uma vez que não

se dispunha de maiores detalhes a respeito desses poços (se não eram produtivos por algum

problema construtivo ou se eram secos). Porém, análises de favorabilidade utilìzando-se dados

de poços não produtivos para indicar as áreas não favoráveis podem ser uma alternat¡va para

melhorar a¡nda mais os resultados dos mapas de favorabilidade a ocorrência de água

subterrânea.

o levantamento geofísico de eletronesistividade nas duas áreas de detalhe confirmou a gfande

importânciadasfraturasverticaisdedireçãoN45E,N20EeN60E(paralelasafoliaçãodas

rochas) e secundar¡amente das fraturas verticais de direção N60W e N10W para a prospecção

de água subterrånea na regiäo. Estas direçöes coincidem com as direções de fraqueza

geradas no Pré-Cambriano representado pelas direções Y' P' R' R'e X AIém disso' a

intersecção de fraturas orientadas segundo NE-NE, NE-NW e NW-NS se mostraram

importantes para a acumulação de água. Porém, observou-se nas seções geofísicas que

algumas fraturas de direção NE não apresentaram indicaçöes da presença de água (baixos

valores de resistìvidade) o que toma o levantamento geofísico fundamental para definição dos

locais para a perfuraçáo de Poços

Observou-se também, que em alguns locais, as fraturas mapeadas em escala de maior

detalhe,coincidiamcomaszonasdecisalhamento.MuitasVezesessasregiõesapresentaram

respostas baixas de resistiv¡dade em meio a altas respostas' indicando a presença de água

nas fraturas das rochas.

o levantamento geofísico de eletrorresistividade também mostrou a pequena espessura de

solo e manto de intemperismo na área, demonstrando a pequena influência destes nos

processos hidrogeológicos da ârea, sendo as fraturas os principaìs condic¡onantes

hidrogeológicos.

Comparando:se os dados do levantamento geofísico com os mapas de favorabilidade de

ocorrênciadeáguasubterrânea,observa.seumacoerênciadasbaixasrespostasde
resistividade com as classes de melhor favorabilidade lsso comprova que os métodos de

análises e os parâmetros prospectivos utilizados são adequados para o mapeamento de

favorabilidade na área de estudo.

Dessaforma,noestudodeaqüíferosfraturadosemterrenoscristalinos,recomenda.sea

anál¡se integrada de dados de sensoriamento remoto e aerogeofísicos para a caracter¡zação

dasregiõèsdefraquezacrustal'comozonasdecisalhamentodúcteisadúcteis-rúpteis'ea

utilização de técnicas de geoprocessamento para as análises de favorabilidade, com o objetivo

de definir áreas alvo para o estudo de detalhe. A realização de levantamentos geofísicos de

eletrorresistividade complementa o estudo de favorabilidade regional e é fundamental para o

sucesso na definição de locais para a perfuração de poços'
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ANEXO 1

Poços e nascentes cadastrados



Cadastrados - banco da dados 1
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Poços Cadastrados - banco da dados 2 (usados na avaliação dos mapas de favorabilidade)
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ANEXO 2

Dados dos levantamentos geofísicos de eletrorresistividade
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33{ 7,19563(

36( 3223/.1 749560,

39( 32232t 7495575

42t 322317 749555'f

45( 32301 7495521



Â B M N deltå V r l K to ap

270 300 330 360 0.489 565 276

360 3qo 0 0s37 212

390 420 o.0477 5655 270

420 Æ0 O Ct?42 f 13f0 274

450 4ao o.0202 19792 40
300 330 360 390 0.49 565 )77

3S0 420 o 1235 2262 279

420 450 0.0473 5655 267

450 M o o3c6 11310 4Æ

330 360 390 42Ð 0.496 280

4m 450 0.0764 2262 173

rr50 ,ß0 0 047

360 390 420 .Í50 0.403 5ô5 228

,t50 ¿ao Õ oa3¿ 7262 t89

390 420 ,r50 480 0.768 565 434

- Serre

A B M N delta V / I K lo ap

0 30 60 5â5 9040

s0 120 2.9 2262 6560

1n 150 1.52 5655 8596

150 180 õ 147 l't 310 2115

f80 210 0.18 19792 3563

30 60 120 565 r 38Sg

1m 150 12Æ 2262 28185

r50 180 4.94 5655 27936

180 210 4.!6 I1310 47050

210 2Æ 368 19792 72A35

60 90 120 150 56s 295s0

150 180 10.2 2262 23072

180 2to 8.43 5655 47672

210 24 5.96 11310 67408

2Æ 270 6.3 19792 12Æ90

90 1?O 150 180 l7 &3 565 10074

t80 210 a.73 u'â2 18616

210 240 4.96 5655 28049

24D 270 3.71 11310 4f 960

270 300 2.O5 &574
120 150 180 210 29.5 565 Í6668

210 2Æ 692 2,62 15653

24 270 6.15 5655 u77A
270 300 1 .79 l13t o 20245

300 330 f .967 19792 3893'l

f50 r80 210 24 42.7 565 24126

2Æ 270 10.9 2262 24656

270 300 4.S5 5655 27992

300 330 1 .903 t 1310 21523

3æ 360 I ata 197í2 35942

lao 210 2Æ 270 54.5 565 30793

270 300 13.67

300 4.89 5655 27653

330 360 0 556 11310 6288

360 2.24 19792 45126

lslacas :ootd x ¡oord Y

32766, 749763f

3( 749763Í

327634 749767t

32762( 749765f

12t 749762Í

15( 32761 7&759f
1A( 327591 749757i

211 749755"

24\ 749752!

271 32744' 749746'

301 327531 7497471

æ( 32751 7497441

36( 32749t. 7497421

39( 327Æ1 7497391

421 327Æl 749737a

45 327Æ 749734

Æ( 32744(. 749731

51( 327431 7497291

5,( 327415 7497261

57( 32740i 7/,^9724.

60( 327391 749721

63( 3273n 7497181

66( 327361 7497161

69( 32734 7 49713!

721 327321 749712(



A B M N delta V / I K ro aÞ

2to 24 270 300 55.3 5â5 312Æ

300 3Í]0 f 0.19 262 23050

330 360 5.04 5655 2A727

360 390 273 1 1310 30876

390 4n 2.12 19792 41959

24 270 30t) 330 45a 565 25477

330 360 't1.42

4.95 5655 27992

390 420 2.S6 t 1310 3,3478

420 450 2.25 19792 Á4532

270 300 330 360 581 565

360 390 f6.96 262 38364

390 4m 5655 52422

420 450 4.91 11310

450 440 3.49 19792 69074

300 330 360 3!ìO 477 565 26951

390 420 17.7 2262 ,r0037

420 ,150 8.06 5655 45579

450 4AO 4.89 11310 55306

4a0 510 19792 42157

330 390 420 66.8 565 37742

420 450 20.8 2262 47050

,+50 480 10.95 5655 61922
,$0 510 4.O2 I l3't o 45466

510 540 3.73 73824

360 390 420 450 61.7 565 34a61

¿50 1ßo 22a 7262 51574

480 510 7.15 5655 40433

5f0 540 5.89 113'10 666í 6

5¿0 570 384 19792 76001

390 420 440 68.9 565 38929

.180 510 '16.33 2262 36938

5,10 54{ì 11 l6 5655 631 10

540 570 6.5 11310 73515

570 600 3.78 19792 7Æ14

4æ ,r50 4AO 510 565 26160

510 540 n 2262 4976/.

.54 570 12.56 5655 71927

570 600 505 1 1310 571 t 6

600 630 3.93 19792 n783
440 510 ffi 76.6 565 43279

5¿O 570 327 2262 73967

570 12.13 5655 6859s

600 630 7Ae ,1 l3l o a9123

630 660 3.38 19752 66497

440 510 540 570 54.8 565 30962

570 600 f5.43 262 34903

600 630 a.14 5655 ffi32
630 1f310 34609

660 690 1.47 19792 29094

510 540 57t) 600 807 565 45596

600 630 27.5 2â2 62205

630 660 11.O4 5655 62ß1
660 690 377 11310 42639

690 720 2.1 19792 41563



B M N v to

540 570 600 630 93.6 565 52884

630 660 2.4 262 50669

660 690 845 5655 5@47

490 720 3.63 1'1310 41055

570 600 630 660 647 565 388f 6

690 16.36 2262 37006

690 720 6.79 5655 38397

600 6æ 660 6S0 6l.g 565 34974

690 720 t6 2 36192

630 660 æo 720 505 565 28533

- Lindóia

A B M N dêlta V, I K fo ap

0 30 60 90 2.43 565 r 373

90 120 o 387 262 875

120 t50 o.242 5655 l3Âs

!50 '180 0.183 I1310 2070

r80 210 0.08'12 19792 1607

60 90 120 1.603 565 s06

120 150 0.a3 2262 1877

150 t80 0.473 5655 2675

180 210 0.208 t 13lo 2352

210 2& 0. f 525 19792 30í8

60 90 120 150 0.992 565 560

150 180 0.343 776

'!80 210 o 1444 5655 417

210 2û 0.0436 11310 ¿93

2Æ 270 0.02 t97m 396

90 120 150 180 I .1S6 565 84s

1AO 210 0.498 2262 1126

210 24 0.0807 5655 ,156

24 270 o 0372 r 1310 421

270 300 0.0266 '19792 526

1)l) '150 180 210 2.05 s65 1 154

210 240 o.321 2262 726

2Æ 270 o.0725 5655 410

270 300 O 0¡1,95 f 1310 560

300 33{l 0.044tì 19792 883

150 '180 210 24 0.592 565

24 270 0.09ô5 7262

270 300 0.0588 5655

30,0 330 0.0562 1 1310 636

330 360 0,065 19792 1246

1ao 210 2Æ 270 0.32 565 ta1

270 300 0.0838 262 190

300 330 o.É72 5655 3Zi

330 360 0.0546 1r310

360 390 0 0413 19792 817

210 2Æ 270 300 0.406 s65

300 330 0.'t 076 m2 243

330 360 0.069f 5655 391

360 390 o (M4a 'I t3lo 507

390 420 o o2g9 19792

Eslacas x
32A6n 750884{

3{ 3247O1 7508831

6( 32473" 750882(

q 328761 75088f2

1^ 32874t 7s0880i

t5( 32æ 7508791

t81 3288,! 750878(

21t 32886: 750477t

241 32890: 750A771

27C 32893' 75æT71

30( 32895! 750876:

33t 328994 750875r

36( 32902! 750875.

329057 750875:

421 32908( 7S875

45( 3æ11, 75087s(

48{ 3æ14 750A75t

5l 329171 750875¡

54r 32920¿ 750875r

571 32923( 750875(

3æ26i 750875{

32929' 750876(

66( 750876r

69( 32935( 7508761

7Z 32934: 750876(

75t 3æ41 7508761

78t 3æ44 7so876(

811 329471 75087s(

a4r 32950( 75æ74t

87( 32953i 7û474"

90( 32956i 7504731

93 32959( 7æ872j

96{ 3æ61 7ffi71
99( 329dt{ 750870:

1021

t0g 3æ7ù

750869(

750868:

108l 3æ73i 750867i

111( 3æ76( 7s0867(



A B M N deÉå V ,l K 1(' aÞ

2Æ 270 300 330 0.255 565 1M

330 360 0.1rr9 2?62 253

360 390 0.0ô46 5655

420 0.038 l13lo 430

4æ Ä50 o 01437 19792 æ4

270 300 330 360 0.465 565 ?63

360 390 o.1AO7 2262 3'18

3go 420 o.o752 5655 425

420 450 0.0378 1r310 424

.150 ¿a0 o 0294 19752 590

300 330 360 390 56s fa8

420 D 1?16 262
420 450 0.0502 5655 244

45t) 480 o.oñ2 r f3lo 455

,lt}o 5f0 o ma2 19792 756

330 360 390 420 o.321 565 tal
420 450 o 0965 7262 214

450 440 o 0662 565s 374

4t]0 510 0.0573 I1310 6,ß

510 540 o 0329 19792 65f

360 390 420 irs0 o.257 565 1ß
450 440 0.1144

440 510 o 08r7 5655 Æ2

510 540 o.0442 11310 500

54t) 570 0.0361 19792 714

390 4m ,{50 440 o 353 565 199

4At) 510 o.152. 262 344

510 54t) 0.0667 5655

540 570 0.0454 11310 513

600 0.0261 19792 517

420 450 480 5f0 0.328 565 185

510 540 0 0987 n62 223

540 570 0.0542 565s 307

570 600 0.0268 f 1310 303

600 630 o 01935 19792 383

450 Æo 5f0 540 0.358 565 202

540 570 o.1271 2262

570 600 o.0498 5655

600 630 0.0326 11310 369

630 660 0.0308 19792 610

.180 510 540 570 o.42 565

570 600 o.1257 262 2M

600 630 0.0683 5655 386

630 0.0559 11310 632

660 0.0365 19792

510 540 570 600 o 27A 565 157

6tx) 630 0.1082 262
630 0.0766 5655 433

660 690 0.0497 I ,13t 0 562

690 720 0.04ts 197C2 829

52lO 570 600 630 o.279 565 l5a

æ0 660 0.1395 2262 316

660 690 o07tf 5655 402

6g) 7m 0,0547 113f0 619

720 750 0.0311 19792 1071



A B M N dêltå V I I K to aD

570 600 630 0.326 5ô5 144

660 6q) o f ôaí 2262 2Æ

690 720 o.o74 5655 414

720 0.0557 l13fo 630

750 780 o.0332 19792 657

600 630 690 0.,{61 565 260

6fx) 720 0 14SA 7262 339

720 750 0.0986 5655 558

750 780 oo¿7 ft3to 532

780 alo 0.0295 19792 584

630 690 720 0.697 565 3S¿

720 75{) o.275 2262 622

750 780 0.1088 5655 615

780 810 o 0679 1131O

810 840 o.u22 19792 83s

690 720 750 0.867 565 490

750 7AO o 216 7262 449

7AO 8'10 0.1f0f 5655 623

810 8,lo 0.0366 1310 414

840 870 0.067s 19792 1344

690 7m 750 780 1.029 565 581

780 810 o31 2262 701

al0 840 0.1532 5655 966

840 870 o.1425 1r310 1612

870 qï) o 0547 19792 t083

720 750 780 810 0.841 565 475

8r0 8,lO 0.302 262 6S3

a4 870 5655 1Æ7

870 900 0.0933 11310 1055

900 930 0.0295 19792 584

750 7ao 810 840 0 544 565 330

840 870 0.386 2262 873

870 900 o.1021 5655 577

900 930 0 0373 I '1310 422

930 960 0.0295 19792 584

780 810 840 870 1.173 565 653

47fj 9m 0 243 2262 640

930 0.0808 5655 457

930 960 0.0418 11310

960 9S0 o 0219 19792 433

810 440 870 900 1.194 565 675

900 930 0.217 262 4Sll

930 960 0 0476 5655 495

960 o.0472 11310 534

990 1020 0.032 19792 633

a4 47lJ 900 930 1.4U 565 810

930 960 0.384 n62 869

960 990 o.1974 5655 f 116

s90 toz) o.f26 11310 1425

1020 1050 o.m 19792 4532

470 900 930 960 0.¿197 565 241

96ô 9SO o 1794 2262 Æ7

990 1U20 0.108 5655 61r

102o 1û50 0.1783 113'10 2017

1050 f 080 o oo38 197C2



A B M N delte V, t K to âD

s00 9æ 960 990 oÁn 565 zi1
990 r 020 o.152 344

1020 f 050 0.1591 5655 900

1050 1080 o.o112 'I 1310 127

I OAO 1f 10 0 0361 19792 714

930 960 990 1020 0.39 565 220

1020 't050 o 306 7262 692

1050 1080 0.016 5655 90

1080 1f 0 0.0.N53 't 1310 51?

960 sgo 1020 1050 o 894 565 505

1050 1080 0.015 262
1080 1t10 o 0674 5655 341

ss0 I O20 1050 1080 0.433 565 245

1080 1110 0.08 7262 laf
1020 I O50 f 040 1110 o44 565 249

Cam¡nhamento

Ä B M N detta V / I K ro aÞ

0 30 60 90 f.087 565 614

90 120 o 643 2262 1454

120 150 o.41 5ô55 2319

150 180 0.14 1 13'r 0 1583

180 210 015 19792 2969

30 60 120 1 .392 565 786

120 150 o.128 2262 516

150 180 0.0955 5655 54
180 210 0.0974 1310 1102

210 24 o oga 19792 t 940

90 120 150 o.404 565 228

150 180 o.142 2262 321

180 210 o 063 356

210 240 0.06,18 11310 733

24 270 0 0906 19792

120 150 't 80 o 1ß)7 565 62

180 210 0.375 848

210 24 0.157 5655 888

240 270 o 0631 I t 3'10 714

270 300 0.055 19792 1089

120 150 180 210 0.565 565 319

210 24 o 243 7262 640

24Õ 270 0.1875 5655 1060

270 300 0.0678 1f 3'10 767

300 330 o 03sl 19792 774

t50 180 210 2Æ '1.068 565 603

24 270 0.442 2262 '1000

27fl 3fl1 O I ¿€6 5655 412

300 o.o774 11310 875

330 360 0.0361 19792 714

f80 210 2Ã 270 3¿a 565 t 966

270 300 0.804 n62 1428

300 33() 0.386 5655 2183

330 360 o.1742 f t310 1970

360 390 0.0842 19752 t746

Eslacas I
32954 750851¿

3( 329521 750452t

32949i 7508531

9( 329451 750S53i

121 32943! 750857,

l5( 329421 750857i

18( 32939( 750857t

21 32936í 750857í

24t 32933 7504571

271 32930( 750858f

30r 32924' 750860:

33( 329251 7508621

36( 32923' 750863;

39( 7508651

42( 32919 750867(

45( 32916( 750867t

Æ( 32913, 7s0866:

51( 32910' 7508651

541 329oal 7508661

571 32904f 750866t

60( 329021 750867r

63( 324931 7508671



A B M N de¡ta V / I K fo ap

210 24 ?70 3tx) 267 565 t509

300 330 1.097 2262 2Æ1

330 360 o.41 5655 2319

360 390 o.211 11310 2386

390 420 0.1 151 19792 )278

24 270 3{}0 251 56s 18

360 0.712 2262 11

360 o 3Á3 5655 940

390 420 0.1675 1310 894

4n 450 0 0a5a 19792 f 698

270 300 330 360 1.269 565 717

360 390 0.497 262 1124

3go 420 o 214 5655 1233

420 450 0.093 11310 1052

,f50 440 o.0244 19792 ra3

300 390 t.079 565 610

390 420 0.357 808

420 450 0 1236 5655

450 440 0.0355 11310 &2
440 510 0.0348 19792 68S

330 360 3S0 420 I l6S 565 660

420 ,150 0.29 262 656

450 480 0.0629 5655 356

440 510 o.0449 fl3f 0 553

510 540 0.0306 19792 606

360 390 420 450 1)9 565 729

450 480 o.1672 2262 378

480 5'10 o.1127 5655 637

510 Szlf) 0 0512 11310 692

540 570 0.0443 19792 8n
390 420 450 ,€0 0.602 565 340

440 5fo o 204 2262 Æ1

510 540 o 0986 5655 558

540 570 0. f '15 11310 130f

570 600 0 0304 19792 602

420 450 ,ß0 5'10 o.627 565

510 540 0.206 n62 466

540 570 o 1503 5â55 850

570 600 o.o72 I f310 814

600 630 0.0423 19792 437

450 440 510 5¡lO o 414 565 234

540 570 o.0764 262 173

570 600 0.190'1 5655 1075

600 630 o o¿5Á I 'r 310 513

¡ß0 5r0 540 570 0.768 565 434

570 600 0.068 262 154

600 630 o 0944 5655 556

510 540 570 600 0.315 565 178

600 630 0.1424 262
540 570 6ü) 63{l 0 4qc 565 242





A B M N delta V r l K to aD

300 330 360 3Sô 1.091 5ô5 616

390 420 0.607 262 1373

420 ,150 o 4q7 5655 2411

450 ,{80 0.311 1 r310 3517

4ao 510 0.108 19792 2134

330 360 390 420 f.3s7 565 789

420 450 o.427 2262 1871

450 440 0 ¡fgA 5655 2816

480 510 0.16 f 1310 i8t0
510 540 0.165 19792 3266

360 3q) 420 45t) 1.474 565 833

.r50 440 0.721 262 ,1631

¿ao 5to 0 z)9 5655 1182

510 540 0.202 11310 245
540 570 o 045 19792 1642

3S0 420 450 440 2.19 565 1z37

,180 510 0.5 262 l't 3t

510 540 o 342 5655 r 934

540 570 0.157 't310 1776'

570 600 0.0926 19792 f 833

420 450 ¿ao 5lo 1 .79 565 t 0'1 1

5t0 540 1.105 262 2500

540 570 0.413 5655 23ß
570 600 o.1906 1 1310 2156

600 630 o.1412

450 480 510 540 565 1Æ3

5¿10 o.714 2262 1615

570 600 0.285 5655 1612

600 630 o 1423 113'10 1609

630 660 0.1173 19792 ziz2
440 510 540 570 2.57 565 1452

570 600 o 544 z)62 1Zi1

600 630 0.256 5655 14Æ

630 660 o r 307 11310 1474

660 690 011 19792 21n
510 sÁD 570 600 1.757 565

600 630 0.653 2262 1477

. 630 o 277 s655 1566

660 690 o.2Æ 11310 2805

690 720 0.0554 19792 10f)6

5,lO 570 600 6ím I 322 565 747

ô30 660 0-34 n62 769

660 690 0.21 5655 12û
690 7)r o oa06 11310 912

750 o.ozi4 19792 46iì

570 6(n 630 660 2.O1 56s r 136

660 690 O 6{X¡ 2262 1378

690 7n 0.f 81 1 5655 1024

7n 750 0.0764 1 1310 464

750 780 o 037 19792 732

630 ffio 690 1.74 565 983

690 720 oÁÆ 262 1009

720 7æ 0.1604 5655 g7
7fi 7ffi 0.0653 f 1310 739

780 810 0.0.t6tì 19792



A B M N delta V I I K fo ap

630 660 690 7æ 2.æ 565 1294

750 0.526 1 190

750 780 o.1432 5655 810

780 810 0 0sa5 r f310 1114

810 840 0.0æ4 19792 582

660 690 720 7æ 1 341 565 754

750 780 0.0,l{}1 109

780 810 0.0ô93 392

810 8¿r0 0 0307 11310 u7
840 870 0.137 19792 2712

690 720 750 780 I 469 565 830

7AO 810 0.436 2262 986

810 840 0.082r 5655 Æ4

840 470 o 01671 11310 189

870 900 0.0507 19792 1003

720 750 7AO 810 4 565 2260

810 aÆ 0.461 zâ2 1047

a4 870 0.12.4 5655

870 900 o 0279 11310 316

900 0.0363 714

750 780 810 8Æ I 6Â5 565 941

840 870 o.æ 22
870 900 0.0367 5655 204

900 o.o3n 11310

930 s60 o.o1872 19792 371

7AO 810 840 870 1.23 565 699

470 900 0.099 7262 224

900 930 0.0638 565s 361

930 960 o.ù2 11310

960 990 o 02d2 19792 519

810 a4 470 900 565 198

900 930 0.1512 262
930 960 o 0507 5655 241

960 sso 0.0436 1t310 493

990 1020 o.0244 19792 ,É3

840 870 900 o14 565 249

930 9ô0 0.1f1 n62 251

960 990 o.ù527 5655 298

990 1020 o 0135 I l310 153

to20 1050 0.00766 19792

870 900 930 960 1.046 565 59r

960 990 o 409 925
gflo 1020 o.12Æ 5655 704

1020 1050 0.0891 11310 1008

t 05{) 1080 0.05r/ 19792 1142

900 930 960 990 1.g28 565 '1089

990 1020 o.432 2262 9n
102s I OSO 0.269 5655 1521

t 050 1080 0.t638 11310 1853

1080 110 0.108 19782 2138

930 960 990 1f)71) 11 565

102D 1050 o.417 943

r G50 1080 0.212 5655

1080 111f) t 1310 1408

11t 0 11û o.æ24 19792 1631



ì-l
i.

I

t:

A B M N dêlta V r l K to âD

960 9CO 1020 '1050 1 4)1 565

1050 f 080 0.47 262 ,1063

1080 1 110 0.28 f 295

ll10 1140 o 1292 '11310 1AÊ,1

1t 40 1170 0.1111 19792 2199

990 1020 1050 1080 1 739 565 700

'1080 ,tlto 0.323 731

1110 1140 0.1386 5655 784

1140 117fl o.m¡gg 11310 1062

1170 t 200 0.07 19792 1385

1020 1050 1080 1 110 1 073 565 606

1110 1 140 o.245 554

t140 1170 0.1368 5655 n4
1170 1200 009 1f310 l0'! 8

1200 1230 0.0889 19792 1760

1050 1040 t0 1Æ o7Æ 565 421

14n 1170 0.æ1

1170 1200 o.117 5ô55 662

f 200 1230 o æ72 11310 1099

173o t 260 0.0633 19792 1253

t 080 lllo I140 1170 0.621 565 35'1

1170 1200 o I 879 262
12o,f) 1230 0.128 5655 724

123D 1260 0.0752 11310 851

1260 1)gl 0 0697 19792 f 380

1 110 1140 1170 r 200 0.614 565 u7
1200 730 0.205 2262 64
1230 1260 0 1086 5655 614

1260 1290 0.0867 1 1310 981

1290 1320 o.o747 19792 1478

11Æ 't170 1200 1)30 0.795 565 449

tz30 1260 0.261 m2 590

1260 '1290 o.1792 5655 1013

1290 1320 o.1475 1'1310 1664

1170 1200 1230 12ñ 0.684 565 386

1260 1290 0.298 262 674

1290 't320 0.209 1142

1200 1230 1260 12û 1.14 565 645

1290 1320 0.,133 2262 979

1230 1260 1290 1320 0.9 565 509
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