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RES UMO

Neste trabalho foram aplicadas técnicas de anâlise mor
foestrutural , hidrogeolôgica e hidroquÍmica com objetivo ,*de dg

-t_¡¡+_g¡ .Sefff!_efisticas e_ as egleqqi-a¿å_dadl:s* de t{t**-êSu-íåCrq
cárstico l-ocalízado .ILa*rpS:Ão-.¡lqr*!e__åo_E_S!3_dç*.js*]{i¡rê-q . ceraåg *.
Essas têcnicas permitiram o estudo da distribuição espacial e

da frequêncía das feições morfoe struturais (fraturas e dolinas),
a orienÈação das fraturas e o comportamento regionaf dos parâme

tros dimensionais, hidrodinâmicos e hidroquinicos do aquÍfero,A
distribuição espacial- das feições morfoe struturai s evidenciou
zonas com diferentes caracterÍsticas do ponÈo de vista tectôni
co e de carstificação. AJ-ém disso, há evidências de que as

principais drenagens da área são controladas por fraturamentos.
EstatÍsticamente as fraturas que mais ocorrem na área são as lon
gitudinais com azimutes de 30 a 40 graus e as angul-ares com azí
mutes de 110 a 120 graus. As fraturas associadas às dol-inas ¡nais

frequenÈes são as angulares orÍenÈadas entre l0 e 20 ou 110 e

I20 graus e as transversais com azimutes entre 140 e 150 graus.
As fraturas longttudinais propicÍaram a instalação de um carste
mais raso enquanto que a caxstiflcação ao longo das fraturas an
gulares e transversais atingiu maiores profundidades. Verificou
se tambêm, que os niveis de carstificação não estão rel-acÍona
dos, de uma maneira geral , com o comprj-mento das fraturas ou ao

tamanho das dol-inas. A espessura saturada média é de 55 n, a má

xima superior a L00 m e a mínima de 30 m. Os recursos explorá
veis estimädos são de 32.106 m37ano. Estes recursos são acessÍ
veís em vista da pouca profundidade do aquífero e são farrcráveis
a explotação atravês de poços. As águas subterrâneas da área,de
modo geral , não apresentam rest,rições ao uso agrlcola'humano e

a alguns tipos de indústrias, As principais restrições ao uso

são reLativos à dureza e alcalinidade. Foram verl-ficados tâg
bém, alguns focos de poluição na área em questão refLetindo a

grande vulnerabilidade do aquífero. Este fato sugere que é Írn

portante que sejam observados, na região, os aspectos relaciona
dos a conservação e preservação dos recursos hfdricos subterrâ
neos.



AB SlRACT

Morphostructural, hydroqeological and hydrochernical
technj-ques were applied in this study to characterize the
groundwater system of the .híba Karst aquifer and its potencial_
for explotation and utilization as waÈer supply to northern
part of the state of Minas Gerais. These techniques allowed
as the study of the spacÌaf distribution and frequency of some

morphological features , such as fracture and s j¡:lù¡ole s as \,,iell as

the regional behavior ,of dirnens ional- and hydrodynanic parameters
of the aquifer. From the point of view of tectonics and
karstification, the spacial distribution of the morphoi-ogical
features exhibit zones with different characteri stics. lt was

al-so seem that the level of karstification is generally
independent of the length of the fractures and of the size of
the sinkholes.Is addítion,there is evidenc e that the drainage
of the principal- streârn.S is controlled by geological fracturing,
Statiscally , the mosÈ frequently occuring fractures are
longitudinal with azjlrslths from 30 up to 40 degrees and angular
fractures with azimuttrs from 110 up to 120 degrees.The fractures
frequently associeted with sÍnkholes are angufar (.I0 up to 20

and l-10 up to 120 degrees) and t.ransversaf , with azimuths
between 140 and 150 degrees.The longitudinal fractures al-Ioh'ed
a more sha1J.ow karst develop ment while the karstification alcng
the angular and transversal fractures was deeper. The average
saturated thickness is 55 m with a maximum around 100 m a¡d a

minimum of 30 m.The êstimated sustainable ground\4ratêr yield Ís
about 32.10" m'/year. These groundwater resources are highly
accessible by wej-ls because of the shaJ-Iow depth of the water
table. The good groundwater qualÌty in this region, in general,

al-l-ow it be indicated for many types of agriqrtural, industrial
and potabl-es usages. The principLe restrÍction on its usages
is related to its hardness and alkalinity. Tn some parts of
the aquifer \^/ere also found vestiges of pollution r so

indicating it.s vul-nerability to groundwater cont¿mi¡ation,. Th.i s

fact suggests the jn[Þrtance of the statement of a groundwater
protection program to insure the quality of this valuable
resource.



I. INTRODUÇÃO

O presente estudo visa estabefecer as potencialidades hi
drogeológicas e definir aspectos metodoJ.ógicos de interpretação
dos dados de um aquÍfero cárstico, numa regíão de clima semi-ári
do.

A área escolhida para o estudo faz parte do sistema cãrs
tico da região do JaÍba, l-igado as rochas carbonátÍcas do Grupo
BarnbuÍ, e está situada ao norte do Est.ado de Minas cerais.

A caracterização do sistema hidráulico de um carste, na
maioria das vezes, é difÍci1 pelos métodos convencionais, tendo
em vista que a infiltração, armazenamento e a circulação das
águas subterrâneas estão condicionadas à dissolução aleatória e,/ou

ao fraturamento de rochas carbonáticas. Demonstra-se que, através
do processamento estatÍstico de dados e informações geológicas,
estruturais e hidroquÍmicas, conjuntamente com o conhecÍment,o dos
processos de carstificação que moldaram o aguÍfero e dos parâme
tros hidrogeológicos, é possÍveI a caracterização do comportamen-
to do carste. Para Ísto, aplicaram-se várias técnÍcas de Èratamen
to e de interpretação dos dados, sendo que , muitas delas são iné-
ditas ern estudos hidrogeológicos de carstes. Assim, foi possÍvel
salientar características do carste e se chegar à definição do mo

delo real de funcionamento do aquÍfero.

Trata-se de um trabatho que sÍntetiza a experiência do
autor em estudos de aquíferos cársticos, de várias regiões do Bra
sil , ao longo de quase J.5 anos de atividade profissional .

O trabalho de pesquisa e levantamento de dados da área
analisada teve inÍcio em dezembro de 1976 e prolongou-se atê de-
ze¡nbro de f981. EsÈa empreitada contou também com a partÍclpação
de vários técnicos da Fundação Centro Tecnológico de Mfnas Gerais
- CETEC, cabendo ao autor a coordenação dos estudos.

Este estudo fornece subsÍdios a pesquisa hidrogeolõgica
os guaís deverão ser utilizados na perspectiva de serem aprirnorados e

aplicados em outras regíões cársticas do BrasiL



1,1. LOCALT ZAçÃO E TMPORTÂNCIA DA .ÁREA

A área de estudo estã compreendida entre os paralelos de

14040' e 15o30' de latitude sul, e os meridianos 43930'e 44900'
de longitude oeste, Situa-se ao norte do Estado de Minas Gerais e
tem aproximadamente uma superfície de 6,00b kmz (fÍgura I.l) ,

Nesta região predomina a atividade agrÍcola. mas, vem au-
mentando expressivamente a urbanização, em virtude d.e incentivos
do Governo Estadual para aquela área. Está prevista Èa¡nbém a im-
plantação de vários projetos de irrigação para o cultivo de cana-
de-açúcar graças à boa qualidade dos solos da área e à topografia
s\1ave que facj.lita a mecanização agrÍcola.

o uso dos recursos hídricos subterrâneos da área é muÍto
pequeno. Só recentemente é que está havendo um incremento na uti
lização da água subterrânea, seja para uso doméstico, pecuário ou
público. crande parte desse incremento tem sído motivado pela im-
plantação de projetos agropecuários e pelo aumento populacional da

CoÌônia do JaÍba e outros núcleos urbanos.

Trata-se, portanto, de uma região onde cresce, dia-a-dia,
a demanda de Água. Neste quadro, a água subterrânea vem adquirin-
do papel de destaque, principalmente, naqueles locais distantes
dos rios perenes que drenam a área, onde tornam-se onerosos a caP

tação e o transporte de águas superficiais.

I. 2. OBJETIVOS

O objetivo principal do presente estudo foi o de definir
as potencialídades hidrogeológj- c as da área, através da etaboração
de um modelo de funcionamento do aquÍfero. Este mode Io integra os
padrões estruturais, feições morfológicas, parãmetros caracterÍs
ticos do aquífero e as caracteristicas hidroquÍmicas das águas

subÈerrâneas.

o objetivo subsidiário foi a análise e correlação de fei
ções morfoes truturais superficiais com os parâmetros dimensionais
e hidrodinâmicos do aquÍfero. Enfocaram-se os asPectos morfoestru
turais, porqìle tanto o fraturamento como alguns efeitos da carsti
ficação são reffetidos em superfÍcie através de des conti nui dades
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morfoe struturai s mapeáveis .

Desta forma,foi possível caracterizar um roÈeiro meto¿c¡^
1ógico de estudo aplicáveI a áreas semelhantes, correspond.entes ì

aos domínios cãrsticos brasileíros. I

I.3. SINOPSE DO ROTEIRO METODOLÓGICO

Tendo em vista os ob jeti,vos propostos, a abordagem meLg

do1ógica processou-se em três etapas, A primeira visou a caracte
rização do aquífero, inte rpre tando- se os dados disponÍveis pelos
métodos usuais da hidrogeologia. Na segunda etapa. tenLou-se com

plementar os dados existentes e obter informações adicionais atra
vés de técnicas geomatemáticas. A partir de então, realizou-se a

terceira etapa que foi a integração das informações obtidas e a

elaJ:oração do mapa das pote nci al-i dades hÍdricas da área.

Com os métodos de @ enfocaram-se os

aspectos geológicos, hidroclimáticos, de hidrologia de superfÍ-
cie, de hidrol"ogia subterrânea e hidroquímicos. Na hÍdrologia sr¡Þ

terrânea, deu-se ênfase especiat ãs caracterÍsticas dimensionaís,
visando definir a geometria do aquÍfero, e as caracteristicas hi
drodinâmicas com objetivo especÍfico de identificar zonas com di
ferentes propriedades hidrául-icas, Por outro lado, o estudo hi-
droquÍmíco foi reaLizado para definir os mecanismos de evolução
química das águas e os fenômenos modificadores da composição qu!
mica, responsáveis pelas suas variações espacial e temporal . AJ.ém

disso, procurou-se obter informações sobre a direção e o sentído
dos fluxos subterrãneos.

A= @ empregadas foram as análises
estatÍst-icas t ri- dimens ionais de tendência e análises multiva-
riantes de agrupa.nento e fatorial ,

Através de a.nã.Lít ¿a dø tøndî.ncLa, inícialmente, proced.e
ram-se os estudos da distribuição espacial- das feições morfoes-
truturais (fraturas e dolinas) e das orientações das fraturas.
Estes estudos visaram a delimÍtação de zonas com diferenÈes pa-
drões estruturais e com características próprias do ponto de

vista tectôníco e de carstifícação para, posteriormente, correla
cioná-las aos dados hidrogeológícos. Em seguida, efetuaram-se



anáfises de tendências dos parãmetros dimensionais e hidrodinâmi
cos do aquÍfero. Tais anáIises objetivaram compJ.emen tar os d.a d.o s

disponíveis e verificar o comportamento hidrogeológico naqueles
locaÌs onde existiam poucos dados ou estes estavam mal distrubui
dos. NesÈas condições, a aplicação de anáIise de tendência, pos-
sibilitando a identificação do comportamen to regional de diver -
sas caracterÍsticas do aquÍfero, teve um grande alcance prático e
científ ico.

Posteriormente, realizou-se a anlLi¿ ¿ muLi.iv o.nio,nt¿ d¿

0-g)Lupam¿nto considerando-se, como variáveÍs, os parãmetros hidro
geológicos fundamentais que estão relacionados as caracterÍsti -
cas fÍsicas do aquÍfero (espessura do aquÍfero, t ransmi s s ividade,
armazenamento, capacidade especÍfica e a razão da capacidade es-
pecÍfica pela espessura saturad.a) . Esta anáfise de agrupamento te
Vè a intenção de conhecer a influência simultânea de todos esses
parâmetros hidrogeológicos em d.iversos locais da área. A parti.ï
de então, foi possível delimitar as zonas ou grupos de amostras
em que os parâmetros utilizados tinham a mesma variabilidade.

Após a identificação .desses grupos de amostras, reali -
zou-se a q.n-eLi^ ¿ da-tonio"L em cada um d.eles, consid.erando-se os
mesmos parâmetros hidrogeológicos da anáÌise d.e agrupamento. Com

a anáIise fatorial , procurou-se defínir as intêr-re1ações entre
os parâmetros hidrogeológicos em cada grupo e estudar as causas
das suas variabi lidades.

Finalmente, procedeu-se a integraÇão dos resultados e
interpretações obtidas com as técnícas convencionais e as geoma-
temãticas. fnicía1mente, esta Íntegração foi realizada atravésda
corretação dos coeficientes dos polinômios das superfÍcies de ten
dência. Em seguida, foi complementada com as comparaçõeb visuais
dos diversos mapas de valores observados e de tendência das fei-
ções nucrfoestruturais, aIém d.os mapas dos parâmetros hidrogeoló-
gicos e hidroquÍmicos.

Os resultados obtidos puderam ser correlacionados e com
provados por meio de estudos de campo. Al_ém destes estudos, fo *
ram abordados alguns aspectos da qualidade da água subterrâneapa.
ra diversos usos.
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Deste modo, as informações obtidas nos trabalhos de cam-

po e de laboratório, além dos dados de foto-interpretação, foram

tratados e interpretados por meÍo de várias técnicas. Este proce

dimento possibilitou fundamen talmente elaborar un zoneaÌnento dos

recursos hÍdrícos subterrâneos da ârea.
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2 . CARÀCTERfSTICAS GEOLÓGICAS

Os sedimentos carbonatados e argilosos que afloram no va

l-e do rio São Francisco vêm sendo descritos desde 1823, quando

SPIX e MARTTUS (1823) realizaram viagens cruzando o divisor de

água dos rios Tocantins e São Francisco. A partir daÍ, numerosos

trabalhos foram realizados em áreas onde ocorrem essas rochas nos

Estados de Goiás, Minas Gerais, Bahia e lv1ato Grosso. Um excelente
histórico de evolução do conhecÍmento da ocorrência destas litolo
gias foi feít.o por MOUTINHO DA COSTA e ANGEIEAS (L970) e por MOU

TINHO DA COSTA et alii (1975r,

rnicialmente estes sedimentos foram chanìados de "Série Ba¡n

buÍ" por RTMANN (1917), Esta expressão ficou consagrada pelo uso

na literaLura geológica. Apesar do grande número de trabalhos rea

lizados, desde então,sobre as litologias da "Série BambuÍ", a pri
meira sequência li toes trati gráfi ca concreta foi proposta por BR¡\N

co e COSTA (1960) , na qual separou várias formações e membros.

Modernamente ' a soma de contribuições ã geologia do ago-

ra denominado Grupo BambuÍ, na região ocidental de Minas Gerais e

Goiás, avoluna-se a cada ano. Destacam-se os trabalhos de BARBo-

SA (1963) 
' ALMEJDA (L967 e 1969r, OLIVEIRA (L967), CARVALHO e

EPSTEIN (T967) , CARVALHO E PFLUG (1968) , BRAUN (1968) E SAN&I Q972T,

entre outros.

Recentemente o CETEC (198I) , dentro de um estudo integra
do de recursos naturai s, fez o mapa geológico e de recursos mine

rais do noroeste do ÐsÈado de Minas GeraÍs ' na escala de I:250.000 '
Por outro lado, COSTA (1978) elaborou o mapa geológico, na esca-

la de 1:100,000, das folhas de Januária, Japoré, Manga e Mata do

,Jaíba. Estas duas últimas folhas compreendem a ârea da tese '

Uma sÍntese e revisão completa da estratigrafÍa do GruPo

BambuÍ no Brasil central foi realizada por DARDENNE (1978). Nesta

sÍntese foi proposta a subdivisão do Grupo BanbuÍ em seis forma-

ções:

- Formação Je-cauLiai, na base dos sedimentos, caracteriza
da por um conglomerado (Èilito) ;
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- Formação Sefø Lagoat, representada por calcários e ¡lo

Iomitos lenticul-ares inseridos em uma sequência pelÍ-
tica;

- Formação S¿ttna dø Santa- H¿Le.na, essencialmente pelíti
ca, com folhel_hos e siltitos ¡

- rormação Lagoa. d,ct Jctcani., composta por calcários oolí
ticos e pisolÍticos, siltitos e margas;

- Formação S¿nna" d.a" Saud,a.de., constituÍda por folhel-hos
verdes, argilitos e siltitos;

- Formação T nã,t McLh-La¿, no topo da sequência, com sil-
titos verdes e arcóseos.

No quadro 2.I encontram-se algumas proposições de clas
sificação da lito-estratigrafia do crupo BambuÍ desde a de BRÂN

CO e COSTA (1960) até a de DARDENNE (1978):

2. 1. L]TO- EST RÀTI GRAF IA

a área está situada dentro do craÈon do São Francísco e
as rochas consolidadas, que afloram na região (Grupo BaÍìbuÍ ) , æns
tituem o complexo sedimentar superior da cobertura cratônica pré
cambriana idiomorfic amente dobrada, (BARBOSA(Ì966) ; ALMEIDA (1967 e
L977) ¡ ALMEIDA et alii (1976, L977 e 1981)e BRITO NEVES (1983)).
Este materia.l representa a sedimentação marinha resultante da
submersão quase total- do craton do São Francisco, por ocasião do
desenvolvimento do segund.o estágio estrutural dos geossinclÍneos
rnarginais a ele, no proterozóico superior.

Segundo MARCHESE (I974, , es.ta sedimentação predominante
mente pelÍtica e carbonatada sobre a área cratônica indica am-
bienÈe de águaç marinhas rasas e planícies de maré e área sub-
sidente, geral-mente, de baixa e média energia.

Estas rochas da cobertura do craton foram consolidadas,
com tectogênese variável no espaço e no tempo (500 a 700m,a. ),
no final do pré-cambrÍano ao inÍcio do paleozóico, consoante à
sÍntese dos dados radiométricos (Rb/Sr e K/Ar) disponÍveis atual
mente.
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o embasamento destes sedimentos é constituÍdo por comple

xos de alto grau, gnáissicos e plutonÍticos (tonalitos e granodlo
ritos), de idade entre 2.500 a 2.700 m.a, (Ciclo Jeguié) , confor-
me INDA e BARBOSA (1978). As rochas do embasamento afloram na re
gião de Januária, Iocalizada na margem esquerdå do rio São Fran-
cisco e imediatamente a sudoeste do domÍnio do esÈudo.

As rochas do Grupo BarnbuÍ, por sua vezrsão parcialmente
recobertas por sedimentos inconsolidados recentes de idade ceno-
zôica, retratando produtos da elaboração do relevo (Terciário) e

depósitos afuvionares e conexos (Quaternário) .

2,I.L Grupo Bambui.

Toda a área é constituída por rochas do crupo BambuÍ que,

em sua maior parte,são recobertas por sedimentos inconsolÍdados
de idade tercíária e quaternária. Os principais afloramentos das

rochas do crupo Bambuí ocorrem na porção sul da área, na região
do morro Catarino ao norte, e isoladamente nos arredores do povoa

do de Matj-as Cardoso (figura 2.I).

Na área do estud.o,o crupo Bambul pode ser dividido infor
malnente em duas unidades sedimentares com caracterÍstÍcas Iitol6
gicas diferentes:

- unidade superior constituÍda de arcóseos carbonáticos,
síltitos e graúvacas;

- unidade inferior representada por uma alternância de

calcários ooIÍticos, margas e siltitos.
Estas duas unidades possuem litologias seme.lhantes, reg

pectivamente, aos membros Três Marías e Lagoa do Jacaré da Forma

ção rio Paraopeba proposta por B R.ANCO e COSTA (1960) ou as Formâ-

ções Serra da Saudade e Lagoa do Jacaré propostas por DAREm{NE (1978),

(ve r quadio 2.I.) .

Na unidade -infe¡-iqr,os calcáríos são de cor preta e cin
za-escura, finos,cristah-nos a microcristalinos, oolítícos e piso
IÍticos, com abundante ca.lcita preta recristalizada, preenchendo
fraturasrou em nódul-os e pequenas lent.es concordantes a estratj-fi
cação. Ãs narg'as são de coloração cinza-clara, com tons esverdea
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dos bem laminados com bancos ondulados de 5 a 20 cm de espessura.
Quando estão alteradas¡ sua coloração passa a ocre amarel_ada. Os
siltitos mostram cor esverdeada quando frescos e, avernelhada
quando alterados. São bem Laminados, exibindo abì.¡ndante nuica nos
planos de laminação. O topo do pacote de sittÍtos contêm 1amina-
ções arenosas como as que ocorrem na ser?a do JaÍba. Os calcá-
rios e margas da unídade desenvolvem-se êm grandes Lentes dentro
dos siltitos, com passagens lateraÍs de um a outro tipo de rocha,
como ocorre na serra do SabonetaJ-, onde seu fJ-anco noroeste tern
uma predoninância franca de nÍveis sÍlt,icos e margosos, enquanto
que,na borda sudeste, há predomínio de calcários e nargas. A es-
pessura desses sedimentos não é conhecida na área. No entanto,
pode-se estimar esta espessura na ordem de 250 nÞtros, baseando-
se em um perfil no morro da lvlesa, situado 30 km a oeste da área,
e em outras j-nferências do conhecimento regional.

Na u4ldade supe,riorros arcóseos são cinza-esverdeados,
de granuJ-ação fina a média, micáceos, carbonáticos e estraÈifica
dos em bancos de espessura variáve1 entre 15 cm a 1m, bem 1am¿
nados e apresentando J-aminações cruzadas de baj-xo ãngulo. Ocor-
rem, subordinadamente , siltitos arcoseanos esverdeados com estra
tificação fina e grauvacas verdes, com fragTmentos argilosos arro
xeados. Estes sedimentos ocorrem ao sul_ da área, no topo das ser
ras do Sal:one tal e do JaÍba, sobrepondo a seguência de sedimen-
tos .Ínferior em contato com discordância erosiva. A sua espessu-
ra é estimada em 120 metros, baseando-se no perfiJ- da serra do
JaÍba, ent,re outras.

2.I.2. Sedimentos Cenozóicos

Os sedimentos cenozóicosrque cobrem rochas do Grupo Bem
buÍ, podem ser diferenciados e empilhados, considerando-se seus
constituintes principais, granuJ_ometria, coesão e origren, em:

- Aluviões recentes da calha e Leito maior dos rios São
Francisco e Verde Gra¡de I no topoi

- Aluviões antigas, deposítadas sobre antigos terraços
aluviais d¡os rlos São Francisco e Verd.e Grande;
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- SedÍmentos argilosos avermelhados, derivados de decom

posição de cafcários e margasi

cobertura detrÍtica arenosa, de origem fIúvio-pedimen
tar, na base dos sedimentos.

Todos estes sedimentos ínconsolidädos que ocorrem na

área são de idade terciária a recente (COSTA, f978). O pacote
mais antigo constitui uma cobertu.ra detrÍtica predomínantemente

arenosa, sobreposta ao Grupo BambuÍ. São essencialmente areias
de grãos finos, bem arredondados e esféricos 'e argilas, resultan
tes da erosão dos arenitos da Formaçäo Urucuia IocalÍzados a aprg
ximadamente 30 km a oeste da área. Esta cobertura detrÍtica are
nosa tem origem essencialrnente flúvio-pedimentar com distrÍbui-
ção das areias e argilas, produtos da erosão das formações preté
ritas, sobre superfÍcies de pedimentos por fluxo lamínar. A es

pessura média desses sedimentos foi calculada em 15 m, baseando-

se em perfis de poços tubufares e em perfis geofÍsicos (cEEc,l982)'

Os sedimentos argilosos avermelhados são derivados da

decomposição "in situ" de cafcários' margas e siltitos do GruPo

BambuÍ. A parte superior destes sedimentos, com 1 a I'5 metros de

espessura, contém também importante fração de areia., derivada da

cobertura detrítica arenosa. Este material, proveniente da cober-
tura ré retrabalhado e misturado com a porção suPerior das argl
las rformando um sedimento argi.lo-arenoso de cor avermel"hada. Tais

rochas oeorrem sobre superfÍcies estruturaís de calcários e

margas do Grupo Bambuí, em áreas marcadas por intensa carstifica
ção. A espessura das argilas avermelhadas é da ordem de 5 metros,
observando-se,entretanto, poços tubul-ares com registros de até
20 rn de espessura dessas rochas.

As aluviões antigas constituem outra unidade sedimentar

mapeável na área. São areÌas, argj.las e cascalhos inconsol-idados
que ocorrem nos paleo-vales dos rios São Francísco e Verde Gra!
de. São comuns, nestes sedimentos, zonas com abundantes concreções

calcárias de até l0 cm, de cor branca. As areias são de cor bran
ca, com grãos de quartzo foscos e granulometria fina a média. As

argilas são de cores amareladas e marrom-claras. oE cascal-hos são

mal- selecionados e geralmente são formados de material provenien
te de arenito silicificado e sÍIex. As aluviões antigas formam
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faixas de até 15 km de largura ao longo dos rios. Estas faixas en
contram-se pouco dissecadas, o que dificulta a observação das es-
truturas sedimentares. A espessura destes sedtmentos é da ordem
de 12 metros.

As al-uviões antigas depositam-se indistintanente sobre
as rochas anteriormente mencionadas, exceto sobre a sequência su
perior do Grupo BambuÍ, em vista d.e sua altitude.

Os sedimentos mais recentes da área são as aluviões in-
consolidadAsdas calhas e leitos principais dos rÍos São Francisco
e Ve rd.e Grande. São constituídas por bancos de até B0 cm de areias
brancas e amareladas, intercalando estratos argilo-arenosos de
cor marrom*escura de até 20 c¡n de espessura. No topo deste mate-
rial,ocorre de I,5 a 2 metros de cobertura síIÈica-argilosa de co
loração castanha-es cura , basÈante contÍnua ao longo d.as barrancas
do Rio São Francisco.

2. 2. GEOMORFOLOGIA

A figura 2.2 mostra o esboço geomorfotõgico da área. O

relevo da área é aplainado com altitudes médias em Èorno de 500¡re
tTos. Os desnÍveis topográficos não ultrapassam, geralmente.50 me

tros acima das coÈas da planÍcie afuvial do rio São Francisco. So
bressaem-se do relevo suave apenas as serras do SabonetaL, Àzul_ e
da ,JaÍba, ao su.I , com elevação de 840 , 720 e 765 metros de aLt,itu
de, respectivanente I e o morro do Catarino, âo norte, com cota má

xima de 598 metros.

A carstificação produziu, em algunas zonas, um relevo tÍ
pico, sendo a caracterÍstica Ítais marcante a densidade de doJ.inas,
algumas orientadas segundo as direções das fraturas. A profundi.ra
de desta carstificação estã condicionada à cota do mãximo encaixa
mento do rio São Francisco que constitui o nÍvel- de base atual da
área. O carste se caracterizou mel-hor nos locafs onde a cobertura
coluvial foi removida.

São comuns as dolinas de fundo plano e argiloso que apa-
recem de forma concentrada ou em coalescência, formando "uvalas"
erem afguns casos, chegand.o a formar "poljé". Normalnente essas do
linas de fundo p1ano, argiloso, evoluiram a partir de áreas de má
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drenagem. Por conseguintersão comunsrnesta árearvales rasos inter
ÍLitentes, como também os val-es que se originam nas referidas doli
nas .

As l-inhas gerais do relevo atual conforrnaram-se através
de "ciclo erosivo Vefhas" (KING, 1956) e por processos de erosão-
sedj.mentação do tipo pedimentar. Basicamente este relevo é cons -
tituído de duas unidades: o p!,ano.Lto do Sã.o FnancL¿ co, com al-titu
des entre 700 e 850 metros e a d,e.pnøttã,o Sa.n (no"ncit cana com co-
tas em torno d.e 500 metros.

O planalto do São Francisco é caracterizado por relevos
tabulares que formam diversos interflúvios da drenagem do rio São

Francisco. As serras do Sabonetal- e do ,laÍba são testemunhos do

ptanalto do São Francisco na área. Estas serras formam patamares
com vertentes ravinadas e vales encaixados, elaborados por proces
sos de dissecação fluvial . É possÍvel que estes patamares tenham
sido preservados da erosão devido aos arcóseos e siltitos arcosea
nos que encimam a sequência sedimentar naquela área.

A depressão Sa4franciscana é uma superfície de aplaina-
mento representada por extensas áreas rebaixadas, desenvolvidas
ao longo da drenagem do rio São Francisco. Estas áreas rebaixadas
Èiveram três etapas de evolução (BOAVENTURA eÈ alii , L976). Na

primeira, houve um período de dissecação fl-uvial com o aprofunda
mento da drenagem controlada por fraturas, Posteriormente, na se

gunda etapa, ocorreu um alargamento da depressão a partir dos va-
Ies principais por processos de pedimenÈação, quando então desen

volveu-se uma extensa superfície de aplainamento que truncou lito
logias variadas do crupo BambuÍ. Esta superfÍcie é considerada por
PENTEADO e RANZANI (1973) , RENNÕ (1974) , BOAVENTURA et alíi (f976),
como pleistocênica. Esta datação parece ser corroborada pela exis
tência de jazimentos fossilíferos em algumas dolinas nas proximi-
dades da cidade de Janaúba (sitr:ados 90 km a sudoeste da área) . Es

tes fósseis foram encontrados na base dos depósitos inconsolida-
dos que recobrem a superfÍcie onde CUNHA (1978) descreveu um mg

mÍfero (-E rimotheË.jJfm) de idade seguramente Pleistocênica. Os depó

sit,os corretativos desta superfÍcie são sedimentos coluviais are-
nosos, inconsolidados, e com escassa fração argilosa e poucas cas

catheíras locais. A terceira etapa da evolução está relacionada
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com os úl-timos encaixamentos fluviais erindiretamente' com as os

cilações climáticas no decorrer do quaternário. EsÈes fatores re
trabalharam a superfície pleistocênica¿ originando amplos Èerra-

ços fluviais, várzeas e áreas rebaixadas de menor expressão topo
grá fi ca .

2.3. .ASPECTOS DA GEOLOGIA ESTRUTURAL

A estrutura geral observada na sequência pelÍtica-carbo-
natada do crupo Bambuí na área em estudo, é de s ub-horí zonta lida-
de com merguLhos normalmente para noroeste e menores que 5 graus.
Localmente,esta sequência foi afetada por suaves movÍmentos dife
rencíais de acomodação de fr:ndo de bacia que se traduziram em al
gumas frat.uras orientadas, provavelmente, segundo zonas de frague
za do embasamenÈo cristalino, Na região de Januária, diques de ro
chas básicas e ultrabãsicas cortam o bloco alto do enìbasamento.

Estes diques são encaixados em fraturas regionais com direção de

140 a I50 graus (PAULSEN et aLii, 1974) . Esta seria uma das dire-
ções de fraturamento do embasamento gue é refletida nos sedimen-
tos sobrepostos. A outra tem azimute de 90 graus e é observada em

grandes falhanentos a sudoesÈe da área, na margem esquerda do rio
São Francisco.

As rochas do crupo Bambuí,na área em questão,foram subme

tidas a esforços tectônicos oriundos da faixa de dobramenÈo Ara-

çuaÍ, marginal do craton do São Francisco (ALMEIDA, L977r. Esta
faixa apresenta dobramentos lineares hofomórficos e grandes falha
mentos inversos, num conjunto estrutural que manifesta acentuadas
vergências em direção ao craton. Tais vergências resultaram num

transporte tectônico em direção a área em apreço' através de es-
forços de compressão sobre as rochas da cobertura do craton. Es-
tes esforços agiram segundo uma direção geral variando de aProxi-
madamente L30 a 140 graus e provocaram rupturas nas rochas mas

não chegaram a originar dobramentos importantes na área.

As principais direções de fraturamentos encontradas na

ã.rea, decorrentes dos esforços de compressão, são as seguintes:
fraturas longitudinais (azimutes entre 40 e 50 graus e mais rara
mente atingtndo 60 graus), fraturas diagonais (um sistema de azí
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mutes entre 110-120 e 10-20 graus e outro 180-190 e 100-II0gr:aus)
e fraturas transversais (azimutes entre 130 e 140 graus). A dis
tribuição e intensidade d.esses diversos tipos de fraturas variam
local-mente e são derivad.as fundamental-mente das reações das l-ito
logias aos esforços tectônicos.

Convém salíentar aÍnda que na seira do Gurutuba, situa-
da inediatamente a nordeste da área, uma intrusão de diabásio cor
La a sequência do Grupo BanbuÍ até alojar-se, provavelmente em

forma de , com afloramento visÍvel de l0 metros de espes-
sura por 120 metros de extensão , na base de um pacote de arcó-
seos correl- acionados à Formação Três l*larias. Esta intrusão provo
cou, Ioc almente , algumas deformações tectônicas nas rochas do Gru
po BambuÍ .

Não se observam efeitos metamórficos macroscópicos na
área. BONHOMME (1976), através do estudo da cristalinidade das
illitas de sedimentos BambuÍ, para dellmitar zonas de metamorfis
mo, conc.Iuiu que a região de Januária não apresentava termo-tec
tonismo sensÍve1 suficiente para caracterizar metamorfismo regio
na1 . Devido as proximidades da área com es,ta região e as observa
ções efetuadas a nÍvef macroscópico,é possÍvel ext,rapolar esta
conclusão.

As variações laterais de fácÍes entre os pelitos, calcá
rios e margas são vÌsÍveis mas difÍceís de serem cartografadas ,
ora pelas suas pequenas extensões, ora peLos recobrimentos ceno
zóicos .



22

3. CARÀCTERÍ STICAS HIDROLÕGTCAS

O primeiro trabalho para o conhecimento das caracterÍsti
cas hidrológicas da área foi realizado em 1975 peto ænsórcio I¿.SA-

SENSORA para a RU RALMINAS (Fundação Rura1 Mineira - Cotonização e

Desenvolvimento Agrário) . O objetivo dessê trabalho foi o reco-
nhecimento dos recursos hidrogeológicos da área de Jaíba, com vis
ta à implantação de urn projeto de colonização e ocupação de ter
ra naquela região. Assim, foi realizado um inventãrío de 39 poços

tubulares e foram anal-isadas 23 afirostras de água subterrânea. Com

este material e observações de campo foi construÍdo um esboço de

piezometria da ãrea e um mapa de resíduo seco das ãguas subterrâ
neas.

Posteriormente o CETÐC (1981), dentro do estudo Íntegra-
d.o de recursos naturais lá referido anteriormente, realizou ¡na-

pas de recursos hÍdricos, na escala I:250.000, do noroeste do Es

tado de Minas Gerais, onde a área está inserida.

O estudo mais compleÈo foi realizado Pelo CETEC (1982)

sob o patrocÍnio do Conselho Nacional de Desenvolvimento cientÍfi
co e Tecnol-ógico - CNPq. Este estudo, que foi coordenado pelo au

tor, vj-sou comparar técnicas de prospecção convencionaÍs e de sen

sores remotos na avaliação dos recursos hÍ.dricos da área. lnici"!
mente foi realizado um estudo clássico dos recursos hídricos, vi-
sando o conhecimento mais preciso possÍvel do funcíonamento do

aquífero e suas relações com as águas superficiais. Em seguida,foi
preparado um modelo matemático de simulação do aquífero com obje
tivo de verificar a coerência dos dados existentes, simufar a ex
plotação do aquífero e subsidiar dados e informações para a pes-
quisa com sensores remotos e com outras técnicas de prospecção.

Depois, desenvol ve raln- se pesquisas geofÍsicas, com isótopos ambien

tais, traçadores isotópicos e quÍmicos, hid¡cquÍni-cas, estimulação
de poços e outras. Finalmente, foram construÍdos alguns poços tubu
lares para comprovar as hipóteses de trabalho e os dados obtídos
com as técnicas de prospecção empregadas.

As principais caracÈerÍsticas hidrológicas da área são

descritas a seguir.
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3.1. H I DROCLIMATOLOG IA

Para a caracterização hidroclimática da área em questão,
foram utiLizados os dados cl_imatotógicos e pluvioméÈricos disponÍ
veis (figura 3.1). Os postos clÍmatológicos exj-stentes en Manga e
,f anuária pertencem ao Instituto de Me teorbl ogia- INI{ET, enquanto
que,os oito postos pluviométricos Localizados na região perten-
cemrtambém,ao Departanento Nacional de Á,guas e Energia Elétrica -
DNA-EE ou a Companhia de Desenvolvimento do VaIe do São Francisco-
CODEVASF .

Para os dados p luv.iomé tri cos , foi efetuada a análise de
consÍstência us and.o o método de curvas de dupla nassa. O perÍodo
básico de dados pluvÍométricos adotado abrange os anos de t956 e
1976, por ser esse o maj-s extenso e por apresentar um núme ro de
observações simultãneas na maioria das estações. Nesse intervaLo
foi efetuado o preenchimenÈo das falhas de dados existentes usan-
do-se a Èécnica da correlação e regressão Ìinear, com postos vizi
nhos mês a mês e se 1e cionand.o-se , para preenchimento, o de corre-
Iação linear mais forte.

Nos dados meteorológicos, não foi feita a análise de con
sistência e nem o preenchimento dos perÍodos com falhas d.e obser-
vação, em virtude da baixa densidade da re d.e de postos de observa
ção existente.

A figura 3.1 mostra os histogramas da distribuição me!
sal das chuvas e os mapas de precipítação, temperatura e umidade
rel-ativa médias anuais da região, no perÍodo de 1956 a 1916. No
guadro 3.1 tem-se os valores mensais dos principais parâmetros
hidroclimáticos observad.os d.urante este perÍodo,nas duas estações
meteorológicas (Manga e .Tanuária) localízadas nas proximidades da
zona de inf l-uência da área.

Pela classificação de ',Köppen" (segundo SERRÀ, 1955) o
clima da reqião se enquadra no tipo BSW, que corresponde a clima
guente, seco, com chuvas de verão.

A variação anual da precipitação apresenta um ciclo bási
co bem definido, com verão chuvoso ê inverno seco (figura 3,I).
Os meses de junho, julho e agosto são os mais secos e novembro,
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dezembro e janeiroros mais chuvosos. A precipitação, normalmenter
inicia-se no mês de setembro, atinge o máximo em dezembro e prati
camente termina no mês de maio. O coeficiente de variação anual
de precipitação chega a atingir 30? a 40eo ¡ acarretando sérias res
trições às práticas agrÍcolas convencj-onais e sujeitando a região
a períodos de estiagem prolongadas.

A pluviometria média anual,observada no perÍodo de 1956

a L976,foi de 800 nun. A distribuição média trimestral das chuvas
na árearneste períodorfoi a seguinte:

t'rime st re PrecipitaÇão (mm) Z

Janeiro
Abri I
Julho
Outub¡ r:o

Março

J unlic¡

Sctcmbrro

De zembro

350

40

IO

400

43 ,75
5,00
I,25

50,00

A temperatura média anual- no perÍc¡do de 1956 a L976 foi
de 239C no leste cla área e 24?C no oeste (figura 3.I) . A época
mais quente oo ano ocorre nos meses de outubro a novembro, com va
lores de temperatura média mensal variando entre 24QC e 26cC.

Os meses mais frios são junho e jutho, com temperatura entre zLqC

e ZZec. Nos meses mais quentes do ano a média das temperaturas
máximas atinge valores entre 349c e ¡89c. os valores médios a-
nuai-s das mÍnimas médias são da ordem de l7ec.

A umidade relativa é caracterizada por uma grande varia
ção durante o ano. Os valores mensais são relativamente altos dg
rante o verão, da ordem de 75s" a B0? e rno inverng rdiminuem sensi-
velmente, atingindo Índices de 50 a 60%. a média anualrpara a sé

rie de dados disponíveis, é de 68% como pode ser observado na
figura 3.1. Essa diminuição do teor de umidade do ar durante o

inverno não pode ser explicada somente como resultado da queda de

temperatura do ar. Segundo AUDAZ (1971), deve existir algum meca

nismo dinâmico, atuando na região, que provocardurante o inverno,
a descida de ar seco de altos nÍveis atmosféricos.

Os valores anuaj-s de evapotranspiraÇão potenciil, calcu-
Iados segundo método de TIIORN'THWATTE (1958) , normalmente são aI-
tos, da ordem de I.333 nrm ern Januária. A evapotranspiração poten
cial apresenta um cicl-o bäsico anual com intensidade máxima duran
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te o verão e mínima durante o inverno.

A área apresenta deficiência hÍdrica durante a maior par
te do ano, princì-palmente no inverno, graças ã grande quantidade
de horas com radiaÇão solar à superfÍcie, conforme mostra a figu-
ra 3.2 No posto de Januária a médj-a anual de horas de sol- é de

2.856 h/ano, para o perÍodo de observação entre 1956 e L976.

Os valores dos balanÇos hÍdricos são encontrados no qua
dro 3.1. Os excedentes de água foram calculados pelo método de
THORNTHWATTE e MATHER (1955) para uma retenção no solo de 100 mm.

Verifica-se que há um excedente de água de 40 mm,/ano em l'langa e

35 mm/ano em Januária (perÍodo de 1956 a 1976) .

Esse excedente se distribui entre infi-ltração profunda e

escoamento superficial. Como a área é cárstj-ca e com pouca drena
gem superficial pode-se esperar que o excedente é quase todo in
filtrado. Em zonas de solos com elevada retenção, a infittração
só se produz em anos muito chuvosos.

3.2. H]DROLOGTA DE SUPERFÍCTE

A ãrea é drenada pelo nLo São Fnancí'scct, eue atravessa
sua porção noroeste, e peLo nío Vøttdø Gnand¿. Bste tem um curso
predominantemente na direção sul-norte até receber, pela margem

direita, as contribuições do seu afluente Verde Pequeno. A partir
deste ponto, corre para oester sêrvindo de divisor entre os Esta
dos de Minas Gerais e Bahia, até desembocar no rio São Francisco.

Além do Verde Pequeno, o afluente de maior importância
do rio verde Grande é o rio Gurutubar eu€ corre na sua margem di
reita.

Os demais cursos d'água da área sao secos na maior parte
do ano e só tem água nas grandes enxurradas. O riacho Serraria,
localizado no canto sudoeste da área, tem o curso perene nas suas
cabeceiras e depois se infiltra nos calcários, tornando-se inter-
mitente.

Dentro da ãrea existe apenas uma estação fluviométrica
no rio São Francisco c¡ue está situada na cidade de Manga e é

operada pelo DNAEE e CODEVASF desde L932. No rio Verde Grande exi-s
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te uma estação fluviométrica na localidade de Boca da caatinga,
situada a jusante da conf l-uência do rio Verde Pequeno (figura 3.2),
operada também pelo DNAEE e CODEVASF desde l-957, e outra, maj-s re
cente, da CODEVASF, em Colônia do JaÍba gue opera a pareir de

1962. Entre os meses de abril de 1978 e março de 1979,. a Fundação
Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC'efetuou medidas mensais
de vazão do rio Verde crande em 5 pontos locaLizados entre a Colô
nia do JaÍba e a embocadura do rio (figura 3.2).

o rio São FrancÍsco ocupa um .leito com largura de 800 a

mais de Ì000 metros e profundidade máxima da ordem de 15 metros.
A cota da superfície média das suas águas é de 440 metros e o seu
terraço aluvial chega â largura de l-0 k¡n e cota de até,aproximada
mente r445 metros,

Os dados caracterÍstÍcos do rio São Francisco no posto
fluviométrico de l{anga,referentes ao perÍodo de 1932 a 1976, são
os seguintes:

= r.8¿o m3ls

= zzi: n3 /s
= Io.5oo n3ls

nÍve1 = 10 metros

vazão média (e)
Vazão mÍnima ( Q9¡)
Vazão máxÍma ( QIO)
Mãxima elevação de

Os valores ¿¿ Q90 e QrO foram calcuLados para tempo de

recorrência de 50 a¡ros.

A vazão mÍnima do rio São Francisco é muito maior que a

contribuição subterrânea da ãrea de estudo e,por j-sso,seu compor
tamento não é influenciado pela resÈituição do aquÍfero. Assim,
el-e constitui um limite de drenagem imposto ao aquÍfero da área.

As águas do rio Verde Grande correm num vale pouco pro-
fundo de no máximo 3 metros, com largura entre 200 e 400 meÈros,
onde existem meandros bem marcados com lagoas abandonadas.

Os dados fluviométrÍcos caracterÍsticos do rio Verde crar
de, nas estações fluviométricas da Colônía do JaÍba (perÍodo de

19 62 a 1976) e Boca da CaaÈinga (perÍodo de 1957 a f976) , encon-
tram-se no quadro 3, 2.



30

ESTAÇÃO

FT,T.MTC¡ÉIR.ICA

vAzÃo (mr,/s ) vpøTto nspncfrrce <^3 /"ArR I

uéana Mãxirna* ¡,1íni¡na* ¡'É¿ia uãxirna ¡,tínima

ÕIônia do Jaíba

Boca da Caatinga

L4

28

r45

295

0 ,01

0 ,50

1.103
'3.r03

20.r03

20.10 3

0 ,04. t0 3

0 ,10. t0 
3

* Para tempo de recorrência de 50 anos.

euADRo 3.2 - DADos FLUVroMErRrcos cARÀcrnRfsrrcos Do RIo vERDE GRANDE

Na figura 3.3 estão os gráficos da duração mensal de

cargas mõdias mensais do rio Verde Grande, construÍdos com os

dos das estações de Colônia da;aíba e Boca da Caatinga.

Observa-se, nesta figurareüê âs vazões do rio Verde Gran

d.e aumentam a partir do nrês de novembro até atinglr o máximo nos

meses de fevereiro e março e daí diminuindo até o mês de outubro.

A interpretação dos dados fluviométricos do trecho do

rio Verde Grancle,compreendido entre o povoado de Barreiro do JaÍ
ba (situado a 40 km a montante de Colõnia do JaÍba) e a sua foz,
permite tirar as seguintes conclusões (CETEC, l-982) z

Existe uma descarga subterrânea ao rio Verde Grande de
1

0,5 a Ì,0 mt/=, entre Barreiro do Jaíba e Colônia do Ja!
barque representa um incremento da ordem de 108 na va

zão do rio ou de até 202 na época de estiagem.

Entre a Cotônia do JaÍba e o povoado de Gado BravorprS
ticamente não exj-ste restituição de ãgua do aquÍfero
para o rio. Talvez ocorra uma pequena j-nfiltração da

água do rio para o aquÍfero da ordem de 20e" da sua va

záo.

Entre Gado Bravo e a embocadura do rio Verde Granderpa
rece não haver troca importante entre o rio e o aquífe
ro. Pode haver uma pequena perda por evaporação.

A drenagem subterrânea deve ser preferencial para o

rio São Francisco uma vez que, considerando a superfi
cie de drenagem entre Colônia do Jaíba e Gado Bravo e

des

da
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a recarga pluvial , a restituição do aquÍfero ali deve

ria ser de ordem de 2 a 3 m'/s. Este acréscimo de água

não aparece nas medídas ffuviométricas.

- Na bacia do rio Verde Grande ' entre Colônia do JaÍba e

Barreiro do JaÍba, com uma ãrea vertente de 1.350 km2,

o aporte subterrãneo de 0,5 u i,0 t3,2" equivale a uma

infiltração profunda entre I0 e 20 run/ano da pluviome-
tria, ou seja, uma lâmina de água equivalente de 5 mn

e uma porosidade ¡nédia de I,6.10-4, em 30 metros de es

pessura do aquí fero.

As variações das vazões do rio Verde Grande, entre Bar-
reiro do JaÍba e a sua embocadura, sugerem que o aquÍfero da área
tem uma porosidade média muito pequena ou que a maior parte da

água infiltrada fica na zona alterada da rocha e depois é evapora
da. Por outro lado,mostram que há uma tendência de perda de água

do rio para o aquÍfero no trecho imediatamente a jusante da Colô

nia do JaÍba, indlcando uma drenagem subterrânea preferencial pe

ra o rio São Francisco.

3. 3. HIDROLOGIA SUBTERRÂNEA

o aquÍfero da área em estudo é cárstÍco, Iivre, hetero -
gêneo, anisotrópico e de espessura variável. É limÍtado' .a oeste,
pelo rio São Francisco que constitui um nÍve1 de base regional,
ao su1 ,pe1a serra do Sabonetal que córresponde a um divj-sor de

águas permanente erao norterpelo rio Verde Grande. O limite leste
do aquÍfero encontra-se fora da área e, provavelmente, coincide com

o leito do rio Gurutuba.

Os sistemas hidráulicos subterrâneos dos aquiferos cárs-
ticos apresentam características peculiares em visÈa da origem e

evolução secundária dos vazios nas rochas carbonáticas. Estes vg
zios estão rel-acionados ao fraturamento, diáclases, dissolução da

rocha e outros, e são eles que propiciam a infiJ.tração, circula-
ção, armazenanento e descarga da água subterrânea.

A variação espacial dos parãmetros hidrogeológÍcos dos

aquíferos cársticos (transmissividade, coeficiente de armazenamen

to, permeabilidade, etc.) é grande e está influenciada por fatotes
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Locais (dÍssolução, densidade de fraturamento, etc.). Em alguns
casos esses fatÕres locais podem ter peso sígnificativo na defini
ção do val-or de determinado parãmetro.

Em continuação, apresentam-se os aspectos mais sÍgnifi-
cativos do carste da área e suas relações com a ocorrência e a
circulação das águas subterrâneas, na teniativa de estabelecer as
Iinhas gerais de um modelo fi s i co-hidrogeoló gico do aquÍfero,

3. 3. I. Pie zometria

São disponÍveis dados das oscilações piezométricas de ou
tu.bro de 1977 a agosto de 1981. Desde o inÍcio das observações até
maio de 19 79¿ os nÍveis piezométricos foram medidos mensalmente em

104 pontos d'água (poços tubul-ares, cacimbas e fontes) l_ocal-iza-
dos em diferentes pontos na área. Após esta data esÈe número de
pontos de observação periódica foi reduzido para 25.

Em vista de que o carste da área é constituÍdo de um a-
guÍfero livre, as suas superfÍcies pÍezométricas foram consÈruÍ
das a partir de dados mensais de nÍveis piezomét,ricos medid.os nos
pontos de observação pe riódi ca.

A superfÍcie piezométrica da área,na época de estiagem,
apresenta aproxj-madamente a mesma forma de superfÍcie piezométrÍ-
ca na época chuvos a, dimÍnuindo apenas seus grad.ientes piezométri-
cos na serra do Sabonetal e no morro Catarino.

A superfÍcÍe piezométrica da área na época chuvosa, æ j3
neiro e fevereíro 1978, encon,Lra-se na figura 3.4. Esta figura
mostra uma eJ-evação, ao norte, localizada na zona d.o morro Catari-
no, com gradiente piezométrico da ordem de 2 a 4 n/km, e ouÈra,ao
sul, na serra do Sabonetal , com gradiente piezométrico e ntre
3 a 5 nrlkm em direção ao leste e de aproximadament,e 2 m/km para o
norte. A partir do alto piezométrico da serra do Sabonetal-, o grg
diente diminui para 4 m/km,ou menos ainda rem direção aos rios Ver
de Grande e São Francisco e à planícíe central da área.

E difíci1 definir,com precisão,a situação na planÍcie æn
tral e na margem direiÈa do rio Verde Grande porque existem pou-
cos pontos piezométricos. Os dados disponÍveis mostram apenas que
na planÍcie central não existe um divÍsor de água subterrânea en
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tre os rios São Francisco e Verde Grande. Ali a superfÍcie piezo-
métrica ascende, com pequeno gradiente, desde o rio São Francisco
até o rio Ve rde crande, com faixas deprimidas em direção à Cofô-
nia da JaÍba e a montante da embocadura do rÌo Gurutuba (figura 3.4).

Estas faixas de depressão piezornétricas indicam zonas de maior
trans mi ss ivi dade devidorprovavefmentera um maior desenvolvimento
cãrstico. fnclusive parece coj-ncidir com áreas de maior densidade
de dolinas. O gradÍente piezométrico na planÍcie central é menor
que 0,5 m,/km.

Analisando a relação río Verde Grande-aquÍfero através
da superfÍcie piezométrica da figura 3.4, observa-se o seguinte:
a) no trecho a montante da Col-ônia do JaÍba,o rio é efluente, dre
nando a ãgua subterrânea do aquifero; b) da Colõnia do JaÍba até
aproximadamente l0 km a jusante,o rio provavelmente perde água pa
ra o aquífero ou está em equitÍbrio; c) entre o trecho a jusante
da Colônia do Jaiba até aproximadamente mais 15km rio abaixo, o
Ve rde Grande é fracamente efluente, podendo receber pouca resti-
tuição do aquÍfero, principalmente da sua margem direita; d) no
trecho entre 25 km a jusante da Colônia do Jaíba até aproximada-
mente a confluência do rio Gurutuba, o Verd.e Grande perde ãgua pa
ra o aquÍfero; e) da confl-uência com o rio Gurutuba até a sua em

bocadura, o rio Verde Grande é efluente e ao que tudo indica (pe
1a variação da vazão do rio neste trecho e o gradiente piezométrí
co do aquifero) recebe apenas pequena quarLtidade de água do aquí
fero, principalmente no trecho a jusante do povoado de Gado Bravo,

Na figura 3.5 representam-se as oscilações entre as õpo
cas dru\,Ðsa e seca. Observa-se, nesta figura,que as maiores varia-
ções de nÍve1 dtágua no aquÍfero ocorrem na zona a leste d.o morro
Catarino. Naquela zona,a variação medida em um poço foi de até
32 metros entre a época chuvosa, quando o poço chega a ser jorran
te, e a época seca. Outro ponto de grande osciJ_ação é localizado
a noroeste da Colônia do Jaiba onde a variação piezométrica é su
perior a I0 metros, fsto sugere uma elevad.a permeabilidade verti
cal e,que as águas ali infíItradas,Iogo são restit.uÍdas ao rio
Verde Grande ou são transferidas para a porção central da área.

A análise dos hidrogrramas dos poços,onde foram observa-
das as oscil-ações píezométricas d.a área,permite destacar algumas
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zonas no aquífero onde a variação dos níveis de água subterrânea
apresentam caracterÍsticas semeÌhantes, conforme mostra a figu
ra 3.5. Os limites aproximados destas zonas foram traçados con-
siderando-se:o comportamento dos hj-drogramas d.os poços situados
em cada zona em função dos perÍodos secos e chuviosos; de sua res
posÈa às chuvas; do defasamento da oscilaÇão do nÍvel com o tempo
e da relação entre a quantidade de chuva e a varÍação de nÍvel.

Na figura 3.6 encontram*se os hidrogramas de nÍveis drá
gua típicos de cada uma destas zonas. As principaís caracterÍsÈi
cas destas zonas são as seguintes:

a) Zona do morro Catarino: Marcad.a por uma pequena e rápida recar
ga e também por uma rápida descarga da água infÍltrada. Uma

chuva não muito Íntensa é suficiente païa fazer subir os nÍ
veis dos poços até a superfície do terreno, ref J-etindo assim
uma grande permeabilidade vertical É uma zona em que não hâ a
cúmulação de água subterrânea porque toda água infiltrada é
transferÍda para as zonas adjacentes ou restiÈuÍdas ao rio Veï
de Grande.

b) U!)na plana ao norle do morïo Catarino: Tem possibilidades de
acumular água em anos chuvosos. A restituição desta zona é tÍ
pica de um aquífero com reserva de água subterrânea onde o re
baixamento dos nÍveis ocoLre defasado do final das chuvas.

c) Faixa na margem do rio São Francisco: É influenciada pela va
riação do nível do rio, A resposta do hidrograma às infittra
ções é atrasada em relação ãs chuvas, suave e maior nos anos
com muita pLuviosidade.

d) Zona da Colônia do JaÍba: É muÌto heterogênea e co¡n algumas
faixas d.e elevada permeabilidade. A resposta dos nÍveis ãs chu
vas é defasad.a no tempof suave e maior nos anos úmidos, suge
rindo elevada capacidade d.e acumulação de água subterrânea e
grande aptidão para lnfiltração de águas pluvials.

e) Zona da serra do Sabonetal: Na part.e alta a recarga 6 pequena
e rápida. A descarga também é rápida. Esta zona estende-se ao
norÈe da Cotônia do Jaíba passando pela serra Azul . A acumula
ção de águas é pequena nos arredores da serra aumentando para
lesteeparaonorte.
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Na porção central da área em estudo, existem poucos pon-
tos de observação das oscÌlações piezométricas e, com os dados .riq
ponÍveis,não é possÍve1 Èirar concLusões seguras. Ailiant.a-se que
o hldrograrna do poço de observação, locali_zado na patte leste des
ta zonarindlca que ela tem grande capacidade de armazenamento de
água subterrânea.

3.3.2. Característícas Dj-mensÍonals do Aquífeto

As espessuras do aqüífero fora¡n estudadas através dos
dados de profundidades das entradas de água em 42 poços tubuLa
resf distribuÍdos na área. Estes dados foram obtidos âtravés de
perfilagens dos poços,utilizando-se o traçador radioativo Bro
mo-82, (BEDMAR et alii, 1980) e o traçador quÍmico Nacl (SILVA e
ESCODINO, f980), Estas entradas de água nos poços podem ser de
correntes de fendas ou canais de dissolução cla rocha. Assim, em

alguns casos, as ent¡adas de água mais profundas coincidem com a
profundiilade máx.ima de carstifícação do aquífero e,em outros,æi¡
cidem com o final da zona saturada.

A superficie da base da zona de carstifÍcação e de fra
turanento,que corresponde à profundidade máxima de circulação da
água subterrânea,é mostrada no mapa de isolinhas da flgurâ 3.7.
Este mapa mostra as altitudes das enÈradas de água mais profun-
das obtldas nas perfilagens dos poços. Observa-se,na referida fi
gura ruma grande elevação na zona da serra do Sabonetal e no al_to
vaJ.e do riacho Serraria, que atinge cotas superiores a 530 nEtros,
e diminul em dÍreção à Cotônia do JaÍba e ao vale do riacho Ser-
raria. Esta el-evação acompanha perfeltamente o alto topogrãfico
daquela parte da área. Nota-se, também rÇü€ âs menores altitudes
da zona de clrcuJ-ação da água subterrânea encontram-se na porção
central da área e no vale do riacho Tapera. Ali,os vaLores são
da ordem de 300 meÈros de altitude, isto é, mais de 158 metros
abaixo da zona da serra do Sabonetal. A zona do morro catarino
limLta, ao norte, esta depressão com as fend.as en el-titudes por
volta de 450 metros.

O napa de etpet,sund. da zona fraÈurada ou carstificada
do aquÍfero encontra-se na figura 3.8, Observa-se na referida fi
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gura gue as maiores espessuras, que atingem mais de 100 metros,
encontram-se na porção central da área e as menores, quê são da
ordem ile 30 metros, estão nas margens do rio Sâo Francisco.
A espessura média calculada desta zona do aquffero é de 55 metros"
É interessante notar, tambérn, as pequenas espessuïas no atÈo da
serra ilo Sabonetal e no baixo vale d.o córrego Escuro. Isto indÍ
ca que a circulação de água subterrânea ê rasa naquela parte da
área. Por outro lado, as maíores espessuras ocorrem na zona on
de a carstificação e fraturanento são mais profundos.

3.3.3. Parârnetros Hidrodinâmlcos do ÀquÍfero

Todos os valores dos parâmetros do aquÍfero foram obti
dos de ensaios de bombearnenÈo com ar comprimído em 60 poços exis
tentes na área. SonenÈe em dois ensaios foi possÍvel dispor de
pj-ezômetro de observação. Nos outros casos,as observações de re
baixarnento e recuperação dos nÍveis d'água foram féltos no pLó
prio poço bombeado .

Os vafores obtidos devem ser utilizados com restrições
porque podem estar com incorreções devido, principalmenter..à téc
nica utillzada no campo, aos m6todos interpret.atlvos dos resul
tados e âs peculÍaridades do aquÍfero cársÈico. No primeiro ca-
sor.o bombeamento com equÍpamenÈo de ar comprímido, ¡nuitas vezes.
não permite, por exemplo, manter uma vazão constante durante to
do o ensaio o que acarretará uma oscíIação do nÍvel drãgua do
poço. Por outro 1ado, as fórmul-as propostas por THETS (1935) e

JÀCOB (1940), aplicadas na interpretação dos resultados do en
saio, podem dar erros uma vez que, no carstero fluxo subterrâneo
não é homogêneo nem radial, na maioria dos casos. e1ém disto,os
rebaixamentos no prõprio poço são influencíados pela possível
presença de várias fendas de diferentes permeabilidades
(ENSLIN e BREÐENKAMP, L963) . Em certos casos, algumas dessas
fendas podem ficar suspensas, o que acelera o rebalxamento, ou
ainda,perclas de cargas nessas fendas podem diminuir as vazões
de bombeamento ro que afetará a forma da curva de rebaj-xamento
por Èempo utj-l-izada na interpretação dos resu Itados
(SCHOELLER, 1965). No caso de observação em piezômetro, os pro
blemas de conexão ilas fenda, por exemplo, podem aumentaï o va
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lor aparente da transrni ss ivídade e diminuir o do coeficiente de

armazenamenÈo (RASMUSSEN / I963) .

Desta maneira, os parâmetros do aquÍ fero , ca lculados a

partir d.e ensaios de bombeamento, servem para fixar uma ordem de
grandeza, tanto para a sua utiLização em.escala Local comorprìn
cipalmenterem escala regional, Não obstante, como exisÈe um gran
de número de dados de transnissividade, vazão de poços e capaci
dade especffica é possÍvel analisar as caracterÍsticas médias e
o grau de heterogeneidade do aquÍfero por meio estatÍstico.
a) Transmissividade

Os 38 valores das transni s sivi dades (T) determinadas
-c. ) -Ê tvarian entre l.IO 'm'/s e 803.I0 tm'/s, A média d.esses valores

. -< ') -q ,é de 104.I0 'm'/s com um desvio padrão de 176.10-'m'/s. A media
- -q ? 

-q rna é de 15.10 -¡'/s para Ìrma assimetria de 2.L0-) m¿/s.

Estes resultados mostram que a dístribuição dos dados
ê assimétrica e não é normal e que a maior ocorrência são de rnlg
res menores que a mêdia. Por outro lado,558 das transmissivlda-
des são menores que Io .Io-5m2¡s e 89? não atingem 80.t0-5¡27s.

Considerando os resultados acima de 30O.IO-5m2 ¡s, a mé
- -q. ) -Ê )dia ê 539.I0 'm'/s e,para valores abaixo de 300.I\-'m'/s, a mê-

_Ã tdia é de 47.I0 'm'/s.

De mäneÍra geral pode*se afirmar que,nas zonas com

transmis s ivídades mais baixasps val_ores de "T sâo da ordem de
-q _E t

5.10 " a 10.10 'm'/s e,nas zonas com transmissividades mais ele-
vailas,pode-se atingir 500.10 '^'/s. os valores médios encon-
tram-se entre 30.10-5 e 50.10-5m2ls. As transmis s ividades maio-

-Ê. )res de 500.I0 "m'/s são anomaLias que dependem de condições Io
cais excepcionais,

Estes valores refletem a heterogeneldade do aquÍfero e
sugeren querem algumas zonas com carstificação bem d.esenvolvid.a,
exístem el-evad.as transmissividades .

Na fÍgura 3.9 está representad.a a regressão linear en
tre "1og q" (logarltmo da capacidade especÍfica) e "1og T" (Ìo
garitmo d.a transmi s s ividade ) para 27 poços que possuÍam estês
dofs dados. Em sua maloriarestes poços encontram-se ao sul da
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área, nos arredoïes d.a serra do Sabonetal e da Colônia do JaÍba.
O coeficiente de correlação linear entre essas variáveis é de
0,69 e a equação da ret.a de regressão é:

log:t = 0,88 log q + 1,78

Convêm sal-ientar que a dispersão dos pontos da figura
3.9 está influenciada principalmente pel-os vaLores de uqur guê
são bastante dependentes de circunstâ¡rcias Locais ( CUSTóDIO e
LLA.¡..!AS, 1976 e R¡BOUçAS, I9j6). No entantoresta equação pode
ser apLicada para o. cálculo naqueles poços onde se dispõe
apenas de capacidade especÍfica, principalmente no sul- da área.

Na figura 3.10 encontra-se o mapa de í¿oLinha¿ de f.na.na
ní¿¿ivida,d¿ confeccionado a partir dos dados obtidos nos ensaios
de bombeamento. observa-se, neste mapa, uma faj-xa de direção sul-
norte de elevad.a transmi s s ividade cortand.o o vale do córrego Es
curo a sudoeste da Cotônia do .laÍba. Esta zona apresenta as maio
res transmissividade s da área em apreço, No vale do riacho serra
riafaparece uma faixa de alta txansmis s ividade , principalmente ao
sul da serra Azu1,

Des taca-se , aind.a ,que as transmiss ividade s aumentam a
partir das cabeceiras do riacho Serraria em direção ao rio São
Francisco e para a Colônia do .¿aÍba, sugerindo que o fraturamen-
to ou carstificação aumenÈam nesta direção. Encontram-se, também,
pontos isol-ados. com elevada transmissÍvidade , no riacho Tapera,
em Manga e na parte centro-leste da área.

b) Arrna zer-ramelto go aguíf ero na área.

Fora¡n obtidos os valores do coeficiente de armazenamen_
to (S) em apenas dois poços onde existiam piezômetros de observa
ção. Estes poços local-izam-se 4 km a oeste e 9 km a noroeste da
colônia do JaÍba e apresenta¡am coeficiente de armazenamento de-') -È2,0.I0 - e 0,9.10 ", res pectivamente.

Para obter maiores informações sobre o coeficiente de
armazen.amento da área,cusTóDIo et alii (19g1), calcul-aram a di_
fusividade hidráutica do aguÍfero (T,/S) a partir dos hidrogramas
de nÍveis dos poços, aproveitand.o a curva de esgotamento no pe
rÍodo chuvoso de 1978.
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Com estes val_ores de difusividades hidráuLicas e com os
das transmi ss ividades, foram estimadas as ordens de grandeza dos
coeficientes de armazenamento para diferentes zonas do aq{lífero.
Os resultados encontram-se no quadro 3,3, Estes valo¡es são de
pouca precisão e devem ser utilizados com grande precaução. Os
coeficientes de armazenamento são válidos.apenas para pequenos
rebaixamentos, uma vez que a transmissividade ên carcários dimi-
nui muito com o rebaixâmento.

DIFUSTVI DADE HIDRÃUIJCÀ
zoNA DO AQUÍFERo @/s) . to_2 kîls,l

CO$'ICTNUIE DE .AR},qZENAMEÌIT)

(s)

Zcna alta do tr¡lorro
Catarino
Zona ao norte do
¡/brro Catärino
Zona alta da serra
do Sabcnetål

Zøra próxjrn à Oo-
Iônia do Jaíba
Zona afastada da
CotôrI.ia do Jaíba
¡,largem do rio São
!*rancisco

50 - 400 (150) *

400 - 700 (470)

rs-040 (2s)

40 - 400 (3s0)

40-100(80)

10

0,001- - 0,030

0,010 - 0,020

0,002 - 0,005

0,010 * 0,050

0,002 - 0,004

0,o2o * 0,060

* Valor mais frequenÈe.

QUADRO 3.3 - VA].ORES DE DTFUSIVIDADES HIDR.ÁULICAS E COEFICTENTES
DE ARMÀZ ENA¡4ENTO

c) Capacidade especÍ fica
A capacidade específica (q) é

porque é função das caracterÍsticas do
da transmi s s ividade , do coeficiente de
das caracterÍsticas do poço.

umparâmetro importante
aq{lÍ f ero, principalmenÈe
armazenamento e, também,

A partir das capacidades especÍficas dos poços, em mui-
tos casos, espeeialmente ao nÍve1 de estudos de reconhecimento,
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podem-se estimar algumas propriedades hidráulicas dos aquÍferos.
Todavia, as capacidades especificas são afetadas por fenômenos
de perdas de cargas, condições limites, raio do poço, oenetração
do poço no aquífero, equipamento de bombeamento, tenrpo de bombea
mento, e outros, que influem ou mascaram os val_ores obtidos. As-
sim, por exemplo, os coeficientes de t ransmi ss ividade s obtidos a
partir das capacidades especÍficas dos poços representam apenas
uma ordem de grandeza com valores pessimistas (RASMUSSEN, 1963;
cAsTANy, t97f e cusTóDro e LLAMAS , L976) .

Os valores dos coeficientes de armazenamento obtidos a
partir das capacidades especÍficas, por sua vez, são de pouca
precisão. Isto ocorre porque a capacidade especÍfica varia com o
logarítrno de l,/S, Segundo WAI,TON (1970) , no.entanto, para gran -
des tempos de bombeamento (maiores de 180 dias) a capacidade es-
pecífica se aproxÍma do coeficiente de armazenamento.

0,s vo-Lo nø¿ daa ca"pacid"adøa upøci(ícat dos 77 poços que
dispunham desse dado varian entre 0,006.10-3n3/s/m e tg.IO-3m3/s/rn
A média é ae 1,5.10-3m3/s /m e a medlana de 0,34.10=3m37s7m. as -
simr.a população de dados das capacidades especÍficas formam uma
distribuição assimétrica, com maior ocorrência de valores meno -
res que a média. A moda dessa distribuição é ¿e O ,O2.IO-3m3/s/m.
As capacidades especÍficas de 788 dos poçòs são menores que a mé

dia, sendo que 708 dos poços tem capacidades es¡:ecÍficas menores
que 0,84.10*3¡37s/m e aoenas 7g tem capäcidades especÍficas maio

-? tres que 5.I0 "¡1y" / s /¡.
A grande variação das capacidades especÍficas na ácea

ratifica o elévado grau de anisotropia do aquÍfero com algumas
uonas permeáveis, onde os poços tem alta produtividade, e outras
poud.o produtoras. Isto é tÍpico de aquÍferos cársticos.

Na figura 3.1_l_ tem-se a regressão linear ent,re a capaci
dade especÍfica (q) e a profundidade do poço (p). Estas variá
veis apresentam baixa correlação linear (0,22) . A equação da re-
ta de regressão é:

q = 2,00 - 0,012 P

Verifica-se, com esta correlação, que as capacidades espe
cÍficas variam dentro d.e uma larga faixa, o que indica um bai
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xo grau de certeza na previsão de vazão de poço na área. Por ou
tro lado, há uma tendência de redução da capacidade especÍfica
com a profundidade. Além disso, pode. -se observar na figura 3,11
que os altos valores de capacidade especÍfica concentram-se nuna
faixa compreendida, aproximadamente, entre 40 e 90 metros de pro-
fundidade do poço.

Na figura 3. 12 encontra-se o mapa de i¿otínha.¿ dø ca.'¡ta.-

cidadø øt'¡cøcí[íca. do aqllífero. Observa-se uma faixa de capacida-
des especÍficas elevadas a sudoeste da colônia do Jaíba, Esta
faixa ocorre aproximadament,e na mesma faixa de elevada transmis-
sividade da figura 3.I0. Existe tambêm um aumento das capacida-
des especÍficas a partir das cabeceiras do riacho Serraria em di
reção ao seu baÌxo curso e para a Colônia do Jaíba.

Ao norte da áreardestacä-se apenas uma pequena zona res
trita aÕ sul do morro Catarino. Por outro lado.na porção central
da área as isolinhas s ão, aproximadamente , s egundo a direção les-
te-oeste, t,alvez, reffetindo alguma faixa de circulação preferen-
cial ao longo desta direção.

d) Razão da capacídade específica pel-a espessura do aqtlífero

Para homogenei.zar os dados da capacidade especÍfica, di
minuindo os efeitos de perdas de carga no poço, tempo de bombea-
mento, etc., é preferÍvel utilizar o valor da capacìdade especí-
fica dividido pela penetração úti] do aq{lÍfero (VIALTON , 1963 e

CSATLANY, 1965).

A capacÍdade especÍfica dividida pela penetração útil
(espessura saturada atravessada pelo poço) , reflete o efeito da
penetração parcial do poço no aqtlÍfero. Este parâmetro é da mes-
ma ordem de grandeza da permeabilidade (.CUSTÓDIO e LLAMÀS , 1976').

A espessura saturadaraquí consideradarfoi o comprimento entre o

nível- estático e a entrada de água mais profunda captada pelo pc

ço.

o valor mádÌo da co.pacidado eápøcí|ice pot p¿n¿ÐLaçAo
'util nct o"qüi, de.+0, de 59 poços com estæ parãretrrc€,é de gl .tO-7n3 /s^hr,
e a mediana é de 19 .to-7m3 7s1m/m. rsto mostra uma grande assime-
tria com desvio para os valores mais baixos. O desvio padrão é

de 168. LO-7n3 /s/n/m e o valor de assimetria é de 4. A curtose de
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20 reflete uina população com pouca dispersão na parte central e

muito espaLhamento nas caudas das curvas de distribuição. fsto
indica que os valores menores de capacidaile especÍfica por metro
de penetração concentram-se numa faixa restrita (?88 são menores

-7 ? -1 aque 100.I0 'm'/s/m/m e 32 são maiores gue 500.19-'¡'/s/m/m.

Na figura 3.13 tem-se o mapa de i¿olinhat dat eap.acidg
det ølpzcÏ.dicat pon e^pa.^^ u¡La^ 

^ 
a.Í.unada¿ do aquidetto. cornparando-

se este mapa com aquel,e de capacidade especÍfica (flgura 3.12)ve
rifÍca-se que, em anìbos Ê)riste u¡Il aunento de produtividade dos poços
a partir das cabeceiras do riacho Serraria em direção ao río São
Francisco e a Colônìa do Jaiba. fsto ratifica gue há um aumento
de carstificação ou fraÈuramento segundo esta direção.

A zona de elevado valor no vale do córrego Escuro, mos

trada na figura 3.13, fica restrj-ta a uma peguena faixa a oeste
de Colônia do JaÍba, indicando que a espessura do aquífero nes-
te córrego é pequena. Por outro fado, esta figura ressalta ai¡lda
uma zona na porção central da área que reflete uma possível- fai-
xa de fluxo preferencial de direção leste-oeste.

A variação espacial,as ancnnlias e as tqdências de ocorrên-
eia,na área,de todos esses parâmetros hidrodinâmicos do aquífero
serão analÍsad.os no Ítem,5,

3.3.4. Avaliação das reservas de ãguas subterrâneas

A avalÌação quantitativa das reservas, conquanto a nÍ-
vel preliminar, é de fundamental importância para o planejamento
da expJ-otação dos agüíferos.

Consideram-se as reservas dos aqüÍferos sob três aspec
tos príncipais:

t Reserva reguladora : é o volume de água da zona de flutuação,
anuaL ou sazonal , do nÍvel de saturação. Correspond.e ao volu

me de realimentação anual ou estacional .

a Reserva, permanente : corresponde ao vol,ume de água da parte
do aqüÍfero saturado abaixo da zona de ftutuação anual ou esta
cional.
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o Recursos exploráveis: são os volunes de água que podem ser eco

nomicamente utÍlizados sem provocar exaustão ou degradação do

aquífero. Estes recursos podem variar no espaço e no tempo, em

função das condições hi droge ológi cas , do efeito das expJ.ora

ções sobre o regime de fluxo nos aquÍferos, da dÍsposição e

concepção das obras de capäação e dos equipamentos de explora-
ção, dentre outros faÈores,

Dentro destes conceitos, pode-se afirmar que as reser -
vas permanentes dão uma ídéia d.a grandeza de volume da âgua arma

zenada no aquífero, enquanto as reservas reguladoras Índicam as

más condições de recarga. Por sua vez, os recursos exploráveis de

pendem de outros fatores alêm das condições hidroqeológicas natu
rais.

a) @j,ggman en te

A ,L¿A e-,Lva perLnanenfø da área, para a época de estiagem, é

da ordem de 6,6.109m3, considerando um coeficiente de armazena -
mento de 2.10-2 e uma camada superficial de 55 metros, que é a

espessura saturad.a médía na zona fraturada do aquÍfero,
A espessura da lâmina d'ãgua equivalente para a área em apreço é

de 1rl metro.

o volume de água de saturação do aquífero ó avaliado
tendo-se por base os seus parâmetros dimensÍonais e o coeficien-
te de armazenamento,

b) Reserva requladora

A quantidade de água subterrânea que flui através de um

aquÍfero depende de sua geometria, das suas características hi -
dráulicas e das condições de recarga e descarga. Como o aquífero
da área é livre, a recarga provém da infiltração das águas plu -
viais e a descarga ê realizada para os rios, principa.lmente o

São Francisco,

A recarga do aquífero na área em estudo é difícit de

ser avaliada, tendo em vista as dificul-dades de uma estimativa
confiáveL, a partir do conhecimento das saÍdas ou d.escargas aos
rios, ou ainda, através de cáIculos de piezometria e transmissÍ-
vidade. Uma mel-hor avaliação poderia ser feita com base no ba
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l-anço de cloretos das águas da área com dlferentes coeficientes
de infiltração, conforme mostra o quadro 3.4. Esta aváIiação a-
briga íncerteza, especialmente devido ao pequeno número de deter
minações de cloretos das águas de chuvas usadas nos cálculos.

Por outro lado, a resÈiÈuição anual do aqüÍfero, calcu-
lada a partir de um m<¡delo matemático de simulação da área (CRUZ

e SILVA, f980) , é da ordem de l-4,3.106m3, para o rio São Francis
co , o que equivale a una vazão contÍnua de apenas O,l5 m3¡s.

Para o rio Ve.rde crande, as descargas do aqtlÍfero cor-
11

respondem a 0,33 m'/s no seu trecho leste e 0,23 m" /s no seu tre
cho norÈe. Um balanço anual realizado pela simulação do aqtlÍ f ero
mostrou que,para umä Ínfil-tração de 37,6.L06m3,a restituição do
aqtlÍfero era d.e :z.t06m3. Assim, o aqüÍfero retÍnha 5,6.106m3.
Isto mostra que, para agueJ-as condições impostas ao modeJ-o mate-
mático, o aqtlífero tem uma grande capacidade reguladora, poís
absorve os volumes de águas infiltradas nos primeiros meses do
ciclo hidrológico e somente os Iibera, muitÕ lentamente, .ao .Ion=
go de Lodo o ano.

Os hid-roEramas dos poços na área também ratificam esta
observação (figura 3.6). Nestes hidrogramas observam-se que os
nÍveis dos poços tiveran um incremento no inÍcio de 1979 ¡ 9ù€
foi um ano extraordÍnariamente chuvoso, A partir daÍ os nÍveis
não retornaram, na maioria dos casos, ã posição de antes das chu
vas de 1979, de onde se deduz a capacidade reguladora do aqüífe-
ro. Convém l-embrar que nÍveis anterÍores a 1979 correspondem ao
final- de uma sêrie de 5 anos secos, com pluviometria anual- abai-
xo da média. Este fato evidencia a variação de reserva regulado-
ra de água no aq{IÍfero, de um ano para o outro,em função da plu-
viosidade anual-.

Estas observações indi.cam, também, que o aquíf,ero tem
transmissividades baixas e pouco sensJ.veLs as açoes
exteriores, de modo a provocar um rápido esvaziamento, Os hidro-
gramas mostram, também, que o balanço hídrico não se verifica ne-
cessariamente ao longo de um ano ou de um período de anos suces-
sivos, sqn que sejam consideradas variações de reserva permanente.

Assim, para fÍxar-se uma grandeza, û tL¿Á e.tLva ttøgula"dona

máxima da área é da ordem de 32.106 m37ano, que corresponde ao



ZONA

Faixa arenosa perto do Rio
São Francisco

Bacia do Riacho Serraria

Serra do Sabonetal, parte
alta

Zona leste da Serra do Sabo-
netal e contorno norte da

Serra Azul

Colônia do JaÍba

Pfano Central

Plano Norte

TEOR DE CI
NA .ÁGUA

SI]BTERRÂNEA
(ms/t )

coEFrcrENTE INFILTRÀçÃO
(r)

t0

40

¡4Éoro

QUADRO 3.4 - INFILTRAçÃO ANUAL I{ÉDTA DE ÁGUA DE CHIryA PARA O AOUfFERO

10

0 ,020

0,005

0,020

EXTREMOS

15

0 ,010-0 ,0 30

0,002-0,007

0,010-0,030

INFILTRAçÃO PROFUNDA

P-E = 800mm/ano

15

I'dDIO

45

0 ,015

0 ,015

0,004

0,040

t6

E XTREIITOS

0 ,00 7-0 ,0 20

0 ,00 7-0 ,0 20

0,002-0,006

0 ,0 40-0 ,060

4

I a24

16

2a

L2

I a24

L2

6a16

6 a16

2

24

2a

12a48

(tr
o\



*1

I

I

57
!.

vofune restituÍdo de água subterrânear considerando que o aquÍfe
ro estivesse totalmente saturado anÈes da infÍltração.
c) Recursos exploráveis

Os limit.es dos recursos exploráveis são bastante variá
veis¡ como foi dito ant,er.iormente , o qretoina relativamente difÍ-
ci1 estabel-ecer a quantidade global de ågua realmente capaz de
ser utilizada na área. Além disto, a explotaçâo das águas subter
râneas obedece a imperativos Èêcnicos e econômicos e a princípios
de conservação do aquffero.

Segundo CASTANY (I975) t os recursos explotáveis esÈão de
terminados por dois fatores principais: a polÍtica de expJ-otação
a longo prazo e as possibilidades de explotação do aquífero.
Asslm, en função desses fatores os recursos exploráveis podem ser
superiores, iguais ou inferlores ao val.or do aquÍfero no seu es-
tado normal.

Em primeira aproximação, païa se fixar uma ordem de gran
deza, os recursos exploráveis pod.em ser considerados iguai$ âs
reservas reguladoras, principalmente por se tratar d.e urn aquífe
ro 1ivre. Desta maneira,os ,L¿cutL,s o,s e,xp Lo nâ"v e¿^ pofa-nciL.íá são
da ordem de 32.L06 *3 pÕr ano.

O uso dos recursos hÍdricos su.bt.errâneos na área, atual-
mente,é muito pequeno, Considerando a água extraÍda pelos poços
existentes , o vofume de água subterrânea explotado anual

c)
menÈe é de 3,0.1-0" m'. Este valor é menor que a dêcima
parte da recarga mÍnima estimada, de moilo que os bombearnentos não
afetam sensivelmente a pie.zometrÍa e o aquÍfero rb área estã per
to do regime natural. A únlca exceção pode ser a zona ao redor
da CoLônia ilo Jaiba, onde concentram-se as e)<plotações mais im
portantes. Nesta zona, estima-se 0,13.1_0" m'/ano em 40 km", ou
seja, 3,2 ntn/ano, que pode chegar a ser d.a ordem de grandeza da
infiltração da água de chuva. Assimf nos arreclores da Coi,ônia do
Jaiba podem ocorlrer modificações piezoméÈricas por bombeamento,
principallnente em épocas de estiagem, inclusive pode haver una
recarga índuzÌda a partir do rio Verde Grande.
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3.4. HIDROQUÍMTCA

Para o estudo hidroquÍmico da área,foram utilizadas LL4

anáLj.ses quÍmicas de águas superficiais e 220 de åguas subterrâ
neas. Nas aná1ises, foram determinados todos os cons ti tuinte s maio

res, compreendendo os anions c7- , So7,- , HCo; , No] e llo" e os cá
+ + )r- ))- a 'ltÈions Na', K', ca' ' e Mg'', a1ém de Fe'-, condutividade elétrica,

pH, ilureza total e alcal-inidade de bicarbonatos e de carbonatos.

As análises das águas superficiais foram estudadas com

objetivo de se cÈ:tersn informaçôes sobre a quaJ-idade quÍmica e as
relações d.e troca entre os rios e o aqulfero. Foram æletadas amos

tras em diferentes pontos d.os rios durante épocas chuvosas e d.e

estiagem. Este procedimento vÍsou a obtençâo de dados sobre as
modificações dos elementos quÍmicos das águas superficiais em vá
rios trechos dos rios rdurante épocas com diferentes vazões.

As amostras de águas subterrâneag foram coleÈadas em di
ferentes pontos da área e repetidas em diversas épocas durante 3

anos, incluindo esÈações secas e chuvosas. O objetivo desta co-
leta foi o de estudar as mri{ões espacial e temporal- dos elementos
guímicos das águas subterrâneas. Convém sa.Lientar que existem vá
rios fatores que podem produzir flutuação na composição quÍmica
das águas subterrâneas e que estão rel-acionados com as caracte
rÍstÍcas do aguÍfero. Estes fatores responsáveis pela evol-ução
quÍmica das águas subterrâneas foram esÈudadas juntamente com ou
tros dados do aquÍfero, taÍs como: parâmetros hi-droIógicos, 9eo-
logj.a, etc ,

A seguir, descrevem-se as princj-pais informações obti
das com a utilização dos dados químicos.

3.4.1. -Áorras Sr¡oerficiâi s

Foram utifizados os dados de anál-ises quÍmicas das águas

dos rios São Francisco e Vercle crande. As principais caracterís
ticas das águas destes rios são as seguintes:

a) Rio São Franci

As amostras no rio São Francisco foram coletadas no tre
cho entre as cidades de Januária e Manga (Figura 1.1) .
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No guadro 3.5 encontram-se a composição média das águas do rio
São Francisco na estiagem e os limites mais frequentes da varia
ção nas 24 amostras anal-isad.as.

VARIAÇÃO MAIS FREQUENTE (Ngl g )

PC¡ürOS
AI\4OSTRADCG c])+

Mg- Na' Hæã
)-

SO;

fritre Ja-
nuária e
Manga

6-15 L ,5-3 ,5 I,7-2,5 I,5-3,0 3,0-4,0 25,0-65,0

cot\tPosrÇÃo MEDTA DO RrO SÁO FRANCTSCO NA ESTIAGEM

HO-3-)-c] so;
+

Na
)!

¡4s' 'VÀLORES
EM

ua

mg/ e'

meq/ t.

T2

0,60
3

0,25
2

0 f I0
2

0, 50

450
0,Io 0,90

QUADÐ 3.5 - CÀRAtrERfSrrCAS QUñ,IICAS DAS ÁgjÃS DO RrO SÃO FRANCTSOC

A con¡co.tíçãct c¡uímíca. das águas do rio São Francisco é
praticamente consta¡te, observando-se apenas uma ligeira tendên-
cia de aumento dos teores de Na+ e SO!- e, secundariamente HCOJ.
As águas deste rio são tipicamente de região com clima semi-ári-
do onde é baixo o conteúdo em Hco; e Ca2+. Entre as épocas chuvoJ'
sas e as épocas secas a relação rSO4/rÇI varia de 1a 2. graças,
provavetrrmente, a influôncia das chuvas.

A e.voluçã"o cluíníco, das águas do rio São Francisco entre
Januária e Manga mostra que a contribuição subterrânea é muito
pequena em relação à grande vazão do rio.
b) Rio Verde Grande

As amostras do rlo Verde Grande foram coletad.as em vá _

rios pontos locafizados entre a Cotônia do JaÍba e a sua enboca_
dura (figura 3.2).

No quadro 3.6 encontram-se as variações mais frequentes
das caracterÍsticas quÍmicas e a composição nédia d.as águas



PONTOS AMOSTRADOS

- Barreiro do JaÍba

- Colônia do Jaíba

- Fazen¿la Barrinha

- ¡'azenda Campo Redondo

VARIAçÂO MAIS FREQUENTn (mg/ L)

^ -2+

40-75

40- 15

40-75

35-65

COMPOSIÇÃO MÉDTA DO RIO VERDE GRANDE NA ESTIAGEM

Mg

VALORES EM

mg/ L

meq/ L

8-7

4-8

5-9

6-8

+
Na

8- 14

7- 10

t0-13

9-r5

QUÀDRO 3.6 - CARÀCTERfSTTCAS OUÍMICAS DAS ÁGUAS DO RTO \ERDE GRANDE

Ca''

cl

10- 15

9-15

L0-15

l1- 18

55

2,8

))-
Mg''

SO;

1l- 20

9-20

t3- 18

8-13

7

0,6

Na'

HCO:
J

150- 300

L30-220

r50-250

80-200

11

0,5

c1

T2

0,3

SO;

T4

0,3

HCO 
3

200
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do rio Verde Grande em 90 amostïas analisadas.

A figura 3.l-4 mostra a cLa,s,s i,[i cação químíca triangu
Iar de PIPER (1944) para tod.as as análises das águas do rio Ver-
de Grande. Predominam as águas bicaïbonatadas cáIcicas ou calcio-
magnesianas e , secun dari amente , aparecem bicarbonatadas mistas. Os

- )-anions CI e SO; são sempre minorítårias.
A condutivídctdz e-L6.tnícd d.as águas do rio Verde crande,

no trechÕ a montante da Colônia do ,¡aÍba, permanece praticamente
constante durante as épocas de enchentes e de águas baixas. Isto
indica que há um aumento da contribuição su.bterrãnea d.urante as
enchentes. No trecho entre Colônia do .laíba e o povoado de Gado
Bravo a condutividade efétrica evol_ui paralelamente a vazões do
rio, Isto é, nas épocas de estiagem (maio a outubro) as águas são
mais condutoras, enguanto nas de chuva (outubro em diante) são me

nos condutoras, sugerindo pouca restituição do aquÍfero. A jusante
do povoado de Gado Bravo até a embocad.ura a variação da condutivi
dade el-étrica das águas é grande. Esta maj.or variação pode ser
explicada pelo aporte das águas com dj-ferentes concentrações iôni
cas dos afluentes Gurutuba e Verde Grande.

Os ct-l rLa.to^ das águas do rio Verde Grande,na maioria das
vezesrevoluem de modo diferente ao da condutividade e1étrica. Em

afguns pontos do rio as êpocas de maioï condutividade e1étrica cg
incidem com o meno.r conteúdo em cl_oretos. Só nas épocas chuvosas
é gue esta evolução é semethante. Isto é explicado pelo fato de
que a condutividade eIétrica é dominada pelos ions Cr2+ e HCO;,
que formam a maior parte do conteúdo iônico da água do rio,enquan
to os cforetos estão mais relacionados à evaporação das águas de
chuvas. Por ouÈro 1ado, verifica-se que as águas restituÍdas nas
prirneiras chuvas são mais cloïetadäs que as do fínal do período ú
mido, porgue na estiagem a concent.ração de CL- no solo é maior e
as prirneiras águas lixiviam o material evaporado.

O contøíLdo ¿n HCO; reLativamente el-evado (al_ta pressão
parcia.I de COr) da água do rio Verde Grande indj-ca que até Gado
Bravo o rio recebe ou manté¡n caracterÍsticas de água subterrãnea
e gue esse aporte pode ser nulo ou insignificante a justante de
Gado Bravo .
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Nas ¿p o caó d.e- e.t fictg en, as águas do rio Verde Grande s ão
simil-ares em qualquer ponto do rio, diminuindo apenas o cu2+ nos
trechos próximos a sua embocadura.

O e6Q.ito dat enehQ,nt¿.ó no rio Verde Grände, (diminuição
- 'r- )¿de HCo., Soi , ca'' e tøg"- ) é mais notáve.l J.ogo a montante da coJ4

Iônia do ¡aÍba. Mesmô neste trecho este efeito é pequeno e em ge
ral- acarreta uma diluição moderada o que indica um predomínio aln
da da contribuição subterrânea.

As anátises quÍmicas das águas do rio Verde crande foï
necen indicações sobre a inftuênci a d,a np-¿ títuíção do aquÍfero
na vazão d.este manancial. O elevado conteúdo em HCO; das águas do
rio Verde Grand.e, por exemplo, revela que a maior influência das
águas subterrâneas ocorre até o povoado de cado Bravo. A partir
de Gado Bravoro rio mantém as suas caracterÍsticas quÍmicas, di
minuindo apenas a concentração de Ca2+ devido, provave lmente, à
precipitação de CaCO3, ã diluição com água dô rio Gurutuba ou d.o

rio Verde Pequeno ou, ainda, a fenômenos orgânieos.

Os dados químicos indicam,ainda,que o rio Verde Grand.ê
recebe uma restituição Ímportante do aquÍfero a montante da Co

1ônia ilo ,JaÍba. A jusante,o intercâmbio de água superficial-sub
Èerrânea parece pequeno. No seu trecho final, a jusante de Gado

Bravo, o rio modifica ligeiramente a sua composição quÍmica, pos
sivêlmente,pelo fato de perder CO, por aquecimento e, consequen
temente,precipitar CaCO3 (GARRELS e CHRIST, L965; STUMN e

MORGAN, L97O) .

Estas observações¡ a partíï de dados quÍmicos das águas
superficiai s , rati f icam as concfusões tiradas dos dados de vazão
para os diferentes trechos do rio Verd.e Grand.e.

3. 4.2 . Áquas Subterrâneas

o estudo hidroquÍrnico das águas subterrâneas vÍsou dois
aspectos fundamentais: caracter tzação fÍsica e química das águas
e a anál-ise da evolução química das águas no aquÍfero. A seguir
são descritos os pïincipais resultados obtidos.
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a) caracteristicas fÍsicas e Ímicas das ã s subterrâ

As análises químicas mostram uma notável variação de um

ponto a outro e de uma êpoca a outra. Em algumas zonas esta varia-
ção é muito grande, indicando uma forte inf luência local, d.ecorren-
te de vários fatores entre os quais podem-se destacar a menor ou
maior facllidade de infiltração, condição de expLoração, gradient.e
hidrául-ico e outros.

No quadro 3.7 encontram-se as variações mais frequentes
das caracterÍsticas quirnicas e a composição média das águas subter
rãneas da área em apreço.

VARIAÇÃO MATS FREOUENTE

Va-Lores
em

)+
UA Mq'' c1Na tr4 HCO^

3

ns/.1 110-450 s-66 L3-27 6-37 6-29 339*552

coMPosrçÃo MÉDrA ÃGUAS SUBTERRÂNEAS

vafores ca21 ytg2* Na+ cr- tol- HCO3

ns/.!-

TW/!-
98

4,9
t8

r'5
I6

017

20

0'6
18

0r4
348

5,7

QUAD RO 3.7 - CAR.ACTERÍ STICAS QUÍMICAS DAS ÃGUAS SUBTERRÂNEAS

Comparando-se estes val-ores com aqueles das águas do río
Velde Grande (quadro 3.6) verifica-se, como era de se esperar, que
as águas subþerrâneas têm maior concentração iônica, principalmen-

)L '>!te de ca'-, l,tg'- e Hco].

A figura 3.1-5 mostra a cl,alaidLcação quimíca triangular
de PIPER (1944) de todas as anáfises quÍmicas subterrâneas. Obser-
va-se que predominam as ãguas do tipo bicarbonatadas cáIcicas ou
cál"cio-rnagnesianas e subordinadamente às bicarbonatadas m.istas, só-
dicas e cátcio-sódÍcas.

As nøLaçõ ø,s i6nictt¿ (SCHOELLER, 1962) que predominam são
do tipo: HCO3>SO4'C1 e Ca>MglNa. As águas bicarbonatadas sõdi-
cas ocorrem em áreas restritas na serra do Sabonetal , gue possi-
velmente correspondem ou derivam de arcóseos com f el_dspatos sódi-
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cos (figura 2,I \ .

Nwna pequena faixa que aparece desde a CoLônia do JaÍba
e esten¿le*se em dirsção ao povoado de Mocambinho rocorrem águas
cloretailas cãlcicas e , ocas iona lmen te , bicarbonaÈad.as magnesianas,
A disposição espaeial desta faixa sugere a. exisÈência de uma cir
culação subterrânea preferencial que concenÈra águas poluÍilas pe
las atividades humanas na zona da Colônia do .laÍba, ( ver
SCH0ELLER, 1969).

Considerando-se os diagramas das figuras 3.14 e 3,15,ve
rifica-se a congruência dos dados, sugerindo assim una forte in
fluência das âguas su.bterrâneas na qualidade das águas do rlo
Verde Grande.

O processamento estatístico dos dados das anáIises das
águas subterrâneas mosÈrou os seguintes resultados !

o Os sólÍdos tot.ais dissol-vidos varj-am desde 120 mg/I atÃ g6W/ X..

A média dos val-ores é de 526 mg/l e a mediana 530 mg/L. À sali
nidade tÍpi:a, moda, é de I2O mg/L.

. A alcalinidade Èot.a] nédia é ð,e 274 mg/X- de CaCO3 e os valores
extremos são 48 e 452 ng/t de CaCOr. A mediana e a moda são de
284 e 286 ng/.L de CaCO3 respectivamente .

o As condutlvidades efétricas variam desde 19ç umho,/cm até
141Ì pmho/cn. A média da distribuição dos val_ores é de
728 pmho/cm, com um desvio de 222. A Íe¿ia¡a é de 731 pnho/on.

o As águas do aquífero são dominantemente duras, com valores má
ximos de dureza da ordem de 590 mg/.L de CaCO3. A média, media
nae a noda são respectivamente 315, 31,2 e 3gO ng/|, de Caæ3.

o As águas subterrâneas da área são, em geral , alcalinas e i¡crus
tantes, com pH acima de 7r0r com uma média de Br2 e náximo de
8,9

A f igura 3. 16 mostra a regressão f inear entre á õI-ídct,s
f rt fa'i¿ dí¿,s oLvido't - srD, em mg/.L., e as condufívidad¿¿ ¿x.a.ÐLícd.^-

CE rem ¡rmho/cm, das águas do aquÍfero. Esta regressão tem um coe
ficiente de correlação Ìinear de B4t. A equação da reta de regres
são é:

STD = 0,58 cE + 111,73
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A dispersão de algr.rns valores em retação à reta está re-
Lacionada ãs análises de águas de amostras cofetadas em poços l-o-
caLizados em diferentes litologias.

Na figura 3.17 tern-se a relação entre os cLo )LQ.Í'IA e a

conduÍividade. ¿L6.Í.zLco" das águas subterrâneas da área' o coefici -
ente de correlação linear é muito baixo (418), indicando que o com

portamento da condutividade elétrica é diferente da variação de

cl-oretos, À variação dos cloretos esÈá mais relacionada às condi -
ções climáticas- e a condutividade efétrica,às litoJ-ogias (cRUz e

MELO, L96 8) .

Fina.Imente,os conteúdos em Nol e Fe2+ são normalmente bã!
xos e não apresentam anomal-ias significativas graças 

' 
respe ctivamen

te,ä não contaminação orgãnica do aquÍfero e à litologia.

b) EvoluÇão quÍmica das águas subterrãneas

A evolução química das águas subterrãneas foi analisada
sob o ponto de vi sta das v a-níaçõ e,^ tz,npo tL0'í,5 e da di,s Í nLb aLção z,s

pacia.L dos íons.

Quanto às variações temporais ,pode-se destacar que, de

um modo geral,observam-se modificações nas concentrações dos cons-
tituintes quimicos mas que não chegam a transformar o caráter quÍ
mico da água. Estas variações são maÍs notáveÍs em algumas zonas.

Assim, por exempl-o, na zona circunvizinha do morro catari
no,as análises quÍmicas mostram grandes variações durante o ano em

função da pJ-uviosidade, rsto pode estat refacionado a uma pequena

capacidade de arnazenamento nesta zona e, tambémrrefletem carac
terÍsticas de área de recarga. Outra zona que apresenta caracterÍs
ticas destacãveis é a dos arredores da Colônia do JaÍba onde as a-
mostras apresentam uma composição pouco variável ou com uma peque

na diluição depois do inÍcio dos perÍodos de chuva. Esta caracte -
rÍstica indÍca que o aguífero, naquela zona, possul um armazenamen

to de água j-mportante, uma vez que as águas infiLtradas são fo-
go diluÍdas. Por outro lado, na serra do Sabonetal, as águas

mostïam uma tendência de diluição após o inÍcio dos pe-
rÍodos chuvosos. É possível quernesta zonaro armazenamento de
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água seja pequeno, aumentando em direção ao leste ond.e a variação
quÍmlca é menor. Final-menteras variações temporais no baixo cur-
so de riacho Serraria refleten mudanças rápidas nas mineraLÍza
ções das águas. TaI fato está relacionado com influências locais
do aqulfero (poço captand.o fendas gue d.renam várÍas åreas e com
diferentes equilÍbrios hidrodinâmicosf contaminação do aquÍfero,a
quÍferos isolados com certo grau de conexão, e outros) e com u¡na
pequena capacidade de armazenamento.

O estudo da distribuição espacial_ dos íons foi efetuado
a partir da anáIise individual dos parâmetros quÍmicos mais impor
tantes, atravês de mapas de isofinhas. As princípais observações
são descrÍtas em continuação.

o mapa de isolinhas de co nduÍ.iv íd,a.d¿ øL6.Ì.h-L co" d.a figura
3.18 mostra algumas zonas peculiares. Ao norte da serra do Sabone
tal, na porção central da áreare nås nargens do rio São Francisco,
as condutividades e1étricas normalmente são baixas. Uma faixa ir-
regularrdesde as cabecej,ras do riacho Serraria e do córrego Escu-
ro seguindo em direção ao norte, e,a partir da serra AzuI vertendo
para oeste re outra, na ColônÍa do ,faíba rapresentam eLevadas condu-
tiv.idades el6tricas (850 ¡¡nho/cm). Ao norte da área as águas são
pouco condutoras, exceto ao sul do norro Catarino e em pontos iso
lados, sujeitos ã evaporação, nas margens do rio Verde Grande.

Graças ao fato de gue o Íons marcadamente dominantes são
- )Los HCO3 e Ca-', que procedem da dissotução de ,rochas do aquÍfero,

as suas distribuições refletem caracterÍsticas litol-ógicas da é
rea. Por outro lado, estes Íons influem fortemente na condutivida
de efétrica que vai, consequentemente , ressaltar as caracterÍsti-
cas do aquÍfero, principalrnente aslitologiase a5. fai:<as preferenci-
ais de circulação.

As zonas de elevada condutividade elétrica normalmente
correspondem às de ocorrências de rochas mais caibonáticas com
pouca fração argiLosa e solo esÞesso, onde a <lissolução é maior .

Exceção ocorre onde existe erzaporação e poluição mj¡eral- de origan humana,
como nos arredores da Colônia do ,:aíba. As zonas de baixa conduti
vidade elêtrica, ao norte da serra do SaboneÈaL e ao norte do mor
ro Ca tarino , correspondem à' ocorrência de afloramentos de ro"h.",
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de Solo pouco espesso e de rochas mais argilosas (margas, silti-'
tos e arcóseos) .

Val-è ressaltâr que as águas fortemente conduÈoras , ao

norte da área, são restritas à zona ao sul do morro caÈarino . ns

to indj-ca que a recarga ali não tem efeìto regional. e é, porta!
ùc pequena. Por outro lado, ao sul- da área, as isoLinhas de condu

tividade eLétrica mostram que as águas infiltradas na serra do

Sabonetal circulam em direção à CoIônia do Jaíba e, provavelmente,
ao longo do riacho Serraria.

Ã figura 3,I9 mostra o mapa de isol-inhas de cLorL¿toí

das águas subterrâneas, A distribuição espac.ial dos cloretos é

diferente daquela da condutividade efétrica. lsto ocorre porque
os cloretos são mais lnfluenciados pelas condições ctimáticas,
uma vez que o aporte de cloretos pelo terreno cárstico é despre
zível. AIém dist.o, os cloïetos não dependem dos alcalinos terro-
sos que predominam na sal-inização das águas subterrâneas da área
em estudo e, conseguentemente , na condutividade elétrica.

O nenor conteúdo em cloretos indica zonas de recarga ou
menos retentivas de águas, como no morro Catarino, em algumas g
reas prõximas ao rio Verde Grande e na Colônía do JaÍba. As zo

nas de maior retenção (maior que 25 rliS/.L') , onde a recarga seria
menorr situam-se numa faixa no ríacho Serrar.ia¡ nas cabeceiras
do córrego Escuro,entre a serra do Jaíba e a Colônia do .laíba, e

na porção central da área. zonas com eLevad.o conteúdo de clore
tos, a nordeste da serra AzuÌ (60 ng/,t) e. nos arredores da CoIô
nia do JaÍba (100 mg/L), parecem eslar relacionadas å poluição
do aquÍfero, porque o aporte natural não poderia atingir aguelas
.conceâtrações (até 293 ng/ft.

Por outro lado, vale ressa.Itar que as formas das isolj-
nhas parecem refletir cÍrculação preferencial ao longo do riacho
Serraria; da Colônia do .laÍba em direção ao riacho Taperai e ou

tra,de direção l-este-oeste,na porção centro-leste da ârea.

A dutLe-za. também reflete as variações litológicas e sua

distribuição é semelhante a da conduÈividade efétricaf graças à

dominância dos alcal-inos terrosos. nxceção aparece no alto da ser
ra do Sabonetalronde ocorrem sil-titos e arcóseos com solos con
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tendo maiores guantidades de cátions alcalinos, De modo geral, on-
de aparecem valores eLevados de dureza ocorrem cal_cãrios.

A distribuição dos AuLóz.toA é semelhante ã da condutivida
de elétrica e ã da dureza. Isto indica que os sul,fatos procedem.,
nâ sua maioria, .da dissolução de sul_fetos qas rochas e que o apor-
te pelas chuvas ê pequeno.

A nø!-a"ção rSOA/rCI também tem dist.ribuição espacial seme-
l-hante à da condutividade elêtrica e à da dureza, ratificando que
o processo de incremento da dureza é o mesmo dos sulfatos e que ê
dependente da dissolução da rocha. Nas proximidades da Colônia do
Jaiba,esÈa relação diminui muito sugerindo que os teores de clore-
tos são excepcionais e que proced.em preferenci al-mente da poluição.

A dissolução de Ca2* e de Na+ são ressaltadas pela tLQ-!-l. -
ção tNa/rca. Os valores maiores que I, que ocorrem na serra do Sa-
bonetâl e ao norte-daserra Azur, indicarn predomÍnÌo de silicatos só-
dicos sobre os carbonatos isto é, ocorrência de áfgilas sóèi.cas I siltitos
arcoseanos ou arcóseos . Baixos val-ores de reração i-ndicam predomÍ
nio de caLcário e apresentam boa coincidência com as d.urezas el-e-
vadas- vaLores el-evados,que ocorrem em pontos isolados na colônia
do ,faiba, Gado Bravo e Matias Cardosorpodem estar ¡elacionados com
a poluição .das águas subterrâneas.

outras características das distribuições espaciais dos Íons
serão tratadas no item 6.
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4. TRATAMENTO ESÎÀTÎSTICO DE DADOS MORT'OESTRUTURÀIS

FÕram abordados ,fundamenta Imente r trêS aspectos: a diStri
buição espaciql das fraturas geotógicas e a das feições cársti -
cas além da orientação destas. fraturas.

Através de análises estatÍsticas tri:-dimensionais, pro
curou-se sistematizar e integrar as informações derivadas da in
terpretação geomorfológica em aerofotos. A partir de então, pro
cessou-se a correÌação e representação dos re sul tados , con forme con
ceitos e métodos estatÍsticos, hidrogeológicos e de geologia es
truÈuraf.

Um dos mais importantes problemas,relacionados com a a
plicação de estatÍstÍca å Hidrogeologia,é o estudo do comporta-
mento espacial de variáveis que asslrmem valores definidos para
cada ponto no espaço (ver KITANIDIS, 1983 e ABOLFTRASSI e Ir{ARII\O, 198.3).

Na estatÍstica convencional rassume-se que os val-ores a
mostrais são realizações de uma variável casual. As posições re
lativas das amostras são ignoradas e supõe-se que todos os vaLo
res amostrais Èenham a mesma probabilidade de serem escolhidos.

Quando se aplica a estatística espacial rpr€srun€-sê ¡ lto
entantoreu€ os valores amostrais não são reaJ-i-zações de funções
causais. Assim, o valor de uma amostra é também uma função de sua
posição no espaço (DELHOME, I976).

A análise de superfÍcies de tendências é,hoje,uma das
ferramentas de geomatemática mais utilizadas para o tratamento
de dados distribuídos em área (ROYLE et al-ii, 1980). Os estudos
aquÍ real i zados , tiveram o intu.ito de se obterem informações so
bre a tendência regional de parâmetros morfoes truturais fotoln-
terpÌetados que estão relacionados com a circulação d.as águas
subterrâneas em um aquÍfero cárstico. Assim, foram realizadas a

nálises de superfÍcies de tendências e seus respectivos residuos
das fraturas e dolinas da área. As superfícies de tendências dos
parâmetros estruturais mostram as variações regionais, separando
os efeitos regì-onais das flutuações l-ocais. Os mapas de residuos
dessas superficies nostram os desvios em retação aos valores obser

vados, de modo que se destacam os vaLores anômalos locais.
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4.1. DOCUMENTOS UTILI ZADOS

As anáfises das estruturas geolõgicas, orientação e densi
dade das fraturas e feições cársticas, e os processamentos estatÍs
ticos dos dados foram realizados a partir de interpretação feita
no mapa na escala de I:l-00.000.

Para a confecção deste mapa foram util_izadas fotos aéreas
pancromáticas, na escala t:60.000, obÈidas em 1966 pela USAF-AST -
l0 para o Serviço ceográfico do Exército (SGE) e na escala I:50.000,
obtidas no levantamento aerofotogramétrico, executado em I974 peta
cruzeiro do sul para a RURÀLMTNAS-Fundação Rural Mineira - coLoni
zação e Desenvolvimento Agrário.

A fotointerpretação foi feita com a util_ização de estere_
oscópios de espelhos para extração de todos os erementos da rede
de drenagem, lineações, forrnações cársticas e demais feições carac
terísticas. os detalhes georôgicos e morfoes trutuïais da interpre-
tação das fotos aéreas foram transferidos por sketchmaster, para
uma base ptanimétrica na escala l:100.000, obtida d.e mapas do Ser-
viço Geográfico do Exército (SGE) de 1969.

4. 2. CONCEÏTOS FUNDAMENTAIS

Convém defínir , inic ial_mente , os termos empregados para ex_
pressar as feições reconhecidas durante a interpretação das fotos
aéreas, objetivando dar consistência as comparações dos resulta -
dos. Assim, foram utilizad.as as seguintes conceituações:
a) Lineação - Feição linear retilÍnea, individual_, traçáveI nas fo

tos aéreas (.BLANCHET, 1957; GARY et aLii, Ig72). Admitiu-se que
as lineações nas fotos interpretadas são reffexos de fraÈuras
ou faLhas geológicas;

b) Feição linear - Termo genérico referente ao arranjo de elemen -
tos texturais em fotos aéreas (O'LEARY et alii, 19761 ¡

c) Feição cárst.i-ca - Forma d.e relevo ïesurtante de processos de
carstificação (LLADó, I97O) .
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A interpretação do significado geológico e hidrogeol-ógico
das tineações d.epende das indicações ou argumentos extraÍdos dire-
tamente das fotos aéreas ou das relações com dad.os de campo ou ob-
tidos com outras técnÌcas de prospecção (BAECHER, 19g3), Os primei
ros exigem áreas de condições geológicas bastante favorávei_s, ond.e,
atravês de aspectos morfolõgicos, pod.e-se observar reffexos de fe-
nõmenos geológicos de deslocamcnt.os d.e camad.as, isto é, interruo -
ção de feições lineares; continuj"dades de zonas fraturadas ou coq
centração de lineações, segundo deterninada direção; e outros.

Inúlneros são os trabafhos publicados que demonstram que a
linhamentos observados em fotos aéreas refletem um fundamental- con
trole por fenômenos geológicos (HÐ.IDERSON, 1960; SC,I{EIDÉGGER, 1965;
HO!{ÂRD | 1967; NEUCHATEL, f969; BEASLEY, IgBl e SOARES et alii, tg8I
e 1982). É ìmportante salientar, também, que a determinação do sig
niflcado de uma J-ineação não pode ser confiada aÐenas ao exame de

condÍção geológica no caml)o, Estud.os geofÍsicos e outros são neces
sários nara afirmar a validade e a significância de muitas linea -
ções.

Neste trabalho,foi real-izado o controle de campo de algu_
mas lineações fotointerpretadas. Atém disto, ESCODINO e SILVA
(1980) reafizaram uma pesquisa de eletrores is tividade em rineações
fotointerpretadas na área. convém salientar que as feições cârsti-
cas fotoi nterpre tad as , mesmo Sem comprovação de campo, constltuem
uma soma valiosa de informações potenciais que,rapidamente, põdem
ser extraÍdas das fotos aéreas e de outros sensores remotos.

Considerando-se,por outro lado, as condições geológicas e
estruturai-s da área, acelta como uma unidade tectônica sem evidên-
cia de grandes perturbações estruturais. verÍficou-se gue não exis
te geração de est.ruturas mujto variadas, É possÍvel ,assimrque as
lineações representem refrexos em superfície dos esforços raterais
sofridos pelo Grupo Barûbui após a sua consolidação.

Em continuação, serão discutidos os tratamentos estatÍsti
cos das distribuições espaciais das feições morfoes truturai s e d.as
orientações das fraturas.
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4. 3 . AN.ÃrrsE DA DrsTRrBUrÇÃo EspAcrAL DA.s FE]çõES I.roRFcrESTRunÄAts

As aná1ises da distribuição espaciaf das feições morfoes
truturais foram realizadas através do estudo estatÍstico das fratu
ras e das doÌinas. Neste estudo, as lineações e as dolinas foto-
interpretadas foram submetidas a um tratamento esÈatÍstico tri-
dimensional envolvendo as anãlises de superfícies de tendências.
Os dados utilizados neste tratamento foram as densidades de ocor
rência, Isto é, a relação entre a frequência do parâmetro, no ca
so os compri men tos das lineações ou ãreas das dolinas, e a área de

sua o corrên ci a.

4, 3. 1. Procedímentos adotados

os dados dos parâmetros morfoestruÈurais, como já foi
citado, foran obtidos no mapa da área na escala l:I00.000. Este
mapa foi dividido em 60 quadrÍculas,ou células. através de uma me

tha de 10 linhas e 6 colunas delimitadas por coordenadas geográ-
ficas de 5 ninutos. Cada uma destas quadrículas abrange urna su
perfÍcie de aproximadamente 81 kml .

Em cada quadrÍ cu.Ia , f oram medidos os conprimentos dac fra
turas e as áreas das dolj-nas existentes, Posteriormente, foram
cal-cul-adas as densidades das fraturas e das dolinas. As priùei
ras .foram obtidas somando-se os comprimentos d.e todas as fratu
ras dentro de uma quadrícula e,em seguÍda, dividindo-se esta soma

peta ãrea da quadrícu1a. As outras foram calcul-adas somando-se

todas as áreas das dolinas dentro de uma quadrÍcula e, depois, di
vidindo-se esta soma pela área da quadricula.

Para uma mel"hor comparação entre os diferentes mapas de

densidades de fraturas e entrê os de dolinasrtodos os valores fo
ram uniformizados. Esta uniformização foi obtida através da trans
formação de todos os valores para um intervalo de variação entre
L e 2. AssÍm, o nenor valor de distribuição ficou igual a I e o

maior igual a 2, os demais ficaram distribuÍdos neste inÈerval-o.
A equação utllizada foi a seguinte:

Zoi = ((Xj- - Xmj.n) / (Xmax - Xmin) ) + f
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onde :

Zoi = vaLor unÍformizado;
Xi = valor original;
Xmin = menor valor original da distribuição dos dados;
Xmax = maior vaLor original da distribuição dos dados.

Efetuaram-se os seguintes proc es s.amentos :

a) Utilizando-se as densidades das fraturas.
J- - tendência das densidades de t o d0-¿ a.^ (tLa"tulLl"A;
2 - tendência das densidades das g,La"nd ¿^ |llatutLcL,s, isto é, aque

las com comprlmento maior ou j.gual ao comprimento mêdio(3kn)
de todas as fraturas f otointerpretadas ,.

3 - tendência das dens idades de ltLatu/La,A a¿ ¿ (j cLadcLa ãs dolinas .

b) Util-izan4o-se as densidades das dolinas.
I - Èendència das densidades ðe toda.¿ a.,s do.Líno-.t;
2 - tendência das densidades d,as gna.nde-.t dtt Líno.,s, isto é,com di

âmetro maior ou iguaf ao diâmetro médio (600m) de todas
as dolinas;

3 - tendèncias das d.ensidades d,e do l-ino-¿ a¿,s tt eia-d,at às fraturas.
Este procedimento vÍsou .o estud.o dos efeitos dos tama

nhos das fraturas e dorinas na carstificação ou na circulação das
ãguas suberrâneas.

Foi considerado que uma fratura (1ineação) estava assocÍa
da com dolinas e vice-versa, quando existiam três ou mais d.ol"inas a
linhadas ao longo da lineação.

4.3.2. Descrição dos procedimentos matemátÍgos

O programa de computador TRENDSUP (LANDIM et alii , LgjB_B,
modificado pelo autor) ,usado nos processamentos estatÍsticos dos
dados morfoestruturais. utiriza os mêtodos porinominais não ortogo
naÍs para o cárcur-o das superfÍcies de tendências, Neste programa
ê aplicado um modelo Linear geral dos mínimos quadrados, tentan
do-se encaixar,a princípio,uma superficie finear (plano) aos dados,
em seguida,uma quadrática, urna cúbica e assim sucessivamente.
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Com o rné todo dos mÍniinos quadrados, são calcul-ad.os os coe-
ficientes que melhor definem uma superfÍcie, e. que se aj r.rsten ao con

junto de pontos. Com estes coeficientes e com as coordenadas Ui e
VÍ de cada ponto é possÍvel, então, obter-se o valor calcuÌado'Zci"
da variávef dependente ,'Z',. Est3 vaLor dif eïe d.o observado ,,Zoiu

de uma quantidade I'Ri,', que é o resÍduo. euanto menor for este re-
siduo, melhor será o ajuste da superfÍcie , matema ti câmente definida,
aos dados observados. A partÌr de zoi I zcL e Ri, são cal_culadas as
variações totaìs, explicad.a e não explicada que estão relacionad.as
pela equação:

^n(zoÍ - 2o)¿ = t RÍ
l=f -L

-.>(zcí - Zc\ "

Esta equação mostra que a variação total é ígual à soma
da variação não explicada mais a variação explicada.

Com este procedì_mento tenta-se definir, al-ém das grandes
e sistemáticas mudanças existentes na área, aquefas pequenas fluÈu
ações. MaÍores informações sobre os cál-cuLos dos coefici-entes d.os
porinômios das superfícies de te'ndências e sobre a técnica utiriza
cia são encontradas em: HARBAUGH e MERRTAN (196g)t DAVrs (1973); Ar,rA

RÀL (1976) ; HERTZ e AMARA,L (7976) ¡ LANDTM (Ig7g) ¡ e JÀMBU (1981) .

Em fj-nhas gerais fo programa utifizado tem as caracterÍsti
cas a seguir descritas. para cada superfÍcie de grau ,'pu são obti_
dos os coeficientes I'ciu, através de duas subrotinas desenvolvid.as
pela rBM (r97rI . uma d.essas subrotinas fatoriza uma matriz quadra-
da (A) não singular em fatores não superiores (U) e inferiores (L),
sendo (A = LU). Incfui a pivotação de Ìinhas e equilibrÍo parcial
e també¡n o sinal do determinante. o mêtodo empregado nesta subroti
na é o algoritmo de Crout (_LANDIM et alÍif 197g-B)..Aoutra subroti_
na resolve o sistema de equações l_ineaïes, dad.os os fatores trian_
guLares L e U e a matriz dos coeficientes.

Este programa tamb6m faz a anâfise estatÍstica das su
perfÍcies de üendências. Primeiro calcula a média dos valores obser
vados, a soma dos guadrados dos desvios dos valores observados

n
+x

n
¡
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em relação à mêa:-a e a \¡èiiância desses vaLores. Em seguidêrpêrâ
cada superfÍcie calcula a soma dos quadrados dos resÍduos, a va
riância dos resîduos, o coeficiente de correlação eo coeficiente
de determinação.

Estes cá.1cuf os são utilizados para analisar a validade
das superfÍcies de tendências e determinar quanto da variabil-i-
dade da variäve1 dependente é expllcada pela regressão. Essa va
riabilidade é quantificada pel-a soma total dos quadrados devido
à média, aos resid.uos e a regressão.

Para medir o quanto a variável dependente é explÍcada
pela regres são , pode- se usar a razão entre a soma dos quadrados
devido à regressão e a soma dos quadrados em reJ-ação à m6dia.
Essa razão é chamada de coeficiente de determinação (R2) . Se a
equação da regressão for tal- que todos os valores cal-culados da
variável dependente forem iguais aos respectivos observados, a
somatória dos quadrados dos resÍduos será igual a zero. Então,o
coeficj-ente de determinação (n2¡ é igual a ìrm. Por outro lado,
se a eguação de regressão não explÍcar nenhuma variação da vari
ável dependente, ter-se-á:R2 = O. Assin, quanto mais próximo R2

for de um, mel-hor será a aderência de regressão aos dados. O co
eficiente de correlação amostral é: R = ,/n' . o intervalo de R é-\ 2 2ae/ f)s R I + I; uma vez que o de R'6: 0 s fs f.\/

Vale salj-entar que o ajuste da superficie de tendêncÍa
depende de vários fatores, como número de pontos, distribuição
espacial dos pontos, variabil.idade e outros. LANDIM (I979),cita
alguns cuidados que devem ser tomados: a) o número de pontos rte

ve ser maior gue o número de coeficientes do polinômio a ser ca.l-

culado,' b) as observações devem ser feitas apenas em rel-ação à

área coberta pelos pontos, eüitando-se as extremidades dosmapas;

c) o arranjo dos pontos deve ser casual-. HOWARTH (19671 , ao ana
Iisar várias distribuições de dados gerados ao acaso, preconizou
certos critérios para o uso das superfícies de tendências até o

terceiro grau. Estabelecef por exemplor eue o núnero de dados
deve ser no mínimo três vezes superior ao número de coeficien
tes da superfícìe. Além disso, a percentagem da soma total dos
quadrados (L00 variação expl i-cada/variação total-), para o ter
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ceiro grau, deve ser superior a 16,22. A,MARA,L (1976),por srËr vez,
considera que o coefÍciente de deter¡ninação ou o seu equival-ente
a porcentagem de so¡na toÈat dos quadrados é o parâmetro mais sen
sÍve1 para avaliar o ajuste das superfÍcies de tendências

Para uma distribuição aleatória, ã medida que o grau
do polinômio aumenta o ajuste mel-hore. e ã medida que o número
de pontos aumenta o ajuste diminui. Assimf um ajusÈe perfeito é

obtido quando o número de pontos é igual ao número de termos do
polinômio uti li zado.

Esses Iimites estabelecidos e os cuidados propostls, ser
vem para orientação dos usuários das técnicas de superfícies de

tendências quanto å possibilidade ou não de existência de fato
res controladores de uma variação regional de dados geotógicos.
Tais limites não devem ser utilj-zados como barreiras rígidas,
mas simrcomo indicadores na interpretação dos resuftados obti-
dos. Um ajuste fraco não sÍgnifica,necessariamente rgue não exis
te tendência. O que pode acontecer é que as observações estejam
sujeitas a uma distorção, ãs vezes l-ocal, que resulta.rá nr¡na maior
magnitude dos resíduos.

Por outro 1ado, uma superfícÍe com coeficíente de de

terminação próxino de I não apresenta resÍduos suficientes para
destacar as anomalias que por acaso ocorram na distribuição dos
ponÈos. Por estes motivos,é que foram utilizadas srperfÍcies de

até terceiro grau na interpretação dos mapas de resíduos.

4.3.3, Tendência da distribuição espacia.l das fraturas

No quadro 4.1 encontram-se as estatisticas das super
fícies matemáticas, até o terceiro grau, das densidades de line
ações da área. Observa-se que,a rnédia dos valores observados de

todas as lÍneações é quase iguaJ- a das Iíneações rel-acionad.as
com dolinas. No entanto, a soma dos quadrados dos desvios em re
lação à média desses valores são bastantef. dÍferentes. Este qua

dro mostra r ainda ,que a soma dos quadrados dos resÍduos das den

sidades de todas as lineações ê sempre menor que os das grandes
l-ineações e a das lineações relacionadas com dolinas. Dai o me
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]-hor ajuste obtido na superfície de tendência de todas as Linea

çõ9s e os maiores vafores dos coeflclenÈes de determinação.

A figura 4.1 mostra as superfÍcies de tendência de pri
meiro grau,e os seus resíd.uosrdas densidades das lineações da á
rea. observam-se , nes tas superfÍcies de tendênciarque ås maiores
densidades de fraturas encontram-se na porção sul da ãrea. Por
outro lado, os resÍduos dessas superfícies sugerem que as prin
cipais zonas de baixas densidades são as localizadas nas serras
Azul e do JaÍba e em Gado Bravo,

A tendência quadrática é quase igual a lÍnear, uma vez
que os coeficientes de determinação variam muito pouco de uma

para outra (quadro 4.1 ) .

A análise das superfÍcies de tendência de terceiro grau'
e seus re s íd.uos , permite as observações a seguir descritas:

a) Dqnsidade de todas as .I:!4eaEõe¡

A figura 4.2 mostra os mapas de tendência de terceiro
grau e de residuo da densidade de todas as lineações.

A superfÍcie cúbica (figura 4-2-A\ destaca toda zona

sudoeste da área, a partir da Cotônia do Jaíba, como sendo a

mais fraturada, sugerindo, a inda, que as densidades de fraturamen
to diminuem para nordeste e noroeste'

observan:-se,na figura 4.2-Branomafias positivas na ser
ra do Saboneta.l , nos arredores da Colônia do Jaíba, a sudeste
de Matias Cardoso e no baixo curso do córrego Vereda das Éguas.

Estas seriam as zonas mais fraturadas do aquÍfero. É importante
destacar também a faixa de el-evada densidade de fraturamento do

córrego Escuro e ao norte do morro catarino. Por outro l-ado' ao

sul e a leste do morro catarino há baixa densidade do fratura
mento. Isto sugere que as águas infiltradas na zona do morro Ca

tarino são drenadas em direção ao norte e nordeste para o rio
Verde Grande.

É interessante observar que o riacho Tapera constÍtuÍ
aproxirnad.amente um limite de zona de afta e baixa densidade de

fraturamento.
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b) Densidade das grandes lineações

Na f j.gura 4.3 encontram-se os napas de tendência de
terceiro grau e de residuo de densidade das grandes lineações.
Estes mapas praticamente ressaltam as mesmas anamolÍas da figg
ra 4,2/ aparecendo, contud.o, novas informações. por exemplo, a
parece no baixo vaLe do riacho Serraria (figura 4.3-B) valores
de densidade maiores que os observados, sugerindo a existência
de grandes fraturas naquela faixa.

As anomallas da margem direita do rio Verde Grand.e e a
nordeste da Colônia do Jaiba, permanecem. enquanto que as s j,tua
das ao norte da Colônia do Jaíba e no baixo córrego Escuro ( fi
grra 4.2) não são destacadas, indicando que na primeira predomi
nam grandes fraturas. Da mesma maneira, as anomalias do córre
go Vereda das Eguas e sudeste de MaÈias Cardoso parecem estar
relacÍonadas a pequenas fraLuras.

Observa-se ainda uma faixa entre Col-ônia do JaÍba e
serra Azul que não havia sido destacada na figura 4.2, e outra
de direção leste-oeste na porção central da área. Nestas faj.xas
provavelmente predominam os grandes fraturamento.

c) Densidade das fineações relacionadas com dolinas
Os mapas de tendência de terceiro grau e de resÍduo da

densidade das lineações rel-acionadas com do1Ínas encôntrarn-se
na figura 4.4.

Observam-se poucas fraturas relacionadas com dolinas
no vale do riacho Serraria, nas serras Azul e do .laÍba e ao suL
do ¡norro Catarino. por outÏo lado, aparecern altas anornafias ao
sul e nordeste da Cofônia do JaÍba, no córrego Vereda das Eguas,
a leste de Mocambinho e a nordeste de Matias Cardoso.

Comparando-se estas anoma.lias com as das figuras 4.2 e
4.3 pode-Se afir¡nar: 1) no córrego Escuro e sudeste de Matias
Cardoso as dolinas estão relacionad.as com pequenas e grandes fra
turasi 2) no cðrrego Vereda das Éguas as doLinassão controladas
preferenci alrnente por pequenas fraturas; 3) a nordeste da Colô-
nia do ,faÍba, na margem direita do rio Verde Grande e a nordes-
te de Matias Cardoso as grandes fraturas controlam as dolinas.
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4.3.4. Tendência da distribuição espacial das dolinas

As estatÍsticas das superfÍciès de tendências linear a cú
bica das densidades de doLinas encontran-se no quadro 4.2. Obser -
va-se que as médias d.os val-ores observados nas três distribuições
amostrais são diferentes. O mesmo acontece.com a soma dos quadra -
dos dos desvios em relação ã média dos valores observados, à soma

dos resÍduos e ãs suas respectivas variâncias ,fsto indica que as
três distribuições são diferentes entre si. Os meLhores ajustes fo
ram obtidos com os dados das densidades de todas as lÍneações.

A figura 4.5 contém as superfÍcies de tendêncla de pri -
meiro grau e os seus resíduos das densidades das dolinas .da área.
Os planos de tendência linear mostram que as maiores densidades de
dolinas encorìtram-se ao su1 da ârea. Os mapas de resíduos ressal -
tam zonas com anomalias negativas l-ocalizadas nas serras Azul e do
JaÍba e em Gado Bravo. Estas zonas de baixa densidade de dolinas
corresporrdem, aproximadamente, aquelas de baixa densidade de fratu
ras (figura 4. 1) ,

As tendências quadráticas e os seus resÍduos permitem, pra
ticamente, as mesmas observações de tendências de primeiro grau.

As principais observações feitas nas várias superfícies de

tendêncÍas cübicas e seus resÍduos são descritas a seguir,
a) Densidade de todas as dolinas

A figura 4.6 mostra a tendência de terceiro grau e o resÍ
duo das densidades de todas as dolinas. Esta figura destaca alt,as
densidades Ras cabeceiras do córrego Escuro, arredores da Colônia
do Jaíba, baixo curso do córrego vereda das Éguas, a l_est,e de Mo -
ca¡nbinho e a nordeste do morro Catarino. As zonas com baixa densi-
dade de dolinas são as situadas ao su1 do morro Catarino e Gado Ea
vorem Matias Cardoso, e nas serras Azul_ e do JaÍba.

b) Densidade das grandes dol-inas

Na figura 4.7. encontram-se os mapas de tendência e de re-
síduo da superfície de terceiro grau das grandes dolinas,
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Estes mapas mostram que as grandes dolinas são restritas
ou predominam na cabeceira do va]e do córrego Escuro, na margem di
reita do rio Verde Grande e numa faixa entre o riacho Tapera e Ma

tias Cardoso.

Comparando-se a figura 4.7 com a 4.6 podem-se fazer as
seguintes obs ervações :

- na porção centra.L da árqa, no médio córrego Escuro e no
balxo córrego Vereda das Éguas predominam pequenas doli
nas;

- no al-to córrego Elscuro, norte e nordeste da Colônia do
JaÍba e sudeste de Matias Cardoso pred.ominam as gran -
des dollnas;

- como era de se esperar as grandes anomallas negativas
da figura 4.6 são preservados na figura 4.7.

c) Densidade de dol-inas relacionadas com lineações

A superfície de tendência cúbica das dolinas associadas
as l-ineações e o mapa de resÍduo encontram-se na figura 4.g.

O mapa de residuo da superfÍcie cúbica da figura 4.g é
parecido com o da figura 4.6, sugerindo que, de uma maneira geïal,
não há relação entre o tamanho das dolinas e o alinhamento ao l-on
go de l-ineações. Existem porém al-gumas excessões, como por exem -
plo, a sudeste de Matias Cardoso e no alto curso d.o córrego Escu-
ro, onde as grandes dolinas estão mais relacionadas com as linea-
ções. Por outïo lado, o aÌinhamento de pequenas dolinas parece pre
dominar no baixo córrego Vereda das Éguas e na porção central da
ârea próxima ao rio Verde Grande.

4.3.5. Correl"aÇão entre as superfícies de tendênciq das feiÇões
mor foes trutu r ai s

Para analisar as similaridades entre as superfÍcies de
tendências das densidades de fraturas e de dolinas foram realiza-
das regressões lÍneares entre os coeficientes dos polinômios das
superfícies de terceiro grau, (ver HARBAUGH E M_ERRIAM, f96g ).

A maior correlação (0,99) ocorre entre as superficies
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de densidades de fraturas relacionadas com dolinas e as de densi
dades de dolinas refacionadas com fraturas. Isto sugere que a cars

tificação está predominantemente insta.Iada no fraturamento apenas

em al-gumas zonas bem definidas na á.rea.

A correlação Iinear entre os coeficientes dos polinômios
da superficie cúbica de todas as lj-neações com as das lineações rg

lacionadas com doÌinas é ae 0,95, e dessa última, com grandes Ii-
neações é ae 0,69. Por outro lado, a superfície das densidades das

grandes lineações tem correl-ação de 0,77 com a de todas as linea-
ções e com a das lineações relacionadas com dolinas, ratificando
a observação de que as dolinas estão relacionadas a pequenas e
grandes fraturas, e que existe um sistema de pequenas frat.uras in
dependente das grandes fraturas ou que predomj-nam em alguns læa-i-s

da área.

Quanto ãs feições cârsticas verifíca-se que a melhor si
mil-aridade é entre a superfície de densidade das grandes dolinas
e a de todas as do-Linas (0,68) . Contudo, a correlação dessas su-
perfícies com as superfícies de densidades de lineações e com a

de dolinas relacionadas com fraturas é muito pequena (0,12), su -
gerindo que estatisticamente existem fraturas que não tem correla
ção com dolinas como também que em várias partes da área Êxistem
dolinas, que não estão condicionadas às fraturas. Esta baixa simi
Iaridade entre as superfícies de densidades de dolinas com as den
sidades de lineações ratifica também a observação de que não hã
uma relação entre o tamanho das dolj-nas e o alinhamento ao longo
de lineações.

4.3.6. BC.Leqão entre as feiÇões morfoe struturai s e as caracterÍs-
ticas do aouÍ f

Em todas as figuras de resÍduos das døn¿ída"d¿.t d¿ !,inøa-
çõ Q,^ d,a área, aparecem anomalias negativas na serra do JaÍba, su
doest.e de Gado Bravo e nos arredores de serra AzuI. Isto sugere
que estas zonas são as que possuem menores densidades de fratura-
mento. No caso específj-co dos arredores d.e serra Azul, ê possÍvel
que muitas fraturas estejam cobertas pelo solo espesso que ocorre
naquela zona e consequentemen te não foram fotointeïpretadas. Nos
demais casos as rochas real-mente são pouco fraturadas
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Pode-se ainda dizer que a serra do Sabonetal constitui
uma zona importante de infiltração do aquÍferorno sul da áreargra
ças à sua elevada topografia e alta densidade de fraturamer¡to. As

águas ali infiltradas provaveLmente são drenadas para o riacho Ser

raria e para o córrego Escuro.

outras áreas com elevadas densidades de fraturas apare -
cem no vale do córrego Vereda das Eguas, sudeste de Matias Cardo-
so e snpontos isolados a norte e nordeste de Colônia do JaÍba.

Quanto às døn¿ída-dQ.^ da-^ do !,ína¿ pode-se af irmar que a

zona com baixa densidade.ao norte da serra AzuI/ Iocafiza-se na

área de ocorrência de margas e siltitos onde se instalou uma fra*
ca carstifÍcação. No morro Catarino também existem grandes exten-
sões de afloramentos de margas e sil-titos ou rochas com espesso
(+ 20 metros) manto de decomposição. A densidade de dolinas é pe-
quena também na serra do JaÍba, porque há uma camada d.e arcóseo
no seu topo que inibiu a carstificação. O mesmo acontece na serra
do Sabonetal. No entanto, os mapas de resÍduos não identificam a-
nomalias nesta serra provavelmente porque os seus valores estão
influenciados pela forte anomalia do alto córrego Escuro,

Comparando-se a figura 4.6 com a figura 4,2 e cons j,deran
do-se a topografÍa, pode-se sugerÍr que as zonas das cabeceiras do

córrego Escuro - serra do Sabonetal e o baixo curso do córrego Ve

reda das Éguas constituem importante zonas de infiltração do aquÍ
fero, graças às altas densidades de fraturamento e/ou de dolinas
ali encontradas. Pel-o mesmo motivo/, a zona dos arredores da CoIô -
nia do JaÍba e ao norte do riacho Tapera, constituem zonas d.e in
filtração do aquífero. contud.o, parece que as águas logo são res-
tÌtuÍdas aos rÍos Verde Grande e São Francisco respec tìvamente .

A anomalia de alta densidade de dolinas na porção central
da área parece ser uma continuação da encontrad.a no córrego Vexe-
da das Éguas. Esta anomalia também é observada na densj-dade de
fraturas.

Verifica-se também que os riachos Tapera e Serraria não
estão rel-acionados com dolinas.
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Às ppincipais áreas onde existem as neLhores associa
ções de fraturas com dolinas são as seguintes: vale do córrego
Escuro, córrego Veredas das Éguas, oeste e sudoeste da CoÌônia
do JaÍba, sudeste de lqatias Cardoso e parte da porção central-
da área.

Conparando-se a fìgura 4.8 com a figura 4.2 pode-se des
tacar o seguinte:

- no alto curso do córrego Escuro e sudeste de Matias
Cardoso as grandes dolinas estão majs relacionad.as
com as fraturas, sendo estès, contudo, grand.es ou
pequenas i

- no baixo córrego Veredas das Éguas as pequenas doli
nas são preferenc i a Imen te al,j_nhadas ao longo de pe
quenas fr¿turas;

- nas demais partes da área não ficam claras as rel_a
ções do alinhamento com os tamanhos das fraturas ou
dol-inas.

Em todas as figuras de resÍduos das densidades de doli
nas apareceram anomalias negativas principalmente nos arredores
da serra .A,zul , ao sul do morro Catarino, emcado Bravo, na serra
do JaÍba e no vale do riacho Serraria. Ta.I fato sugere que es
tas zonas são as que possuem menores densidades de d.olinas, is
to é, onde foram menores os efeitos de carstificação do aquife

4.4. AN.ÁLrsE DAs ORTENTAçõES DAS FRATUR.AS

. A análise das orienÈações das fraturas foi efet\radâ uti
l-izando-se os azimutes das lineações marcad.as nos mapas obtidos
das fotointerpretações . Esses azimutes foram submetidos a um tra
Èamento estatÍstico tri*dimensional atravês de programa de compu
tador, envolvendo a anáIise de superfícles de tendências dele ao 39
graus e de seus resÍduos. Essa anál-ise de tendêncÍa vetorial, foi
usada para representar o padrão de tendêncía regionaJ- dos azimu
tes e os mäpas de resÍduos para mostrar as anomalias locais ou
deflexões de tendência reqional.
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4. 4.I. Procedlmentos adolados

Para este tratamento estatístìco foram medidos 633 az!
mutes no mapa na escala de 1:100,000. Este mapa foi dividido em

60 quadriculas (celul-as) através de uma mal-ha de 10 linhas e 6 co
.lunas. Os lirnites e as áreas dessas quadrículas coincidem oom as
utifizadas no processamento das densidades das feições morfoes-
truturais.

Os azimuÈes das 1J-neações fotoin terpre tad.a s foram medi
dos no mapa utj-lizando-se transferidor. Ðsses ângulos foram medi
dos, a partir do norte do mapa, no sentj-do dos ponÈeiros do rel-ó
gio e com variação de 0 a 180 graus.

Foram realizadas três trâtamentos estatÍsticos, No pri
meiro foram considerados fodo^ ttt cLzínut¿¿ medf d.os e no segundo
apenas os azimutes d,as g,La"nde,s Xintaçõot, isto é, aqueles cujo com

primento era maior ou igtuaf ao comprimento médio (3 km) de todas
as l.ineações. Este procedimento visou o estudo do efeito do ta
manho das lineações na estruÈura global da área. Posteriormenter
u¡n terceiro processamento foi real.izado consìderando-se os azimu
tes das lineações que estavam lLa,.Lacio no,dú.â aú aLinh0"me-nÍ.0 d¿ do-

Líno.¿. Este ulterior processamento visou o estudo da influência
do fraturamento na carsti ficação.

4.4.2. Descrição dos procedimentos metemáticos

O programa de conputador utilizado no processamento es

tatistico dos azimutes foi o "VECTOR îR-END ANALYSIS " elaborado por
FOX (1967) e modificado pelo autor.

Este programa faz a análise regionat dos azimutes médios
das malhas utilizando superfícies de tendências obtidas por poli
nômios ortogonais e respectivos mapas de resÍduos.

Para calcular os azimutes médlos das malhas o programa

utilÌza os cosenos das direções das lineações, de acordo com o

método proposto por STEINMETZ (L962). Este mêtodo é baseado nurna

série de equações desenvolvidas por FISHER (I953) para calcuLar a

dispersão de pontos numa esfera. Por outro fado, a magnitude dó
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vetor resultante (R) de cada nal-ha serve como medida de disper
são. Se todos os ângulos de uma malha são iguais, (R) é igual ao
número de observação (N) na rnaLha. Se os azinutes da malha não
são iguais o valor de (R) é menor que (N). E, se os azimutes den
tro da mal-ha divergem muito o valor de (R) é pequeno.

É cafculado também um círculo de confiança na esfera
ao redor do vetor resul-tante. Este cáIculo é feito para os ni-
veis de significância de 0,05 e 0,0I.

O raio do cÍrculo de confiança assemelha-se ao inÈerva-
Io de confiança de uma regressão de duas variáveis ou de uma su
perfÍcie de tendência. Por exemplo, o nível de significância de
0,05 quer dizer que a probabilidade da direção verdadeira do azi
mute desviar 'rteta" graus da direção do vetor resultante é de 5

por cento. A avaliação do raio do cÍrcul-o de confiança é caLcu-
Iado pela seguinte equação, (FISHEF., 1953) :

Cos0=c

c = 1 - ((N-R) (x)/R)

onde x é determinado por: l
ñ:î

\-/ I't

Nesta equação p assume os val-ores dos níveis de signi-
ficância, lsto é: 0,05 e 0,01.

Este prografta cal-cul-a também a soma dos quadrados dos
desvios de azimute ¡nédio do vetor resultante e¡n cada malha. CaI
cuJ-arainda, a soma dos quad.rados de todos os desvios de cada =;
perfÍcie de tendência.

os coeficientes dos polinômios, que são usados para a

construção das diversas superfícíes de tendência, são calculados
atr¿¡vés do ¡nétodo dos polinômios ortogonais descrito por DE LURy(1950)

e KRUMBEIN e GFAYB fLL (1965). EsÈes polinônios são usados para
calcular o valor de tendência de cada ma1ha. Os valores dos re
síduos são obtÍdos r pâra cada malhâ, através da subtração do va
lor de tendência do respectivo valo¡ de vetor resultante.
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descritos os principais resultados obtidos.

4.4.3. Tendêncj.as das direções das fraturas na ãrea

Na figura 4.9 enconÈram-se pfotadas as dÍreções dos azi
mutos médios, em cada malha, obtidÕs nos três processamentos efe
tuados. Nesta figura,pode-se comparar as dÍreções predominafttes
das lineações nos diversos pontos da área em apreço, Observa-se,
por exemplo, na parte central da figura 4.9-A que as direções mé

dias das lineações são aproximadamente , Ieste-oeste. É ûotáveI
també¡n a predominância de azimutes rnédlos das grandes lineações
entre 130 a 150 graus na porção central da área (figura 4.9-B) .

Exceções ocorrem nas malhas atravessadas pelo rio Verde Grand.e

onde os ângulos médios das grandes lineações são da ordem de 40

graus. No riacho Serraria a direção 130 graus do seu vale asseme

tha-se a das grandes lineações. O mesmo ocorre nas malhas próxi-
mas a Mocambinho onde as grandes lineações têm azímutes (15 graus)

paralelos ao rio São Francisco. Finalmente,a oêsÈe da Colônia do

Jaíba e no vaLe do córrego Escuro as grandes lineações têm azimu
tes entre 70 e 95. graus.

Por outro 1ado, é perceptÍvel na figura 4.9:-C uma ligei
ra tendência regional numa faixa próxima a diagona.L sudeste-noro
este da årea onde os azimutes médios são da ordem de 120 graus e

outra próxima na diagonal nordes te- sudoeste onde os azimuÈes mi
dios variam ao redor de 20 graus. Localment,e, na parte centro-su]
da árearos azimutes mostram uma tendência para ângulos da ordem
de 70 graus, com varÌação entre 60 e 90 graus. Na porção central
da área, aparentemente, existem dois sistemas de lineações com azi
mutes de 50 e 135 graus respectivamente . Final-mente, observa-se
que nas malhas próxirnas aÕ rj-o São Francisco as J-ineações asso-
ciadaa as dolinas são paralelas ao seu vale. Esta mesma observa-

ção havia sido feita no napa das grandes lineações (figura 4.9-e)

donde se conclui gue as dotinas nesta zona são relacionadas pre
dominantemente com este tipo de lineações.

São mostrados também na figura 4.9 as mal-has onde o azi
nute mêdio calculad.o tem p(tuca Lignidícància ¿.t f ati¿ L'Lca-. Isto
é, os cÍrculos de confiança ao redor dos vetores resultantes são
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grandes, maiores gue 75 graus , e os valores dos comprimenÈos dos
vetores resultantes (R) são pequenosr menores que 2r5 lsto sig-
nifica que os azimutes das llneaçôes naguelas malhas são muito
dife¡entes e não há nenhuma predominåncia estatÍstica.

A figura 4.I0 contén os mapas de tendência d.e primeiro
grau e seus respectivos resÍduos dos azimutes das lj-neações. Es

as superfÍcies de tendência mostram uma diminuição dos azimu-
tes de sudeste para noroeste. Os valores de tendências calcufa
dos varj-am entre 72 e 115 graus.

Os mapas de resíduos da figura 4,10 salientarn zonas com

valores negativos na região de Gado Bravo e em uma faixa entre o

córrego Escuro e o povoad.o de ¡'locambinho. Este fato sugere euer
nestas zonas, as lineações possuem padrões de direção com azimutes
menores que os das demais lineações na área.

As superfícles de tendência quadrática dos azimutes e

os resíduos não permitem outras observações.

A seguir, serão anal-isadas as superfícies de tendência
cúbica e seus respectivos mapas de resÍduos dos azimutes das l-i
neações da área.

a) Azimutes de todas as .Li.nea oes

Na figura 4, ]l encontram-se os mapas de tendência e de
residuo d.e tercelro grau dos azimutes de todas as lineações, (co
eficiente da correlação de 674).

Observam-se,neste mapa , várias zonas com padrões de azÍ
mutes definidos das quais destacam-se as seguintes: l) zona do

córrego Escuro, compreendida entre as cabeceiras do rj-acho Serra
ria e a Colônia do JaÍba; 2l zona a nordeste da serra AztI¡ 3) zo
na no baixo val-e do riacho Serrariarque apresenta efevada anoma-
lia positiva'ì 4\ zor'a na porção central da área con anoma.Iia po

sitiva; 5) zona situada entre Matias Cardoso e o centro da área;
6) anomalia positiva na região de cado Bravo.

Na região de Gado Bravof as lineações tenden a ter azi-
mutes pequenos,de 50 a 60 graus , que cortespondem a direção do rlo
Verde Grande naquela zona. A partir daÍ, em direção ao morro Ca-
tarino, os ângulos tornam-se menores,de 20 a 30 graus I saìndo do
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padrão próximo ao rio Verde Grande,

Os ângulos das lineações entre o morro Catarino e as
cabeceiras do riacho Tapera (sudeste de Matias Cardoso) parecem
.indicar que, naquela zonat existe um padrão predominante cujo
va Ior é da ord.em de 12 O a I 3 0 graus .

Verifica-se, ainda, gue na porção central da área a ten
dência é para que os ângulos variem entr.e 85 a Ì02 graus.

O baixo curso do riacho Serraria, provavelmente/ deve es
tar encaixado em fraturas cujas lineações têm azimutes ao redor
de 130 graus. Por outro lado. não se observa nenhuma relação cla
ra entre o alto curso do riacho Serraria e as lì-neações.

,A sudoeste da Colônia do JaÍba, as lineações tem azimu
Les da ordem de 50 a 60 gràus, os qua.is coj_ncidem com a direção
do córrego Escuro.

A zona do baixo curso do riacho Tapera, na margem cel
tro-oeste da área, fica prejudicada porque os valores calculados
nas malhas correspondentes não têm significância estatÍstica.

. É prováve.I que esta zona esteja influenciada pelo pa

drão de lineaçôes paralelo ao rio São Francisco e pelo padrão
leste-oeste, paralelo ao médio e baixo curso do riacho Tapera.

b) Azimutes das grandes lineações

A superfÍcie de tendência cúbica dos azimutes das gran
des lineações (coeficiente de correlação de 618) e o mapa de re
síduos enconÈram-se na figura 4,L2

As superfícies de tendência de Lerceiro grau das gran
des tineações (figura 4.I2) e de todas as lineações ( fiqura 4.lI)
apresentam algumas diferenças. Certos aspectos dessas tdiferenças
podem ser justificados pela predominância de grandes lineações
em determinadas áreas. É o que acontece, por exemplo, na porção
nordeste da área onde pred.ominam apenas as grandes lineações,
Nesta parte da área as superfÍcies de todas e das grandes linea
ções são semelhantes. O mesmo não acontece no sudoeste da área
em estudo onde existen sistemas de pequenas lineações com azi-
nutes menores que os das grandes lineações acarretando diferen
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ças nas superficies. Por outro Ìado, na zona da serra do JaÍba
as grandes lineações tem azimutes menores (+ I20 graus) que as
pequenas lineações (+ 135 graus) , mas mesmo assim provoca peque

nas mudanças na superfície Ce tendência cal-culada. Nas partes
central-norte e noroeste da área a interpretação fica prejudica
da porque o nívef de significância estatística dos azimutes mé

dios calculados é muito baixo. Final-mente, na zona centrat da á

rea há uma forte influência das lineações leste-oeste gue tendem
a azimules cafcul-ados entre 90 e 100 graus.

Comparando-se ainda as figuras 4.ff e 4.12, verifica-se
que em ambas é realçada a tendência positiva das lineações na
porção central da área. No entanto, a figura 4.1-2 não Ìndica a

anomal-ia do baixo vale do córrego Escuro. Isto significa que pa
drão do córrego Escuro esÈá influenciado pelas pequenas linea
ções, cujos azimutesf naqueJ-a zonarsão menores que os azimutes
caÌculados para essa superfície de tendência, No a]to vale do
riacho Serraria ocorre o inverso, isto é, os azimutes calcula
dos das tendências são maiores que os obseïvados. Por outro Ia
do, oomo era de se esperar, na zona nordeste da área existe ano
nalia positiva nas duas figuras. Verifica-se, tanbém¡que na figu
Ta 4-L2 fica mais clara a faixa de isoazinutes entre a Colônia
do Jaíba e a serra do Jaíba. Os demais padrões, de lma maneira
geraL, são comuns às duas figuras.
c) Azimutes das LineaÇões associadas as dol-Ínas

A figura 4.Ì3 mostra os mapas de tendência de tercej-ro
grau e de resÍduo dos azimutes das lineações associadas a doli
nas. A superfíc.ie cúbica explica 58å da variabilidade dos pon-
tos .

Comparando-se as figuras 4.flr 4.I2 e 4.I3 podem-se

tecer as seguinles considerações:

1 - o padrão positivo, na porção centro-Ìeste da árearnão apare
ce na figura 4.f3 porque ê baixa a significância estatisti-
ca d.os azinutes das lineações associadas as dolinas naque-
las mal-has;

2 - O padrão l-ocal-izado a sudeste de Matias Cardoso é cfaro nas
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três figuras;
3 - No canto nordeste da área (região de Gado Bravo)aparecem anoma

l-ias positivas nas três figuras, indicando que ali há urna pre-
dominância de grandes fraturas;

4 - As formas das isolinhas da figura 4.13 se aproximam mais daque
l-as de todas lineações (figura 4.11). Assj_m, é provável gue fra
turas pequenas e grandes tenham condicionado a disposição das
dolinas, em grande parte da área. No entantof existem grandes
e pequenas fraturas, que não são relacionados ao atinhamento de
dolinas. Estes dois casos são provavelmente os responsáveis pe
Ias diferenças entre as superfÍcies d.as figuras 4.L2 e 4,L3.

4.4.4. ReLaÇão entre as orientaÇões das fraturas e as caracterís -
ticas do aqui fero

Algumas observações feitas anteriormente, nos diversos ma
pas de tendência dos azimutes d.as lineações e nos de seus respecti
vos resÍduos, podem ser relacionadas às caracterÍsticas do aquífe-
ro da área.

As J-ineações no vafe do riacho Serrarìa, por exempJ-o, têm
a mesma direção d.e seu tal-vegue .indicando queI provavelmente , este
curso d'água está contïolado por fraturas, i-sto é, no alto e módio
curso por fraturas de 180 graus e no baixo de f30 graus.

Por outro lado, é possÍvel que o riacho Tapera esteja re_
lacionado a um fraturamento regional, com direção aproximadamente
feste-oeste, que condicionou as lineações da porção central- da área.
Próximo ao rio São Francisco há um outro s.istema de lineação (lSo)
paralelo ao rio que sobrepõe-se ao padrão leste-oeste tÕrnando es_
ta uma zona sem tendência estatística definida e provavelmente in-
tensament.e f raturada.

À faixa de isoazimutes da Co1ônia do JaÍba até o povoado
de Mocambinho corresponde aproximad.amente a zona de fluxo preferen
cial- de águas subterrâneas revel-ada pelos mapas hidroguÍmicos.

As anomäl-ias na porção nordeste da área (Gado Bra\¡o)



1I2

indicam que o rio Verde Grande está controlado por fraturamentos.
de diferentes direções ã montante e a jusante do povoado de Gado

Bravo .

As direções divergentes das lineações nos arredores do

morro Catarino podem ser reflexos de diferentes esforços que te-
riam atuado naquela zona. Ê possÍvel que um esforço de compressão

de direção aproximadamente l-40o tenham gerado ali um sistema de

fraturas transversais (140o) , Iongitudinais (50o-60o) e díagonais

{ 9 oo-to oo ¡

O padrão leste-oeste observado nas figuras 4.ll- e 4'12
(não observado nas fraturas associadas com dolinas) parece estar
relacionado a grandes fraturamentos' Estes fraturamentos seriam

registros de fa.lhas profundas que não afetaran a carstificação su

perfíciâI na área. A drenagem ali provavelmente e profunda e por

fraturas¡ sem boa cornunicação com a superfÍcie.

A faixa a sudeste de Matias Cardoso indica que as doli-
nas ali são retacionadas com pequenas e grandes lineações, ou se-
ja, a carstificação foi imposta ao fraturamento superficial e pro

fundo.

No córrego Escuro as lineações têm a mesma díreção do va

fe. A1ém disso¡ o mapa piezométrico e os mapas hidroquÍrnicos índi-
cam uma direção preferencial de ftuxo de água subterrânea ao lon-
go do vale desse córrego' Por outro lado, no córrego Escuro a

carstificação não tên relação com as grandes lineações. É prováveJ-

que exÌsta apenas uma carstificação superficial relacionada a pe

quenos sistemas de fraturas.

4.4.5 - Análise das frequôncias clos azimutes das fraturas

A análise das frequência.s foi realÍzada através de dados

dos azimutes das lineações fotoin terpretadas. Na fígura 4'14 en-

contram-se os vários diagramas de frequênciasdos azÌmutes'

considerando-se Íoda's aÁ Linea"çõ¿ó, tem-se as maiores

frequências nos azimutes entre 30-40 grausrque correspondem ãs

fraturas tongitudinais e lI0-I20 graus ãs fraturas diagonais (ci-
zalhamento) . Por sua vezt as gnande.t Lineaçõea têm maiores fre-
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quências as fraturas diagonais de cizafhamento com azimutes entre
I0-20 e 110-120 graus e secundariamente as fraturas longitudinais
30-40 graus e as transversais com 130-140 graus.

Com estes dados verifica-se que existe um sÍstema de fra
turas longitudinais pequenas e grandes com azimutes entre 30 e 40
graus e outro de fraturas transverseis predominan temente de gran-
des lineações com azimutes entre f30 e I40graus.

Já nas l!íne,a,çõ et rLe.LcLci0 nadcL¿ con dol!ínøt os azimutes
mais frequentes são de fraturas diagonais de cisalhamento com 10-20
e ll0-120 graus ou transversais de distensão com 140-150 graus.
Por outro lado, há uma boa congruência dos az.imutes das grandes
lineações com aqueles das lineações relacionadas com dol- j-nas. No

entanto, há um outro sistema de lineações relacionadc com <lolinas,
( fraturas transversais com azimutes entre 140-150 graus) , que
independe do tamanho das Iineações.

Do exposto, verifica-se que a maj-oría das dolinas são im-
postas às fraturas transversais com azimutes entre 140 e 150 giraus

e as diagonais com azimutes entre I0 e 20 e entre 110 e 120 graus.
Esta imposição por sua vez independe do tamanho das fraturas pré-
existentes e provavelmènte deve estar maÌs relacionada a inter-co
municação dessas fraturas. Estes fatos sugerem a existência de

uma carstificação mais superficial rel-acionada às fraturas trans-
versais e outra mais profunda relacionada às fraturas diagonais.

Quanto ao tctmcLnhtt dal dna.luno.,s pode-se afirmar que de

uma maneira geral as frequências dos azimutes das pequenas e gran-
des fraturas são semel-hantes, As melhores congruências entre pe-
quenas e grand.es fraturas ocorrem entre as diagonais com azimutes
110-120 graus e subord.inamente entre as longitudinais com azimu-
tes 30-40 graus. Observa- se/ ainda, uma predominância de grandes
fraturas transversais com azimutes entre t30 e 140 graus.
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5. TRATAMENTO ESTATt'STICO DOS PARÂMETROS DO AOUÎFERO

O tratamento estatÍstico dos parâmetros do aquifero vi
sou dois aspectos principais. O primeiro foi obter informações
adicionais da vtrnirLção e,t p o.cío.l! dos principais parâmetros do a-
quifero através de análises de superfÍcies de t.endências. O ou
tro aspecto teve o objetivo de estudar as LnÍe,nLigaçõe.l desses
parâmetros utilizando-se análises cl ass i ficatórias multivarÍan-
tes (análise de agrupamento e análise fatorial) .

A análise de tendência foi aquí rea.lizada tendo em vis
ta a del-imltação de isozonas na área, em função das anomalias
de cada um dos parâmetros do aquífero, Os parâmetros utilizados
foram: ¿^lcQ.^^u,L(L .tctÍ.unad.a, 

^uperL6ici.¿ 
d.ct ha-¿¿ dd- zon(L In-atutta,do.

do ctr¿uî,/¡e-no, tnan.tnLt.t Lv idad.e, , co"¡cctcído.dø e^peciljíca, a.rLmaz ¿na.-

mønÍ.o e tL nctzão da ca¡taeidad,ø øtpe-cidíc1, ¿ e^pe^^uÌLa ¿ atuttq.da
do ctcluide,no.

A análise de tendência, consj.dera as coordenadas de um

ponto como variåveis independentes e o valor do parâmetro daque
Ie ponto como única variável dependente. No entanto, neste pon
to existem diversas variáveis (parâmetros) que influem nas suas
condições hidrogeológicas. Assim, para complementar as aná1i-
ses de tendência e para o conhecimento da inf l-uência simultânea
de todos os parâmetros em cada ponto (amostra) da área,foram rea
lizadas anâlises estatÍsticas multivariantes.

5.1. CONCEITOS FUNDA-I\4ENTAIS

Nos estudos hidrogeolõ gicos , normalmente, são util-izados
mapas de isolinhas dos parâmetros do aquÍfero que permiÈem uma

visão da distribuição espacial e Èambém ressalta certas rela-
çôes quantitat.ivas necessárias ao conhecimento da complexidade
de suas inter-refações, Em muitos casos I contudo, a qualidade e

a distribuição dos dados torna os mapas de parâmetros hidrogeo-
lógicos rnuito comp.Ij-cados e não permitem uma adeguada interpre-
tação, (KOCH e LINK, 1970; e ORR e DUTTON, 1983) .

A utilização de napct.L de, f¿ndõ.nei.ú{ e seus ¡espectivos
resíduos pode ser rTn conveniente e efetivo método da interpret.a
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ção hidrogeolóqica da distribuição dos parârnetros do

aquífero, Geralmente, a significância prática dos mapas de

tendência é mais importante quando a contribuição dos pontos pa

ra a superfície matemática calculada ê muito grande, ou seja, a

explicação da varÍabilidade dos pontos pela superfÍcie calcula-
da é elevada. No caso de complexas condições geológicas e hidro
geológicas, no entanto, a contribuição dos pontos Para a tendên
cia calculada diminui e consequentemente resul-ta em grandes vg
lores dos resíduos. Evidentemente, quando isto ocorre' a comple

xidade das condições hidrogeológicas é na realidade muito grag
de e de difící1 observação através de mapas de tendência. Toda

via, os mapas d.e residuos das superfÍcÍes de tendências ressal
tam essas zonas complexas e anômalas, constituindo-se assim uma

import,ante ferramenta para esses casos.

Quanto a o"n-ali.t e. mu.Ltiv a,níante dos parâmetros do aquÍ.

fero, pode-se adianÈar que nos estudos foram utifizadas duas téc
nicas,ou sejam: análise de agrupamento e aná1ise fatorial .Essas

técnicas estaÈísÈicas de mensurações múltiplas Permitem conside
rar simultaneamente as variabilidades existentes nos diversos
parâmetros medidos e entre amostras.

A anáIise de agrupamento é uma técnica classificatôria
utilizada quando se deseja estudar as similaridades entre indi
viduos ou entre variáveis, definindo-os em gruPos de mesma simi
laridade, (DAVrs, 1973) .

A anâIise fatorial visa interpretar a estrutura de um

conjunto de dados multivariantes a partir da respectiva matriz
de variância- covariância (KRUMBEIN e GRAYBILL, 1965). Existem

várias possj-b ifidades para a determinação de fatores condiciona-
dores de um conjunto de variáveis' Uma delas é a anáIise da mè

triz de coeficientes de similaridade pelo método dos componen

tes principais. Outra possibiJ-idade é a anáIise de fatores 
'que

presupõe que as relações existentes dentro de um conjunto de va

riáveis seja o reflexo d.as correl-ações de cada uma dessas variá
veis com os fatores, mutuamente não correlacionáveis entre si.

As anâlÍses muftivariantes fornecem informações na ra
zão direta do número de varíáveis (parâmetros) utilizados e per

mite considerar, s imultaneanente r a variabil-idade existente nas
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d.iversas propriedades nedidas e as relações entre estas variá-
veis ,

Värias aplicações de anãIises multivariantes em geolo-
gia são encontradas na literatura das guais podem-se destacar:
TMBRIE e PUROY (L962) ¡ IMBRIE e VAN ANDEL (1964) ì KLOVAN(1966);

BETTENCOURT e LANDTM (.I974) i LANDTM et afii (1977) ¡ LANDTM et
alii (1978*A); ÀSHLEY e LLOYD (1978) ; NETO e CAMPOS (1980) ; BOBEE

et alii (1981); WILLIAN (1982) , entre outras. Convém salientar,
no entanto, que o traÈamento estatístico multivariante deve ser
utilizado para tesLar hipóteses ou ser correfacionadÕ a mapas e

dados hidrogeológicos . Esta correlação visa, em última aná1ise,
definir isozonas em função do agrupamento de amostras que aPrq
sentam variabitidade semelhanle a fim de delinitar áreas de re
carga e descarga do aquÍfero ou zonas com diferentes caracteris
ticas hidrogeofógicas.

5.2. DESCRTçÃO DAS TÉCNJCAS ESTATÍSTTCAS UTTLTZADAS

À seguir serão descritos os princípios básicos das très
técnicas estatisticas empregadas nos processamentos dos parâme-

tros do aquífero Ian'aLi¿ø de. t¿ndî,neLa, ctgnup.am¿ntct z dctÍ.o ttiaL.) .

I) Análise de Tendência

os princÍpios básicos da anáLíse de tendência foram
discutidos no item 4.

2) Aná1" i se de Àgrupamento

À anál-ise de agrupamento é uma técnica cl"assificatõ-
ria multivariante que se uÈil-iza quando se deseja expJ-orar as si
mifaridades entre amostras (modo Q) ou entre variáveis (modo R)

definindo-os em grupos. No primeiro caso (modo Q), consideram-se
simuLtaneamente todas as variáveis medi-das em cada amosÈra el
no segundo (modo R) , todas as amostras nos quais foram feitas as

mesmas mensurações. com este rné todo procura-se por agrupamentos

de itens representados por pontos num espaço n-dimensional , em

um número conveniente de grupos, relac ionand.o-os através de coe-
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f icj-enÈes de sj-milaridade ou semelhança.

O processamento de dados na a¡ráfise de agrupamento é realizado a par

tir de uma matriz simétrica de coeficientes de assOciação entre

itens. Para a combinação desses itêns, segundo nÍveis hierárqui
cos de similaridades 'utiliza-se 

um procedimento agfomerativo de

tal modo que cada cicl-o de agrupamenÈo obedeça a uma ordem su

cessiva no sentido do decréscimo de similaridade'

Várias medidas de similaridade tên sido propostas'Toda

via, apenas duas são gerafmente usadas coeúícL¿nte d¿ cctnne.La-

ção Linean do ¡tnrt d.u.t.ct none,nÍo {Pearsonl e c()øÁiciøni¿ rl¿ díttãn
cí0", o primeiro, med.e o grau de associação entre valores pela

representação de pontos num sistema de coordenadas e suas res

pectivas posições em relação a uma Linha reta' O coeficiente de

distância, expressa o grau de slmilaridade como distâncias em um

espaço mul-ti-dimensÍonal . Quanto menor a distância, maior o

grau de similaridade e vice-versa-

A função distância será limitada a valores entre 0

(maior simitaridade) e I.O (menor similarÍdade) '

Para representar o agrupamento híerárquico dos Ítens em

duas dimensões utiliza-se uma simplificação gráfica chamada den

drograma. Este gráfico pode Erazer algumas distorções guanto à

similaridade. À medida de taf distorção pode ser obtida por um

coeficiente d.e correlação, chamada cofenético, entre os valores

da matriz inj-cial de similaridade e aqueles derivados do dendro-

grama. Maiores detal,hes podem ser vistos em soKAL e SNEATH(1963)

e DAVIS (1973) .

3) Anál-ise Fatorial

A análise fatorial é outra tócnica classificatória mul

tivariante. EIa procura encontraï o número mÍnimo de causas ou

fatores necessários para explicar, ao máximo,a variabilidade ob-

servada num conjunto de dados, identificá-los e verificar a con

tribuição relativa de cada uma delas (ASHLEY e LLOYD'1978) ' Por

outro lado, em função desses fatores prlncipais, o método é ain

da capaz de mostrar o relaclonamento de amostras entre si em um

espaço n-dimensional .



Nesta técnica pode-se utilizar de dois procedÍJnentos
bãsicos: a o-n'af.i¿ ¿ do^ com¡xtnentet p,t-.Ltt ci¡ta.ít ¿ a o"nã,[.ít ¿ d,¿.

{) a"Í.() tL Q-^.

A .tnãLi,s ¿ d()^ c()m Wn(r nctl.t.e.^ ynincí ¡ní.t é feita atra¿é s

do cáIculo dos autoveÈores (eigenvectors) de uma maÈriz de va
r iânc ia/covariânc ia . Nessa maÈriz simétrica, os elementos da
diagonal principaJ- são as variâncias para os pares de variárzeis .

O cá1cuÌo consiste numa transformação linear d.as "m" variáveis
em rrrnrr novas variáveis, de tal, modo que a primeira nova variâ
vel computada seja responsável pela maior variação possível e

xistente no conjunto de dados, a segunda,pela maior variação
possivel restante, e assÍm por diante, até que toda a variação
do conjunto tenha sido explicada,

A enALíA e. d z (1a-to ttz¿ é uma técnica estatística que su
põe que as relações existentes dentro de um conjunto de "*" ..q
viáveis seja o reflexo das correfações de cada uma dessas vari
áveis com "p" fatores, mutuamente não corre lac ionáve i s entre si,
sendo "p" menor que "m",

O modelo pode ser expresso por:

x. =l lr r J'

onde:

X- = variável origrnal, existindo mX-;3 - J'
p = número de fatores;

i---= coeficj-ente que representa o carregamento da j'ésimalr
variável sobre o r'ésimo fatort

f. = r'ésimo fator;

0. = variação casual relativa a variável original X..
J)

Na análise de fatores todas as variáveÍs são expressas
em termos de vetores num sistema de coordenadas ortogonais em

gue o comprimento do vetor representa a magnitude da variåvel .

Estes vetores agrupar-se-ão conforme o relacionamento enÈre si.Por
estes agrupamentos poderão passar eixos, denominados falores. O

p
T

r=1
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valor da projeção dos vetores sobre estes eixos é a carga fato
rial (factor loading) Estes fatores representam o número míni
mo de causas que condicionam um máximo de variabilidade exis-
tente.

A comunalíd¿d¿ (communalJ.ity) h2, ê a soma dos quadra
dos das cargas fatoriais das variáveis sobre cada fator. EIa
indica a eficiência de cada fator na expJ-icação da variabilida
de total, A comunal.idade reflete também a proporção da contri-
buição de cada variãveI na variância total .

Muitas vezes, o padrão de carregamento para cada compo

nente pode não favorecer dimensões facilmente interpretáveis.
Assim, haverá necessidade de uma rotação dos eixos fatoriais ,

de maneira a colocá-los numa posição tal gue cada fator possa
ser interpretado pelos maiores carregaÌnentos possÍveis relacio
nados com o menor número de variáveis possíveI.

Finalmente, para se corùrecerem as contrj-buições dos vá
rios fatores a cada observação original- calcula-se urna matriz
dos "factor score". Essa matriz é obtida através da multiplica-
ção da matriz fatoriaf rotada pela matriz inicial dos dados.

A anâfise fatorial também é aplicada como técnica de a
grupamento entre amostra (modo Q) , porém é de muito mais difÍ
cil manuseio e muÌto mais dispendioso, quanto ao tempo de compu

tação, Por isso, quando o objetivo de uma análise multj-variante
for a classificação de amostras em grupos, deve-se utilizar a a

nálise de agrupamento (cluster analysis) .

Informações adicionais sobre análises multivariantes
são encontradas em: COOLEY e LOHNES (1962); VIILKES (L962) ì

KRUMBE IN e GRAYBILL (1965); PARKS(1966)r KocH e LINK (1970) i

TII,L (I974) ; MCCAMMoN (1975) ¡ JoRESKoc et alii (1976) i

CARRARA (1983) e SABoURIN (1983), entre outras bibliografias e

)dstenÈes.



L2I

5.3. PROCEDIMENTOS ADOTADOS

e ctn-a.Li,t ¿ de t¿nd|-ncict foi real-izada utilizando-se os
mesmos dados empregados na confecção dos mapas de jsolinhas dos
parâmetros hidrogeológicos do Ítem 3.

As anAX.í^e¿ multiv ctníL-nf.¿¿ (agrupamento e fatorj_al) fo
ram reaLizadas utilizando-se parâmetros hidrogeológicos funda
ment,ais que estão relacionadçs às caracteristÍcas fÍsicas do a
quÍfero. Estes parâmetros, de certa forma, permitem definir e em

alguns casos predlzer o funcÍonamento ou resposta do aquífero
frent,e a determinadas ações exteriores (exploração por poço, in
filtraçãof etc) .

Os dados þidrogeológÍcos utj.lizados nas anáIises multi
variantes foran obÈidos a partir de 60 amostras. Cada uma dessas
amostras corresponde a uma mal-ha do mapa da área na escala
l-:100.000. Em cada malba, foram medj.dos tod.os os cinco parâme-
tros (variáveis) utilizados na anáLise (e^pe¿^utLq 6&tltLadd., trLan^
mí¿¿ivid"a,de., arLm az e,ncLm e,nt.o , ccLpz"cíd.ade eapeeí|ica ø a nazão da
capa.cídadø e^pecíó¿ca pela Q,^pø^,suna,safunada) .

No processamento dos dados para a anáIise de tendên
cia foi util-Ízado o programa de computador TRENDSUP (LANDIM

et alii (1978-8) , modifÍcado pelo autor) e para anáIise de agrupa
mento e construção dos dendrogranas foi utÍlizado o proqrama
CLUSTER (DAVIS, 1973) . Na anáIise fatorial foi usado o programa
FACTOR do SPSS (StaÈisÈical Package for the Social Sciences ]975).

A seguir ção descritas as principais ìnformações 9þlirt¡s.

5.4. ANÁ,LISE DE TENDSNCIA

Nas flguras 5.1 e 5.2 encontram-se os mapas de tendência
llnear e de resÍduo dos parâmetros hidrogeológicos.

Os mapas de superfÍcjes de tendências e seus respectivos
residuos são auto-expl lca tlrros e demonstram a variação regional
dos parâmetros e a existência de zonas anômalas. Contudo, a se-
guir serão destacadas algumas observações importantes obtidas nas
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anáfises das tendências cúbicas, que refletem as TrroprÍedades hj
drogeológicas da área em estudo.

5.4.1 Características dimensionaÍs

No estudo das características dimensionais foram uti
Iizados os mapas de tendências e seus resÍduos dos dados da su

perfícÍe da base da zona fraturada e da espessura do aquÍfero'

A figura 5.3 mostra as isoLinhas da tendência e dosresÍ

duos da tendência cúbica da superficie da base da zona flatura-
da do aquÍ fero.

Esta figura destaca principal'mente algumas anomalias gue

podem constituir zonas de fluxo preferenciaL de ãguas subterrâ

neas. Estas anomafias são: 1) faixa de direção leste-oeste na

porção centraf da ãrea, que talvez seja um prolongamento subter-
râneo do riacho Taperai 2) faixa descontÍnua ao norte da CoIô-

nia do JaÍba, que segue ern direção ao oeste passando ao norte da

serra Azul; 3) faixa que é o prolongamento para o su1 das cabg

ceiras do riacho Tapera e que cruza com a faixa da Colônia do

Jaíba - serra AzuI.

É ínteressante observar na figura 5.3 que o morro cata

rino forma um divisor de água subterrânea. Ali. a superfÍcie de

circulação subterrânea também acompanha o realce da superfÍcie
Èopográfica. convém sa1íentar ainda que as águas infiltradas na

zona do morro Catarino terão, forçosamente, ffuxcs divergent€' pa

ra o centro d.a área, rio Verde Grande, Gado Bravo ou Matias Car

doso .

A superfÍcie de tendência cúbica e os resíduos das es-

pessuras do aquÍfero encontram-se na figura 5'4' O mapa dos resí
duos dessa superfÍcie ratifica as observações do ítem 3 de que

as møione,s 8.^ pe.A 
^ 

urLt"^ do aquífero encontrâm-se na porção central
da ãrea. observam-se, também,que as meno'Lø^ ø'6 peâ^ {'¿¿4Á ocorrem a

nordeste d.o morro Cataríno, nas margens do rio São Francisco' no

córrego Escuro e a zona ao sul da Colônia do JaÍba '

A anomalia mais negativa, Ísto é, as nenores espessuras,
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aparecemnuma faixa que corta o vale do córrego Escuro. Isto sig
nifica gue nesta faixa a carstificação é pouco profunda, da or
dem de 30 metros. Esta anomalia confirma a hipótese de que a1i
encontram-se as menores espessUras do aquÍfero de toda a área,ex
cetuando-sê, é claro, as margens do rio São Francisco e o trecho
do rio Verde Grande ao norte da área, que são os níveÍs de base
na área.

Va.Le ressaltar ainda que apesar da grande elevação topo
gráfica da serra do Sabonetal a espessura do aquífero ali é p"
quena. Isto sugere que as åguas infiltradas escoam para o côrre
go Escuro e riacho Serraria. Em última anãlise,aquela zona tem
pegueno coeficiente de armazenamento e baixa capacidade de reten
ção da água subterrânea.

5.4.2 Transmi s sivi dade do aquífero

Comparando-se os dj-versos mapas de tendência verifica-se
que os coeficientes de trans¡nls sividade na área aumentam de sudo-
este para noroeçte, com aJ.tos vafores restritos a pequenas áreas.
Na figura 5.5 observam-se a tendêncja e os resfduos da superfície
de terceiro grau,

Esta figura ressal-ta uma faixa de anomalia negativa en-
tre a serra do ,IaÍba e Colônia do Jaiba e dai para a serra Azul .

outra f aj.xa anômala negativa çorresponde aproxÍmadamente ao dÌvi-
sor de águas superficiais entre o riacho Serraria e o córrego Es
curo.

As maiores anomalias positivaF lnaiotte¿ tnan¿mil ¿ iv íd,a"-
de¿) são encontradas no córrego Escuro, ae sul da colônia do JaÍ
ba, no vale do riacho Serraria, ao sul da serra Azul e no médio
vale do riacho Tapera. Note-se quernestas zonas, excetuand.o-se o
vale do riacho Tapera, as espesÊuras do aqplfero são pequenas.
Asslm, pode-se afirmar que a permeabllidade do aquífero, nas refe
ridas zonasrsão muito elevadas. Isto inclusive pode sugerlr uma
elevada carstificação ou fraturaÌnento.

Ouanto as transmissividade s no morro Catarino e arredo
res de Manga, verl fica-se que não há destaque nos residuos da su
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perfície de tendêncÍa cúbica (Figura 5,5).

5.4.3 Ärmazenamento do aquÍfero na área

os mapas de tendênc ias mo stram que o armazenamento na á

rea tambén aumenta dè sudeste para noroeste. observa-se, na figu
ra 5.6runa anomal"ia negativa ao norte da área enÈre o morro Ca

tarino e Matias Cardoso, Isto indica que aquela zona tem baixa
capacidade de armazenar água subterrânea.

Como o morro Catarino é uma área de recarga , onde o a

quÍfero ê pouco espesso e tem baixa câpacidade de armazenamento,
pode-se afirmar gue a água ali infiltrada é drenada para o rÍo
Verde Grande ou para o centro da área,

Na zona da serra Azul também aparecem valores de resí
duos negativos, Esta zona corresponde a área de ocorrência de

siltitos e margas, guê tên pouca carstificâção e baixa densida
de de fraturamento. O vale do riacho Serraria também apresenta
baixo armazenamento. Este fato ratÍfica as observações anterio
res de gue ati a carstíficação foi pequena e que a ãgua subter
rânea está condicionada apenas ãs fraturas.

os ma"íone¿ c()¿óicienlø^ dØ a.tLmez e-na,mønto ocorrem na co

Iônia do JaÍba, córrego Escuro e no rj-acho Tapera e subordinada
mente ocorrem altos valores na porção centro-IesÈe da ãrea. No

córrego Escuro e Cotônia do Jaiba o armazenamento está relacio
nado ã grande carstliicação (elevada densidade de dolÍnas)e fra
turamento al- I existente.

No riacho Tapera, por sua vez , o armazenamento está
condicionado ao espesso (t 60 metros) capeamento detrítico que

ocorre naguela parte da área e aos fraturanentos e carstifica
ções das rochas carbonâÈicas subjacentes.
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5.4,4 Capacidade especÍfica dos poços

A superfÍcie de tendência cúbica da capacidade especÍfi
ca (figura 5.7) apresenta de uma maneira geral um comportamento
muito semeLhante ã evoJ-ução das tran smi ss ividades , em concordân
cia portanto, com os principÌos básicos da hidrául-ica subt.errâ
nea. Algumas diferenças são decorrentes dos fatores citados ante
riormente (item 3) , que influem na capacidade especÍfica.Como a

área ê um aquífero Çárstico estes fatores são mais relevantes.

Os residuos da capacidade específica (figura 5.7) r€sq!
tam ainda uma faixa de resíduos positivos na porção central, da á
rea gue se espalha até o norro Catarino. Por outro lado, não apa
rece a anoma.Lia negativa no divisor de água entre o riacho Serra
ria e córrego Escuro, sugerind.o que ali os val-ores das capacida
des específicas estão muito Ínftuenciad.os por fenômenos locais.

5,4.5 Razão da capacidade específica e espessura do aquifero

A f igura 5.8 sugere que as zctna^ ma,í6 p¿rLmeã.v e,íA ð,a é
rea encontram-se numa faixa na porção central- da área e a sudo
este da Col-ônia do Jaiba. A faixa central- corresponde a uma zo
na onde as espessuras do aquifero são grandes e também onde são
elevadas as capacÍdades específicas. As zonas com ne.notLe^ pelLm¿-

a-b it-ída"de.A são as de resÍduos negativos, das quais destacam-se
aquelas ao leste do morro Catarino e a f ai-xa ao norte da Colôni
a do ..laiba e da serra Azul .

É interessanÈe notar que a área correspondente ao mor
ro Cataríno, apesar da baixa permebilidade, é uma zona tïansmis
sora graças ã influência da espessgra doaguífero. Outro aspecto res
sal-tado é que,nos arred.ores da Colônia do Jaíbaro aquífero é

muito permeável e transmissor, indicando que alÍ a espessura d.o

aquifero não ê significativa.

5.4.6 Similaridade entre as superfÍcies de tendências

Com a anâlise de tendência foi possíveI observar o com
portamento espacial e destacar anomalias dos principais parâme
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tros do aquÍfero. É possiyel agora verificar as sÍnifaridades en

tre as diversas superfÍcies de tendência de terceiro grau des

ses parâmetros, através da regressão Iinear dos coeficÍentes dos

seus pollnômios (HARBAUCH e MERRIAN, 1968).

ocorre, por exemplo, boa correlação (0'84) entre a su

perfície da transmi ss ividade e de capacidade especifica, ratifi
cando a relação linear que existe entre estes dois parâmetros. A
similaridade entre as superficies da espessura saturada e da ra
zão da capacidade específica pela espessura saturada (0,93), por
sua vez, sugere que, na maioria dos casosr estes dois parâmetros

variam paralelamente. Esta afirmativa não é váIida para a trans
misslvidade ou para a capacidade especifica, onde nem sempre as

maiores espessuras significam maiores transmi s s ividades ou capa

cidades especificas.

É ínteressante ressaltar ainda a baixa correlação
(0,05) entre a superfÍcie cúbica do coefÍciente de armazenamento

e as dos outros parâmetros hidrogeológicos. rsto sugere que, de

uma maneira geral, a variabil-idade do coeficiente de armazenamen

to do aquífero está condicionada por fatores diferentes daqueles
gue influem nos demais parâmetros, ou que a ação de algrm deterrùnado

fator tenha provocado resultados dlferentes nos parâmetros consi
derados. Por exemplo, a carstificação de uma determinada zona

do aquífero pode ter origÍnado um elevado coeficiente de armaze

namento, mas um baixo coeficìente de transrni s sividade ou pequena

espessura saturada. Pode ocoïrer também o caso contrário. contu
do, existem local-mente algumas variações paralelas, como é o ca

so da porção centro-Ieste da área, onde um maior coeficiente de

armazenamento corresponde a efevados valores da capacidade espe

cífica, espessura e transmi s s ividade, ou a leste da Colônia do

Jaiba, onde menores valores coincidem com baixas transmissivida
des e independem das espessuras.

5.5 ANÁTISE DE AGRUPAMENTO

A análise de agrupamento foi realizada considerando-se
as similaridades entre as amostïas (modo Q) .Na separação dos gru
pos de amostras utíIizou-se o coeficiente distância como coefi-



ciente de sim.ilaridade. OS dados de cada variável- foram unifor
mizados e comprimidos no intervalo entre 0 e l. Assimrcada va
riável teve o mesmo peso no processo de agrupamento.

A figura 5.9 é o dendrograma das amostras com variá
veis hidrogeológicas da área, Foram separados cinco grupos de

amostras (A a E) gue apresenÈavam simil-aridades entre si em fun
ção da variabilidade dos parâmetros hidrogeo lógÍ cos .

As principais caracterÍsticas hidrogeológicas desses
grupos encontram-se no guadro 5.1.

A figura 5.1-0 mostra a distribuição espacial dos gru
pos de amostïas (malhas) gue apresentam correlação entre as va

riabilidades dos parâmetros hidrogeológicos. Observa-se nesta
f j-gura e na figura 5.9 que a mal-ha ao suf da Colônia do ,laÍba
(9.4) apresenta baixo coeficiente de simil-aridade em relação a

outras amostras do mesmo grupo. fsto sugere que aquela zona g
presenta caracteristicas prõprias e cujos parâmetros apresen
tam variabilidade diferentes das malhas circunvizinhas. Esta
variabilidade se aproxima mais daquela do crupo D.

5.6 ANÁ,ITSE FATORIAL

A anãlise fatorial foi aplicada para cada um dos cin
co grupos separados no dendrograma da análise de agrupamento
(figuras 5.9 e 5.10), para se testar as associações internas
dos parâmetros das diversas amostras (malhas) .

Foi realizada a análise fatorial entre variáveis (mo

do R) considerando-se os mesmos parâmetros da análise de agru
pamentÕ. o coefj-ciente de similaridade utilizado foi o coefici
ente de correlação (Pearson) . Na figura 5.11 encontram-se os
gráficos dos fatores principais da análise fatorial dos grupos
de amostras. Em todas essas análises apenas dois fatores rota
dos foram suficientes para explicar 100å da variabilidade dos

parâmetros. rsto é mot.ivad.o pelo fato de que a variabilidade de

todos os grupos é fortemente influenciada por dois parâmetros
(espessura e transmissividade) .
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FIGURA 5.9 - DENDROGRAMA DE AMOSTRAS COM DADOS HIDROGEOLóGICOS
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os principais resultados obtidos e as caracteristicas
desses grupos são descrj-tos a seguir

a) GRUPO A

Este grupo é composto de 13 espécimes e sltua-se nas

margens do rio São Francisco e no riacho Tapera. No quadro
5.2 encontram-se a matriz dos coeficientes de correlação e as

estatisticas da matriz de correlação. observa-se que o fator 3

já explica 93,9 por cento da variância dos dados e que a espes
sura tem o maior v¿:lor de comunal-idade' enquanto o coeficiente
d.e armazenamento tem o menor.

Por outro lado, os autovalores (I{ARMAN. 1970) sugeren
que praticamente três parâmetros determinam a variabil-idade do

sistema (espessura, transmi s s ividade e capacidade específica) .

No quadro 5, 3 encontram-se as estatÍsticas de matriz
de fatores não rotada e a matriz de fatores final rotada.

o gráfico da fÍgura 5.11-A salienta a disposÍção das va

riáveis em rel-ação aos dois fatores principais (fator I e fa-
tor 2), os arranjos dos parâmetros no gráfico indicam dois pg

drões de distribuição com associação seguinte:

I - eAIJe^LurLcL ¿ coLÁLcLente d¿ a.ttmctzønnm enir.t ;
2 - coø(¡LcíenÍ¿ d¿ f nan.t ní.t.t Lv ida.d¿ e capo.cidæde. etpøeî[íca-.

Isto sugere que neste grupo a variabÍlidade do coefi-
ciente de armazenamento é semel-hante ã da espessura saturada
do aquÍfero. Enquanto, como era de se esperar, a transmissivi
dade tem boa correlação com a capacidade especifica.

vale ressaltar que a transmis s ividade e a capacidade
especÍfica tem carga (Ioad) negativa no fator I, indicando bai
xa correlação e variabiÌidade diferente do armazenamento edaes
pessura saturada do aquÍfero.

A razão da capacidade especÍfica e espessura do aqui
fero tem carga nos dois fatores, sugerindo correlação com capa

cídade especÍfica e espessura saturada.

¡
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Ressalta-sg ainda que aS transmissividades e as capaci
dades específicas variam muito (ver quadro 5.1) . Alêm disso, hã
valores muito baixos de espessura saturada graças ao fato de
que aquela ê uma zona de níve1 de base do aquÍfero.

b) GRUPO B

EsÈe grupo contém l-8 amostras e aparece ao norte d.â' ser
ra Azul e sul de cado Bravo (figura 5.10). A matriz dos coefici
entes de correlação entre variáveis. dessas anostras e as esta
LÍsticas da matriz de correlação encontram-se no quadro 5.4. Ob

servam-se baixos valores das comunal-idades estimadas para as di
versas variáveis. A maior comunalidade é do coeficiente de trans
missividade e a menor espessura. os autovalores sugerem que qua

tro parâmetros determinam a variabilidade do sistema. Estes pg

râmetros são: espessura saturada, transmis s ivi dade, capacidade
específica e a razão da capacidade específica por espessura satu
rada .

As estatísticas da matriz de fatores não rotada e a

matriz final de fatores rotada encontram-se no quadro 5,5.

Verifica-se que apenas dois faÈores explì-cam a totali
dade da variância dos vetores das variáveis e que a maior comu

nalidade f inal- é da capacidade especifÍca e a menfr da espessura. A

matriz de fatores rotada mostra que os maiores vafores no fator
I são de capacídade específica e da transmi ssividade e no fator
2 a espessura saturada. O armazenamento tem carga nos dois fato
res, sugerindo sua correlação com a espessura saturada e a capa

c j-dade especÍfica.

observa-se na figura 5.11-B a associação da transmissi
vidade com a capacidade especÍfica e secundariamente do armaze

namento com a espessura saturada do aquífero. NesÈe grupora ra
zão da capacidade específica por espessura saturada, não tem

correfação con as d.emais variáveÍs, como também, têm uma ampla

faixa de variação (54.10-7 a L45. Io-7m3 /s/m/m) ,sugerÍndo uma

grande variação e de maneira aleatória.
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Outra característica d.esse grupo são os¿normalmente,bai
xos val-ores dos coeflcientes de ài¡nâzenamento (0r004 a 0,035) e
dos coeficientes d.e transmi s s ividade (52.10-5 ¿ t5O.tO-5m2/s) .

Trata-se de uma área onde ocorrem siltitos e margas e que tem
baixa densidade de fraturamento e de dolinas,

Ässim, esta é a parte da área onde as condições hidroge
olõgicas são mais desfavoráveis.

C) GRUPO C

Este é ô grupo que possui o menor número de amostras (se
te) . Apesar dlsso,ele aparece bem destacado no dendrograma (figu
ra 5.9), apresentando portanto boa simiLaridade entre as espéci
mes (o maior coeficiente dÍsÈância ê 0,26). Corresponde a parte
dos vales do riacho Serraria e do córrego EsÇuro.

No quadro 5.6 estão os valores dos coeficientes de cor-
retação entre as variáveis e as caracterÍsticas da matriz de cor
relação, Observa-se que a maior comunalidade estj-mada é da espes
sura (0,88) e a menor capacidade especifica (0r33) . Os autovalo
res mostran que a variabilidade do sistema é determinada pelos
mesmos quatro parâmetros do grupo B.

Os dados da matriz final rotada dos faÈores e as esta
tÍsticas da matriz de faÈores não rotada estão no quadro 5.7.

À matriz de fatores rotada mostra a correLação entre â.

espessura e armazenamento no fator 1. No fator 2ra maior carga ê
da razão capacidade especí f ica/espe s sura do aquífero. Este parâ
metro tem pouca carga no fator I sugerindo baixa correlação com
a espessura saturada. A transmi s s ivi dade e capacidade específica
ten variabilidade basÈante diferente entre si neste grupo. Obser
va-se no gráfico da figura 5.9-C a boa correlação êntre a espes
sura e armazenamento. Por outro lado, hã baixa correlação ent.re
a transmi ssividade e a capacidade específìca,
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É provável que oE valores d¿ capacidade especiflca es

tejân muito influeneìados por perda$ de cargas l-ocais porque o

aquifero nesta zona ê essencja-lmente fissurado.

A correlação negatÍva da transmi ssividade e capacidade
especÍfica em relação ao fator 1 sugere que a variabil-idade des

ses parâmetros é completanente diferente daguelas do armazena

mento e da espessura.

Este grupo é caracterizado também por baixos coeficien
tes de armazenamentos (0,004 a 0,007)_e grandes :31:t." dos coe

ficientes de transmi ss ividades (I25.IO-' a 300.10-'m"/s).

Estas caracterÍsticas índicam que esta parte do aquÍfe
ro é, provavel-mente/ uma zona de intensa circuJ-ação de água,pouca
espessura e onde não existem grandes reservas armazenadas. As

águas infittradas na serra do sabonetal seriam transferidas pa

ra os rios São Francisco e Verde Grande através d.esta zona.

d) GRUPO D

Este grupo é constiÈuÍdo de 12 anostras localizadas na

zona do morro Catarino e ao sul da Colônia do JaÍba (figura
5.10). Os dados estatÍsticos e as matrizes usadas na anál-ise fa
torial estão nos quadros 5.8 e 5.9.

os autovalores mostram que apenas três variáveis (.espeÊ

sura, transmis sividade e capacidade especÍfíca) determinam a to
talidade da variabilídade do sisÈema.

A matriz de fatores roÈada mostra gue as maiores caE

gas no fator l- são de espessura saturad.a eda capacidade esPecÍ
fica e no fator 2 da transmi ss ividadê e armazena¡nento. fsto in
díca um relacionamento da espessura saturada com a capacidade es

pecifica e da transmÌs s ividade com o armazenaaento.

Na figura 5.Il-D observa-se o agrupamento da capacida
de especÍfica cem a espessura e subordinadamente da .razão entre
a capacidade especifica e a espessura saturada. Isto raÈifica a

observação de que a capacidade específica neste grupo varia Ii
nearmente em função da espessura saturada. À transmissívidade



I

r47

QUADRO 5.8 - COTT.TcIENTII DE CORnDLÀç¡:O E EST]ÀTÍ STICA.S DÀ, ¡n.]]RIZ

DE coRREL^ÇÃo Do cRUI,o D

QUADRO 5.9 - ESTATÎSTICAS DÀ [1ATJ.ìI Z DE FATORES NÃO ROTADÀ E

}!\TIìI Z DII I¡ATORT:ìS I¡IN,AL IIOTÀDÀ ì)O GIìUPO D

COEFTClENTE DE corìRr'j LÀÇÃo

VÀRI J\VE L E T q <7/E

L

T

q

q/E
Þ

t,0 00

-0,02L
0,69I
0,290

-0.609

1,000
0 ,100
0,090
o ,657

I ,000
0 t502

-0,358
l_f000

0r159 1,000

E S T'AT 1s T I C,¡\ S

VARI Á.VE L æA,IIJNÀLIDÀD]

ES'III"IèDÀ
F}.TOR ÀUTOVALOR

?DE
v¡,,R1Ârqcra

ACUI'11Í,ADA

)A vÀ,Ìù¡NCrA

E

T

q

s/E

0 ,790
0 | 109

0,664
0,642
0.897

l
2

3

4

5

2 ,29I
r,634
0 ,"762

0,260
0,053

45 ,8
32 ,7

q)

t,1

45,8
78,5
oi ?

98,9
100.0

I'TATIìI Z D]] F¡\TOR}JS
NÀO ROTAD/\ ROTÀDÀ

VA RIÃVEL FAI'OR ] FATOR 2
CO¡,ÍL]NÄLILìADE

FII.JÀL
F,¡\TOR I rATOlì 2

E

T

I
CI./E

s
l\utovalor
B Variância
AcÌÌru1-adã da

Variâncla

0 ,828
-0,334

0 ,710
0,267

-0 ,830
2 ,06l_
61,1

61, 1

0 t242
0,676
0,482
0,513
0 t547
l_ , 310

38,9

100,0

0,764
0 ,569
0,737
0,344
0,988

0,800
0,157
0f856
0,528

-0 ,31-2

0 ,739
-0,061

0 ,237
0,943



148

tem, por outro l-ado, al-ta carga (load) no fator 2 e baixa no
fator 1, indicando baixa correlação com a capacidade especÍfi
ca mas alta com o armazenamento.

Este grupo apresenta ainda as seguintes caracteristi
cas principais:

- pequenas espessuras e pouco variáveis;
- transmj. s s ividades al-tas e pouco variáveist
- grandes vaLores de capacidades especfficas;
- baixo armazenamento.

Estas características indicam que este grupo tem pou

cas reservas de água subterrânea e que as águas ínfilt,radas
são logo transferidas para as åreas adjacentes graças à alta
transmis s ividade e baixo armazenamento.

e) GRUPO E

Este grupo é constituido de 10 amostras situadas na
porção central da área. Nos quadros 5,I0 e 5.tt estão as ma

trizes da análise fatorial- e os dados estatíst.icos desse gru
po,

os maíores autovalores indicam que três variáveis de

terminam a variabilidade do sistema, A espessura saturada e

a tÏansmiss ividade são as que mais infl-uem no conjunto de vari
áveis e subordinadamente a capacidade especffica. A maíor in
fluência è do armazenament.o.

Anal-isando-se a matriz de fatores rotada, verifica-se
as grandes cargas dos valores de capacidade específica e trans
missividade,no fator I, e d.a razão da capacidade especÍficapor
espessura saturada, no fator 2. Isto reflete a boa correlação
da transmis s ividade com a capacìdade especÍfica como também a

dissociação destas variãveis com a razão da capacidade especÍ
fica por espessura saturada. contudo, como era de se esperar,
há correlação desta úl-tj¡na variáveÌ com a espessura saturada,

Nota-se na figura 5.I1-E um agrupamento entre capaci
dade específica, transmiss ividade e armazenamento , sugerindo
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DE CORRELÀçÃO DO GIìUr?O E

QUADRO 5.1]. - IJSTATf STI CÀS DÀ ¡{ÀTRI Z DE I¡ÀTORES NAO ROTADÀ E

IIÀT1ìI Z DE I¡ÀTORES I¡]NÀL IìOT¡.D.^ DO GP'UPO E

COEi¡ICIENTE DE coRP.trLÀçÃo

VARI ÁVE L T q q/E s

E

T

q

s/E
c

1, 000

-0,876
-0 ,845

0 ,246
-0 ,6 78

r,000
0,884

-0 , 489

0 ,332

1,000
-0r09r

0 ,338

1,000

-0 ,026 I,000

ESTATfSTICAS

VÀ R IÃVE L æ¡{JNALIDÀDE
ESTIMADÀ

rÀ-ToR ÀUTOVALOR
? DI]

VÃ.RI ÂNC IA
ACL'¡.!T"\DÀ

)A \Z\RI¡NCI¡

D

T

q

's/E
c

0 ,956
0,974
0,934
0,8r1
0 ,799

I
2

3

4

5

3,l_35

1,07r
0 t729
0,050
0 ,016

62,7
2I ,4
14 ,6
rr0
0,3

62,7
84,I
98,7
qq 7

r00,0

¡1 ÀTRT7, DI] NATORES
NAO ROTl\DÀ ROTADI\

VÀRIÁVE L F¡\TOR 1 FATOR 2
æ},IT]NALIDADE

FII'IAI,
PÀTOR I r¡ÀToR 2

E

T

I
q/E

ÀuLova lor
t Va-r-iância

Acrmulacia. da

Variâncj-a

-o,gg2
0,961
0.852

-0 ,350
0,5Ì7
3,00 4

79 ,6

79 ,6

-0 , l_90

-0,237
0 ,l_48
0,738
0,334
0,770

20 ,4

100,0

o ,999
0,980
0,748
0 ,666
0,379

-0,978
0,793
0,843

-0,035
0 ,606

0,207
-o t592
-0,1_95

0 ,816
0,-I07
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similaridades entre essas vari.áveis. Observa-se , ainda, que a es

pessura saturada não tem correlação com estas três variáveis.
Por outro lado, em relação ao fator 2, vetífica-se a baixa cor
relação positiva da razão capacidade espec ifica,/espessura satu
rada com a espessura saturada e armazenamento, e negativa com

capacidade específica e transmiss ividade , sugerindo que a es

pessura tem variabilidade completamente diferente dos demais

parâmetros.

os valores dos coeficientes de transmi s sividades d"9
te grupo têm ampta faixa de varÍação , compreendida entre 52.10-5

-Ã )e 200, LO'" m"/s. o coeficiente de armazenamento e a capacidade

especifica tambén variam muito ' conforme mostra o quadro 5.f' É

importante salientar, os aftos valores da razão da especÍfica
por espessura saturada' apesar dos grandes vafores da espessura

saturada daquela zona.

Estas caracÈerísticas sugerem que este grupo têm boas

reservas de águas subterrâneas, elevadas trans¡nissividades e

que o aquifero naquela zona tem grande espessura saturada.
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6. TNTEGRAçÃO pOS RESULTADOS

A conjunção de todas as informações sobre o conporta-
mento do aquifero permitiu delimitar zonas com características
semelhantes, classificá-Ias e selecionar as mais promissoras
do ponto de vista de recursos hÍdricos.

Ass.im, partindo-se de um zoneamento hídrico,obtido da
ìntegração dos estudos das døíçõøt n o rL.6û e-A Lnuf.urld"í^ superfici
ais, que são reflexos de caracteristicas geológicas e hidrogeo
lógicas de subsuperfÍcie de um aquífero cársticot dos pa"rLA.m e.

tnctd hidnrtge,oLAgico^; atê¡n ð.e vm zonez"mØnÍo ILíd,LCtc¿uimíeo, que
reflete algumas caracterÍsticas do aquifero a partir da salini
zação das águas subterrâneas, chegou-se a uma sintese das ca
racterísticas hidrogeológicas da área.

No estudo das feições morfoes truturai s dois aspectos
são importantes: a frequência de ocorrência da feição (.densida
de de lineação ou de dolinas) e os padrões de orj-entação das
Iineações (azimutes) . e análise espacial e de tendência matemá
tica da frequência de ocorrência e da orientação das feições
morfoes trutura is , permitiu destacar zonas de variabilidades se
melhantes do ponto de vista estrutura.l e de carstificação.

Por sua vez, a análise espacial de tendência matemáti
ca e do interrelacionamento entre os diversos parâmetros hidro
geológicos permitiu selecionar zonas homogêneas do ponto de
vÍsta de caracteristicas do aquÍfero,

Finalmente, a anáfise espacial da variabil-idade dos
constÍtuintes quÍmicos das águas subterrãneas permitiu identi
ficar algumas caracteristicas fisicas do aquífero, a1ém de for
necer indicação sobre a qualidade da água.

A seguir, são descritos os zon¿a.ne.nto^ hídníco¿,hidno
quimieot e. de- po f Lncio-X-ída.dø¿, obtidos da integração das anáIi
ses espaciais e de tendência matemática das feições morfoestru
turais, parâmetros hidrogeológicos e análíses químicas das á
guas subterrâneas.



r52

6 .1. ZONEAMENTO HlDRICO

Para a integração das informações das caracterÍsticas
dimensionais e hidrodinâmicas do aquÍfero foram cotejados os

dados e observações efetuadas nas ar¡ãfises das feições morfoest-ruür

rais (orientação e densidade) e os parâmetros hidrogeológicos
da área.

Em continuação encontram-se os resultados obtidos.

6,1.1 Padrões de orientação das fraÈuras

o zoneamento dos padrões de orientação das fraturas ,

é decorrente da predominância de determinados azimutes de line
açôes foto interpre tadas em algumas zonas da área. Esta Predomi
nância, no entanto, não imptica na ausência de fraturas com ou

tras dÌreções. Por outro lado, como foi visto anteriormente, a

relação entre o tamanho das fraturas e os seus azimutes, é va

riável em diversos pontos da área, não havendo lnfluência do

comprimento das fraturas sobre uma determinada direção do fra
turamento .

o quadro atual do sÍstema de fraturas é o resultado
do quebranento das rochas da área em diferentes direções , grg

ças ao esforço tectônico, de direção de aproximada¡nente I30-
140 graus, a que foram submetidas. Este esforço tectônico de

compressão provocou o quebramento diferenciado das rochas na á
rea em virtude de vãrios fatores, dos quais destacam-se:a plas
ticidade das rochas, estratificação, espessura das camadas e

outros. Assim, o comprimento das fraturas e a predominância de

algumas direções de fraturamento em certas zonas d.a área refle
tem localmente a reação das rochas ã ação dos esforços tectôni
cos.

Vale xessaltar no entanto, que as fraturas decorrentes
do esforço tectônico de compressão (130-140 graus)ocorrem in
distintamente em toda ãrea, Isto ê importante do ponto de vis
ta hidrogeo I'ogíco, porgue estas fraturas são de dists¡s ão e con

sequente[Ente abertas. Desta maneira, as fraturas segundo esta
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direção são as mais favoráveis ã ci¡culação de águas subterrâne
as e ã instalação de carstificação. Outro aspecto a ressaLtar ,

conforne visto anÈeriormente, é que as fraÈuras mais frequentes
são as longit.udinais de 30 a 40 graus. Contudo, estas fraturas
aparecem concentradas em determinadas zonas.Apesar disso, el-as
também são hidrogeologicamente importantes, porque são normalmen
te abertas.

Na figura 6.1 encontra-se o zoneamento dos padrões de
orientação das lineações que refletem os padrões de fraturêmen
to das rochas na área. Este zoneamento foí obtido a partir da Ín
t.erpretação e integração dos mapas de tendêncÍa dos azimutes daa
IÍneações. As principais caracterÍsticas das zonas desta figura,
são as sêguintes:

a) ZONA RIACHO SERRÄRfA - Predominar fraturas de dig
tensão (130-I40 graus) e subordinadamente fraturas de cisal-hamen
to com azimutes entre 180 e 190 graus. Estas fraturas de cisalha
mento controlam o nédio e alto curso do riacho Serraria, enguanto
as de distensão, controlam o baixo curso. os poços locados no
baixo Serraria, normalmente, apresentam elevada capacidade especf
fíca, o que comprova a importância hidrogeológica das fraturas
de distensão.

b) zoNA cÓRREGo EScuRo - Nesta zona, há grande incidên
cía de fraturas longitudinais com azimutes entre 50 e 60 grausr
Como estas fraturas, normalmente, são abertas e superficiais a

carstificação a1i instalada, provavelmente, não atinge grandes
profundidades. Por outro lado, estas fraturas condicionam o f,Iu
xo subterrâneo do córrego Escuro segundo este azimute,

c) ZONA CENTRAL - As grandes fraturas transversais de
distensão de 130 a 140 graus são as mais frequêntes. Secundaria¡ren
terocorrem fraturas de cisalhamento com azimutes entre 90 e 100
graus, principaJ.mente, ao longo do riacho Tapera e na parte ceg
tro-leste desta zona. Estas fraturas de cisalhamento proporcionan
uma carstificação mais profunda na porção central da ârea. AIêm

disso, as fraturas transversais dirigem o fluxo de água subterrã
nea mais superfíclal nesta parte da área.
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d) zoNA MOCAI'IBINHo - ocorrem principalme.nte três Pg

drões de orientação de fraturas. o padrão de naior frequência
resulta de fraturas de cisalhamento de L0 a 20 graus ,paral-elas ao

rio São Francisco. o outro padrão é for¡nado por fraturas lon
gitudinais com azimutes de 3Q a 40 graus. Finafmente, o ter
ceiro padrão é constítuído por fraturas de cisalhamento com â

zimutes da ordem de 90 graus. APesar desses três padrões de o
rientação esta zona não é muíto fraturada.

e) ZONA VEREDA DAS ÉGUAS - Esta zona apresenta-se in
tensanente fraturada. ocorrem fraturas transversais ( 130 - I40
graus) , longítudinais (40 a 50 graus) e de cisalhamento , com

dois padrões de orientação, um de 180-190 qraus e outro de

100-110 graus, As dolinas nesÈa zona ocorren alinhadas ao lon
go de fraturas com estas diferentes orientações.

f) ZONA MORRO CATARINO - É uma zona onde ocorrem grar¡

des fraturas. As mais frequentes são as fraturas de cisalhâ
menÈo com azimuÈes entre l0 e 20 graus. Subordinadamente r apa

recem fraturas longitudinais com orientação entre 30 e 40 g¡:aus.

g) zoNA GADO BR.AVo - A câracterística principal des

ta zona é a predominância de fraturas de dÍstensão,ccrn I30 graus,

paralelas ao l-eito do rio Verde Grande. Ocorrem também fratu
ras longitudinais com azimutes entre 30 e 40 graus' seme lhdltes
ãs zonas morro Cataríno. Não há intenso fraturamento nesta zo

na.

6.I.2 Distribuição das feições morfoestruturais

A dfstribuição espacialdas feições norfoestrutrrrais e suas

a¡¡arnalias ¡e1 obtida atravês de correJ-ação e integração das ig
terpretações das superffcies de tendências e respectivos resf
duos ilas densidades de dollnas e de fraturas.

A figura 6.2 mostra a sÍntese das anãlises reallza
das nas lnterpretações dos mapas de tendências e respectÍvos
mapas de reslduos. Esta sÍntese, ressalta as zonas onde os pro
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cessos de carstj-ficação foram intensos, e cujo resultado foi a

alta densidade de dolinas.

Ressalta ainda, quatro zonas onde as elevadas densida-
des de fraturas e de dolinas ou de ambas facilitaria a infiltra
ção de ãgua pluviais. Estas zonas são: cabêceiras do córrego Es

curo, arredores da Colônia do Jaíba, porção centro-leste da g

rea e norte do vale do riacho Tapera.

As zonas de baixa densidade de fraturas e de dolinas
mostrados na fic.ura 6.2 correspondem ãqueles onde as condições
hidrogeológicasde crr,-*uJação, armazenamentg e recarga. , não sãO

favoráveis. São as zonas da serra do Jaíba, norte da serra Azul
e de Gado Bravo.

Todavia, vafe lembrar que os limites numéricos utllize
dos na classificação das densldades em grandes, médias e baixas são

arbitrários, e que podem ser aumentados ou diminuidos em função
do interesse no melho-r ou menor detalhamento ouraindarem funçãO

dos dados utilizados,cono tamanlrc da malha,números de fraturas fo
tointerpretadas, grau de certeza das lineações fobinterpretadas
e outras Além disso, os contornos dessas zonas são aproximados

e foram baseados em superfícies ie tendência matemática. Isto
implica em possíveis distorções inerentes ao método de cáLcuIo.
Uma melhor avaliação dos contornos dessas zonas poderá ser fei
ta através de processamento de da.dos das densidades das feições
nprfoestn:turais obtidas em mapas com diferentes escalas.

6 .2. ZONEAMENTO HIDROQUÍMICO

A geohidroquímica de rochas carbonatadasr râ maioria
das vezes, não é simples em vÍsta das caracteristicaspeculiares
dos carstes. Um dos problemas principais é a não saturação em

carbonato de cálcio, güê pode influenciar na evolução química

das águas subterrâneas. Segundo JACOBSON E LANGMUIR (1970),esta

não saturação é consequêncla da circulação rápÍda que pode oco!
rer nos carstes, fazendo com gue o tempo de contato água - rocha

seja reduzido. Alguns autores (HOSTETLER, 1964; HANSHAI1I, BACK e

RUBIN, 1965), sugerem ainda que a evolução do grau de saturaçãO



de carbonato de cáIcio é u¡n bom indicador do novj-nento da água
em terrenos carbonáticos, e que as áreas com menor saturação ær
respondem a zonas de recarga preferenciaf.

. Val,e sal-ientar, também, que a geologia e a geomorfologia
de uma zona cárstica condicionam a circulação da água subterrâ
nea e a distribuição das áreas de recarga e descarga. rnclusive,
podem existir sistemas de fluxos locais e regionais mj-sturados,
cujas águas drenam diferentes distãncias e profundidades com vå
rias temperaturas e pressões. como consequência, exisÈe a possi
bilidade de notáveis variações na hidrogeoquÍmica da água segui
do a zona de profundidade onde foi obtida a amostra(DIXEY,1962¡
MORGAN, 1972 e TOTH , I973).

Assim, tendo em vista o exposto acima. foi real.izada a

síntese dos estudos hidroquímicos da área para o c o nlæcùrrento das

caracteristicas do aquifero,considerando-se as seguintes infor-
mações: vctrLi(Lçã(t e.tpaci.aL dos diferentes Íons, vanLação tunpo
n(LL d,as águas subterrâneas em rrttr mesmo ponto de observação, vL
nía"ç[o da"a nøLaçõø¿ iôníca¿ e vcLrLiaçãl da.t ca"za-cÍ eni¿ tica"'s quí
nLcal das águas em função da profundidade. Estas infornaçôes fo
ram comparadas e analisadas conjuntamente com os diversos parâ
metros hidrogeológicos e com as diferentes litologias mapeadas na

área.

6 .2.I Características geoh idroquími c as

o estudo geohidroquÍmico foi realizado com objetivo de

identificar caracterÍsticas do aquÍfero a partir das interpreta
ções hidroquímicas das anáfises de águas subterrâneas.

Na figura 6.3 encontra-se o zoneamento da área obtido
a partir da síntese das interpretações hidroguímicas. Este zone

amento é qualitativo e tem caráter meramente Índicativo de ca

racterísticas do aquÍfero, não devendo, portanto, ser usado iso
fadamente para elaborar model-os de funcionamento do aquÍfero.

' O zoneamento hÍdroquímico da figura 6.3 destaca alguns
aspectos inportantes ao conhecimento do aquffero. No morro Cata

rino, por exemplo, há uma zona de recarga pluvial. mas de efeito
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locaf e restrito. Ao norte do morro catarino, na nargem do rio
Verde Grande, h.ã uma zona de descarga (elevada condul'ívídctd¿

ø('øÍnica e alto teor em e.t.o nef.o ) , sugerindo que parte da recar
ga no morro Catarino é restituída logo em seguÍda ao rio Verde

Grande. Por outro lado, as demais zonas cÕm .eLevada recarga des

Èacadas na figura 6,3 situam-se próximo ao rio verde Grande, in
dicando que as águas de chuva infiltradas são também logo res
tituÍdas aos rios. Assim, nas demais partes da área, a recarga
pluvial ocorre através de zonas com moderada a reduzida capaci
dade de ant]-ltraçao.

vale ressaltar que a zona das cabeceiras do cõrrego
Escuro e riacho Serraria e a zona na porção centro-leste da i
rea apresentam ca-racterísticas tÍpicas de zonas de recarga(gran
de densídade de fraturamento e de dolìnas e curvas piezométri
cas divergentes) , mas não possuem baixo conteúdo de cl-oreto,
sugerindo, em princÍpior uma maior retenção de cloretos no ter
reno. (HEM, 1959; SCHOELLER, M. , 196 3 

' 
E CUSTÓDIO E LI.,A¡4AS,1976)

A zona ao norte do riacho Tapera' que no estudo dadis
tribuição das feições nÐrfoeslruturais fiÞsttou caracterÍsticas de

zona de recarga local do aquifero, não ê destacada pelo estudo
hidroquímico. É possível que isto tenha ocorrido em vista do

número reduzido de análises químicas que existe naquela zona.

Às anál-ises disponíveis não foram suficientes ou não refleti
ram bem o comportanento químico naquela parte da área'

A forma das isolinhas de cLonefoa, corroboradas, em al
guns casosr com as de eondutLvLdctd¿ øIittíea, parecem refletir
faixas de fluxos preferenciais de âguas subterrâneas. As fai
xas melhores ressaltadas são as seguintes: ao longo do riacho
Serrariai no vale do córrego Escuro; da Colônia da ,laÍba em di
reção ao povoado de Mocambinho; e uma faixa de direção leste -o
este na porção centraf da área. Estas faixas são congruentes
com as observadas no estudo das estruturas geológicas '

As aluviões no riÕ São Francisco poden apresentar á-
guas semelhantes ãs do rio, mas isto ocorre principalmente gra

ças ao efeÌto das enchentes, Também não se percebem saÍdas de

águas do aquifero para o rio São Francisco. Isto é explicável
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pela grande vazão do rlo' que dilui imediatamente todo o aporte.
Contudo' não existem dúvidas da existênci-a destas saídas.

Outro aspecto que deve ser lembrado é que as variações
temporais da composição quÍmica das águas subterrâneas esÈão in
timamente relacionadas ås condições geoh.idnológicas . Assim, aque

las zonas onde äs varÍações quÍmicas são mais notáveÍs podem ser

reflexos de cerÈas propriedades locaj-s do aquÍfero, principalmen

te as condições de armazenamento. o estudo das variações tempo

raís das mineralizações das águas subterrâneas, em afgumas zonas

do aquifero, permite as seguintes observações:

a) ZONA DO MORRO

de de armazenamento e as

Estas caracterÍsÈicas são

cionais patenteadas Pelas

CATARTNo : apresenta Peguena capacida

águas infiltradas são 1o9o restituÍdas.
deduzidas das grandes variações esta-
análises químicas.

b) ZoNA DA COLÔNIA Do JAÎBA : o aquífero possui um arma

zenamento importante, uma vez que a composição quÍrnica da águas

é pouco variáveI ao longo do tempo ou apresenta Pequena diluição
após o inÍcio das chuvas.

c) ZoNA DA SERRA DO SABONETAT ¡ a varùação da minerall
zação da água subÈerrânea indica que esta zona tem Pequeno arma

zenamento, mas que aumenta progres s ivamente em direção a leste,
onde a variação quÍmica é menor.

d) ZONA ÐO BAIXO CURSO DO RIACHO SERR¡'RIÀ : a grande va

rÍação nas míneralÍzações da água, nesta zona¡ reflete duas carac-

terÍstlcas principais: pequena capacidade de armazenamento e in
fluências locais no aquÍfero (poço captando fendas que drenam vá

rias áreas e com diferentes equifÍbrios hidrodinâmÍcos; contami

nação do aquÍfero por poluentes; aquÍferos ísolados com pequeno

grau de conexão e outros) .

o zoneamento hidroquímico Èambém destaca algumas zonas

com indicios de poluição mineral- (CASTANY, 1975)rpr.ovaæImente' pro

veniente da utilj-zação de fertilizantes agrícolas nas åreas ru

l
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rais e ouÈras fontes de poluição na zona urbana da Colônia do

JaÍba. É importante lembrar gue o aquífero é vuLne,nãvøL ã polu

içã0, porque além das feições cársticas e esÈruturaÍs (dolinas,
fraturas, etc,)' a área possui, comumente' solo pouco espesso

ou as rochas são aflorantes. Acrescenta-se a isto a e l ewada per

meabilidade vertical das rochas (variação rápida do nÍvel pie
zométrico após as chuvas) , em alguns locais ' que facilita a

percolação das substâncias poluidoras.

6.2.2 Qualidade da ãgua

Quanto aos aspectos da qualidade de água subterrânea
para uso podem-se adiantar algumas propriedades que são impor

tantes na definição adequada de sua utilização.

Convém notar, no entanto, gue as concentrações sali
nas das águas subterrâneas da área são superiores ãs das águas

superficiais. Isto é uma decorrência natural da oportunidade
que têm as águas subterrâneas de dissolverem minerais das ro

chas do aquÍfero. Em contrapartida, estas águas tem pouco mate

rial- em suspensão e material de origem orgânica. Enfim, a qua

l-idade da água subterrânea natural, sem poluição, é def j-nÍda

pela sua composição químíca.

. A adequação da água subterrânea para determinada uti
lização é função dos efeitos de um ou mais constituintes quimi

cos que podem afetar o uso proposto. Asslm' existen diversos pa

drões com limites sugeridos para a utilização no con^uno huna"

no , índud tniaL ttu aglLicclLl", contudo ' para def inÍr o uso da é
gua, estes padrões requerem' em alguns casos. outros parâme-

tros gue devem ser considerados junto com a compos.ição quÍmi

ca, o que foge ao objetivo desse trabalho.

A seguir, têm-se algumas Índicações para os principais

usos da água:

a) CONSUMO HUMANO

No quadro 6 ' 1 enconÈram-se os valores das principais
características químicas e fisicas que afetam a potabilidade'
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que foram determinadas nas águas subterrâneas da área , além dos

f j-mites de potabilidade adotados em dÌversos paÍses' As caracte-
rísticas h a"cÍe-nitt L6 g ícat , bitt.L6gLcale cs co nf.amina'nf e't ongî"nLco's

não foran determínados.

De uma maneira geral , as águas subterrâneas da área são

adequadas para o consumo humano. Safvo aquelas com indicios de

poluição e em alguns casos de águas naturais onde os íons auL(ø-

to, cloneLo ou c'aLcíct ultraPassaram os limites aceitáveis dos

padrões de potabilidade (250, 250 e 75 mq/L respectivarne nte ' "9,
gundo FREEZE e CHERRY (1979) .

A dùL¿za , como era de se esperar em um aquÍfero cars-
tico, é elevada, con graus de dureza superiores que I50 mgrz{ de

CaCO3. Em aJ-gumas amosÈras foram tambén determinadas quantidades
ð,e a6Li.do¿ to Í¿Li.^ dillo(,vido't maiores que os limites dos padrões

de potabil idade.

b) USO AGRfCOLA

A análise química da água subterrânea não é suficiente
para definir sua possível utiLização na irrigação, outros parâme

tros e dados são necessários tais como: permeabilidade e qualida
de do solo, tipo de cultivo' métodos de irrigação, drenagem do

soIo, variação da t.emperatura, pluviosidade (MATTHEWS' 1983) .

o problema da qualidade de água para irrigação é bast.an

te compl.exo e deve ser anal j.sado de modo especifico, a nÍvel de

projeto, Ievando-se em conta as técnicas a serem impJ-antadas ,as
iulturas selecionadas e as condições de solo, eÈc.

Uma maneira de se obter indicações gerais das águas pa

ra irrigação pode ser feita com base nas princípais caracteristí
cas quimicas que têm influência direta¡ ou que podem oferecer res
trições à sua utilização na irrigação. Entre estas característi-
cas pode-se destacar a conc¿nÍnttção to tcuL de ta.Lt tctLivøL¿ e a

¡tnoponção )LØ.La|:ív e de ¿õdict com outros cátions. As concenÈrações
de bono e d.e outros elementos tóx.icos as plantas não foram consi
deradas, uma vez que as anáIÍses de água disponÍveis não incluem
a det.erminação destes constituintes.



165

A figura 6.4 mostra o gráfico de cl-assificação dâs ã
guas para i¡¡igação, proposto pelo LaboratórÍo de Salinidade
do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (LOGAN,1965) .

Neste gráf ico, o" ¡tøni.go de. ¿a!.ínida"d¿t' relativo a salinização
é anatisado a partir da condutividade elétrica. O "penigo de

^õdí0', 
referente a proporção relativa de sódio em outros ca

tios, é ana.lisado através de razão de adsorção de sódio(RAS).
A concentração de sódio é inportante na classÍfÍcação uma vez
gue este elemento subsÈitui o cálcio do sol-o reduzindo sua
permeabilidade (FREEZE e CHERRY, 1979) .

Analisando a figura 6.4 pode-se chegar as seguÍntes
conclusões:

. as águas subterrâneas da årea têm, norm¿lmenÈe , valores bai
xos de sódio. Os valores da R.AS nais comuns são: mÍnimo=0,13,
máximo = 4,0, médio = 0,66. O }imite máximo aceitável da RAS

para irrigação é 26 e o máximo suportável por determinadas cr¡L

turas ê 30. .lguas com RAS menores de 10 podem ser usad.as , na
maioria dos sofos I com poucas possibil-idades de concentrar e

levadas quantidades de sódio no terreno.

. Com relação à condutividade e1étrica, as águas subterrâneas
da área ocorrem principaJ.mente na categoria C 2 ( condutivida
de el-étrica entre 250 e 750 umnho,/cm),ou mesmo, na categoria
C 3 (condutividade elétrica entre 750 e 2.250 umnho,/cm) .

. A maioría das águas subterrâneas da área ocorrern em duas
classes. As águas incl-uidas na c.Iasse C2S1, não têm restrições
quanto aos perigos de sódio. QuanÈo å salinidade, pod.en ser u
tilizadas para irrigação somente se uma quantidade moderada
de lixiviação ocorrer (LOcANr 1965) . As águas do tipo C3S1

não podem ser utiLizadas em solos com drenagem deficiente e
devem ser aplicados somente em culturas com uma alta tolerân
cia sal- ina.
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Àssim, os p¿nígoó de ¿alinização do terreno vão depender das
elevadas condutívidades eIétricas (sólidos totais dissolvidos)
da água. Na maior parte da área não há risco ð,e ¿6ditt.

c ) USo INDUSTRI.AT

o uso industria] da água subterrânea da área depende
do tipo de indústria e qual a utilização da água. Os requisi-
tos de qualidade de água utilizados em diferentes processos in
dustriais são multo variados. As águas usadas para fÍns de res
friamento na indústria, por exemplo, têm larga tolerância, no
gue se refere às suas propriedades guimicas. Mas em outros re
guerÍnent.os industriais, há uma variedade de especificações e

xigidas e critérios estabelecidos e, muitas vezes, pequena fai
xa de tolerância.

Na literatura são encontrados diversas indicações de

]imites de tolerâncias para vários tipos de indústrias ( ver
TOÐD. 1959;LOGAN,1965; CUSTöDIO e LLÀJIIAS,I916¡e MATTHESS,1982) .

Tendo em vista gue se trata de um aquÍfero cárstico,
estas águas não poden ser usadas em determinados processos Ln-
dustriais, porque elas são altamente incrLu$tøntø^, As proprie-
dades das águas de serem corrosivas ou incrustantes afe¿am mui
t,as instalações industrlais, especialmente 06 sistemas de aqug

cimento.

A dun¿za das águas pode ser, também, um fator limltan
te, principalmente, para utilização em caLdefras. Outra caraÇte
rÍstica limítante ê a aLcaX.ínídade que,normalmente, é elevada.
Uma baixa al-calinidade é comumente exigida para águas nas indús
trias de bebidas carbonatadas, cervejarla, cortunes e outras.
AIérn disso, d,evem ser considerados os Á6!-ido^ toto,i^ dia¿olvi-
doa , o pH ø aa concentnaçõeá dQ. c!-olLQ.toÁ, |erLfto ø ma.nganô-,s, pa
ra definir o emprego da água em indústrias. Alguns desses da-
dos não são disponiveis.
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6.3. ZONEAMENTO DAS POTENCTALIDADES HÎDRICAS

com os resultados das aplicações metodológicas é pos

síve] tirar as ]inhas básicas que definem o comportamento do

._aquíf ero.

Assim, a área pode ser dividida em várias zonas com

.caracter í st icas hidrogeológicas diferentes, conforme mostra a

figura 6.5. Estas zonas foram defÍneadas a partir da integra

ção dos resul-tados dos padrões estruÈurais, distribuição das

. feições morfoestruturai s , parãmetros caracterisÈicos do aquí

.fero, análise multj-variante dos parâmetros hidrogeológicos e

dos estudos geohi droquími co s -

As principais características destas zonas são as se

guintes:

a) ZoNA coLôNrA Do JAÍBA : é a de maior potenciafída

de da área, tendo em visÈa o intenso processo de carstifÍca

ção a que foi submetida. Nesta zona focorrem as maiores densí

dades de dolinas e de fraturas. AIém disso, há um condiciona

mente da carstificação (dofinas) ao fraturamento, isto é,nes

ta zona as dofinas estão normalmente dispostas ao longo de

fraturas, refLetindo em superfície os fluxos de águas subterrâ

neas. Convém salientar' no entanto' que esta zona não é homo-

gêneã do ponto de vista hidrogeológico, de modo gue os parâme

tros do aquífero variam em diversos pontos dentro da zona'

Os maiores coeficientes de armazenamento (até 0'03)'
por exemplo, encontram-se nos arredores da Colônia do Jaíba

córrego Escuro' na porção centro-Ieste e ao norte do Riacho Ta

pera' 
As maiores transmi s s ividade s ( superiores a 300'10 -5^2/')

são encontradas no córrego Escuro, partes oeste e sudoeste da

colônia do Jaíba e no vale do riacho Tapera. os poços com maÍo

res capacidades específicas,de até 4,5 .1g-3^3 ¡t7^ restão perfura

dos a sudoeste da Colônia do Jaiba.
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A espessura de carstificação, por outro lado, varia
muito. No vale córrego Escuro o aquÍfero é pouco esPesso (atê
30 metros) , e ao redor d.a Colônia do .laÍba a espessura de cars
tificação é da ordem de 50 metros. As mafores espessuras são

encontradas na porção centro-1este, onde a.carstificação é sg
perior a 100 metros de profundidade. Finalmente, ao norte do

riacho Tapera as espessuras do aquífero variam em torno de 60

metros.

outra caracterÍstica importante dessa zona é a ocor
rência de várias áreas de recarga preferenciais de águas plu
viais, que é uma decorrência natural do intenso Processo de

carstificação. Estas áreas de recarga são localizadas pró xirnas

aos rios Verde Grande e São Francisco, sugerÍndo que as águas

têm pouco tempo de residêncÍa no aquífero, isto ê, após a in
filtração pod.em ser logo restituÍdas aos rios. Exceção , tal-vez,
seja a área de recarga na porção centro-leste, que parece es

tar conectada a uma carstificação maís Profunda' As águas in
filt.radas al-i não são restituÍdas ao rio verde Grande , mas

sim, diretamenÈe ao rio São Franclsco. A forma das curvas pie
zomêtricas ratificam estas lnterpretações.

Esta zona também é alimentada por águas ínfiltradas
na serra do Sabonetal- e nas cabeceiras do córrego Escuro.Esta
recarga escoa subterïaneamente Pelo vale desse córrego atê o

rio Verde crande a montante e a jusante da ColônÌa do ;aÍba.

VaIe destacar que entre as estradas para Matias car
doso e para Gado Bravo desenvolve-se uma faixa de permeabili
dade preferencial (carste) que conduz o fluxo de água para o

plano central da área.

E importante ressaltar aínda que em parte dessa zona,

mais precisamente nas proximidades do povoado da Colônia do

Jalba, há indicios de poluição do aquífero decorrentes da ocu

pação humana.
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b) ZONA PORÇÂO CENTRO-LESTE i es!ê zona fei bem desta
cada na anáIise multivatriante dos parâmetros hj.drogeológicos.
Trata-se de uma transição entre a zona pouco favoráveL ao nor
te e a zona Colônia do Jaíba, mas gue apresenta caracterÍsÈj-cas
próprias. Uma consequência disso é que os .limites dessa zona
são pouco precisos.

A característica principal dessa zona é a grande es
pessura da carstificação, gue chega aos 100 metros na sua par
te leste.

Os vafores, normaJ-mente altos,dos coeficientes de arma

zenamento e transmis s ivi dade variam muíto. Esta variação ê de

0.015 a 0.05 no armazenamento e de 52.10 - a 200.10 'm-ls na

transmis s ividade , As capacidades específicas dos poços também

variam muito, de l,9.IO*3 a 3,8.L0-3n3 ¡s1n .

c) ZONA SERR-A DO SABONETAL : situa-se na parte sudoes

te da área, passando tarnbém pela serra Azul e pela região a

noroeste da Colônia do Jaiba. Constitue-se de uma zona de re-
carga moderada, com armazenamento reduzÍdo e pouca FignjJicação
hidrológica. Na parte noroeste e sudeste dessa zona a situação
muda para uma menor difusividade hj-dráutica e maíor armazenqmen

to de água, com circulação para o rio São Francisco através do

val-e do riacho Serraria, e para o rio Verde Grande, at.ravés do

córrego Escuro.

As maiores transmí s s ivj- dades (até 230 .IO-5m2 /Ð são en
contradas no baixo rÍacho Serrariar ao suf da serra Azul e no

c6rrego Escuro,

As capacidades especificas dos poços aumentam da se!
ra do Sabonetal em direção ao baixo riacho Serraria e ao córre
go Escuro. A carstificação nesta zona fÕi branda, atingindomais
o val-e do córrego Escuro. No riacho Serraria a circulação da

água subterrânea é rea.Lizada essencialmente através das fratu
ras das rochas,

O aguffero tem espessura que varia entre 50 e 75 me

tros. No baixo córrego Escuro a espessura pode ser menorrda or
dem de 30 metros.



d) zoNA NORTE DA Ãn¡e : localiza-se ae norte da área en

tre os rios Verde Grande e São Francisco e artredores do ¡norro Ca

tarino. É uma zona de difusividade hidráulica moderada, que armaze

na água em perÍodos chuvosos.

o coefícÍente de armazenamento varia pouco, sendo da or
dem d.e 0,03 a 0,04. Entre Matias Cardoso e o morro Catarino há

uma diminuição no coeficiente de armazenamento em virtude da me

nor carstificação al-i encÒntrada.

A água é descarregada nos rios Verde Grande e São Fran

c j-sco. corn gradj-ente inf erior a 0, 4 m,/km.

A espessura do aguífero nestâ zona varia entre 27 e 63

metros, e as transml ss ividades de f20.10-5 a 2lo.Io'5m2/s.

Em algumas partes desta zona existem grandes densidades

de dol-inas, quase sempre alinhadas ao longo de fraturas.

e) ZONA ¡{ORRO CATARINO : caracteriza-se Por uma recarga
modqrada e tem pouca significação hidrológica' A Pequena quantÍ
dade de água infiltrada em épocas chuvosas é transferida rapida
mente para a zona norte da área e para porção central da área. os

niveis de águas nos poços variam muito após as chuvas. Esta vari
ação chega a 32 metros, entïe a época de estiagem e períodos de

chuva, reffetindo a grande permeabilidade vertical do aquÍfero
naque.Ia região.

Esta zona é caracterizada também peta pequena espessura

do aquifero e alta transmi s s ivídade . As pequenas capacidades es-
pecíficas dos poços variam muito em virtude das oscilações piezo
métricas entre as épocas secas e úmidas. As produtividades dos

poços dininuem muito guando o nível da superfície piezométrica
fica muÍto baÍxo nas épocas de estiagem.

f) ZONA DO RIO SÃO

pelas variações de nÍvel do

faixa nas margens desse rio
dominam a.Iuvíões.

FRANcfSco : esta zona é influenciada
rio São Francísco. Consiste de uma

com uma largura de 2 a 5 km onde Pre
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A espessura do aguífero é da orde¡n de 30 meÈros , â-
brangendo as a.Iuviões e o calcário carstifi.cado sotoposto. É

importante ressaltar que esta espessura varia muito de ponto
a ponto da zona, como também variam muito as transmiss Ívidade s

e as capacidades específícas dos poços. Por outro lado'o ¿rma

?enamento varia linearmente com a espessura do aquÍfero.

9) zoNA SERRA Ðo JAfBA : esta denom.j-nação compreend.e

três partes da área. Uma parte onde está locafizada a serra
do JaÍba. outra a sudoeste do povoado de Gado Bravo e finaf
mente a parte l-ogo ao norte da serra Azul , Esta zona é a maj.s

desfavoráveI do ponto de vista hidrogeolôgico. Possui baixa
densidade de dolinas e fraturas, como também, pequeno armaze

namento (0,004).

A transmi s s ivi dade média calculada é de 80.10-5m2/s,
mas devem-se esperar peguenos valores de transmissividdes nes

ta zona (menores que 10.10-5 m27s) .

A mêdia das capacidades especÍficas é de I,2,l-0-3n3/s/m,

masun grande número de poços têm capacidades específicas meno-

res que esta média,

EsEe zonø(Lnento de ¡:ofenc'Lalidctde.s do aguifero foi rea
lizado a partir do conhecimento atual dos dados existentes e

das ínterpretações estatÍsticas de diversas variáveis. com o a

porte de novos dados e infornações,os tímites dessas zonas po

derão ser modificados, or, ^u=*o, estas zonas poderão ser suUal
vididas ou reagrupadas. As caracterísÈicas descritas ou os vî
Lores dos parâmetros de cada uma dessas zonas são reflexos dos
dados disponÍveÍs, que, em muitos casos, contém erros analiti
cos ou de precisão decorrentes dos próprios métodos de sua ob
tenção. Por outro lado, são valores estatisticos que estão su
jettos a anomalias. Em vista das caracterÍsticas próprias de

um carste estas anomalias têm mator probabilidade de ocorrênci
a. Contudo, este zoneamento é uma ferramenta excepcional , indis
pensável para o p.Lan L jamønÍ.o d ¿ ulí.Lizl,çãl, ,nane.j() e pnotøção

dos recursos hÍdricos da área.
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?. CONCLUSõES

Os estudos desenvolvidos serviram para ressalÈar os as
pectos fundamentais das condições hidrogeolôgÍcas e hidroguími
cas da área e delj-near as potencial- idade s. dos seus recursos hí
dricos subterrâneos.

A anã.lise estatística das feições morfoe struturai s ( fra
turas e dolinas) serviu para evidencÍar zonas com diferentes ca
racterísticas do ponto de vista tectônico e de carstificação.Es
tas anál-ises, realizadas através da correlação e inÈegração das
superfícies matemát.icas de tendência das densidades de frat.uras
e de dolinas, permitem as, seguintes conclusóes:

- A associação de fraturas e dotinas independem, de u

ma maneira geral , do comprÍmento das fraturas ou do tamanho das
dolinas. Isto é, grandes. ou pequenas dolinas instalaram-se em

fraturas regionais ou locais, É provável que esta associação te
nha sido influenciada por outros fatores. Por exempLo : dÍstân
cia da dolina ao nível de base do aquífero, litologia local, to
pografia, Íntetrcomunicação entre as fraturas e outros.

- As zonas onde as dolinas estão predomj-nantenente a1i
nhad.as ao l"ongo de fraturas são : sul e sudoest.e da Colônia d;
Jaiba, vales dos córregos Escuro e Vereda da Eguas, porção cen
tral da área e ao nordeste de Matias Cardoso.

- Na área ocorrem também fratulas que não são associa
das a dolinas, principalmente nos locais de predominância de

margas e silLitos. Por outro lado, existem dolinas gue não es
tão atinhadas ao fongo de fraturas.

- A carstificação, como era de se esperar, agiu dife
irentemente em vários pontos da área. lsto resultou um aquífero
I

icárstico com zonas de diferentes potencialidades hidro geológicas.
As zonas com maiores densidades de dofinas, que refletem uma

maior carstlficação, situam-se nos arredores da Colônia do Jaí
ba, vales dos cõrregos Escuro e vereda das Éguas, porção certral
da área e ao norte do riacho Tapera. As menores densidades de

dolinas encontram-se principalmente nas zonas das serras do Sa
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bonetal e AzuI , no vale do riacho Serraria e ao sudoeste de Ga

do Bravo.

- Em determinadas partes da área os esforços tectôni
cos provocaram maiores deformaçôes. Nestas partes são encontra
das grandes densidades de fraturamentos e as fraturas são dis
postas em várias direções. Podem-se destacar, por exempJ"ora zo

na do morro catarino e o vale do córrego Vereda das Éguas. Em

outras partes existem grandes densidades de fraturas mas predo

minam algumas direções, São os casos do córrego Escuro' serra
do sabonetal , norte da Colônia do Jaíba e sudeste de ¡4atias Car

doso. As menores densidades de fraturas ocorrem nas serras do

Jaiba e Azul e a sudoeste de Gado Bravo.

- As principais drenagens da área são controladas por

fraturamentos. Exceção pode ser feita aÕ rio São Francisco on

de são foram observadas tais evídências. No baixo vale do rig
cho Serraria, por exempl-o, a circulação de água subterrânea é

feita essencialmente através de fraturas, uma vez que a carsti
ficação a1i não foi intensa.

- De uma maneira geraÌ ocorrem Pequenas e grandes fra
turas distribuidas em toda a área. Contudo¡ em algumas partes
predominam grandes fraÈuramentos. São os casos do extremo nor

deste da área e do alto vale do riacho Serraria'

A análise espaciat dos azimutes das fraturas e o es

tudo dos seus diagramas d.e freguência permitiram a delimÍtação
de zonas de diferentes padrões estruturais e a identÍficação
das direções predominantes das fraturas. Podem-se destacar aL

gumas conclusões, tais como:

- E staÈisti camente as fraturas que mais ocorrem na á
rea são as longitudinais com azimutes de 30 a 40 graus e as

diagonais com azÍmutes de 1I0 a 120 graus . Secundariamente apg

recem as fraturas diagonais com azimutes entre I0 e 20

graus e as transversais com azinutes de 130 a 140 graus'Acres-
cente-se que as transversaisdel,30 a 140 graus são, predomj-nan

tementer grandes f raturas,
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As fraturas associadas ãs dolinas mais frequentes
são as diagonais de c i salhamento delO a 20 e 110 a 12Q graus e

as transversais de distensãodel40 a 150 graus . Verifica-se as

sim'que as fraturas longitudínais de compressão, que normalmen

te não atingem grandes profundidades, não são freguentemerÈe re

cionadas ao alinhamento de dolinas. Este tipo de deformação con

dicinou a instalação de um carste mais raso, como é o caso do

vale do córrego Escuro. Por outro }ado, como as fraturas diago
nais e transversais normal-mente são profundas' a carstificação
ao longo dessas discontinuidades podem ter atingido grandes ¡xo

fundidades. VaIe ressaltar ainda que as fraÈuras associadas às

dolinas indicam os locais onde exístem as maiores probabilida-
des da ocorrência e circulação de águas subterrâneas' No entan

to, nos tra.balhos de locação de poços na área deve-se primeiro
consid.erar os efeitos das deformações estruturais e depois os

da carstificação. Assim, deve-se dar prioridades às fraÈuras a

bertas (disÈensão) e entre estas escofher as relacionadas com

doL inas .

- As diferentes direções das fraturas existentes na á

rea, aliadas ao conceito de que a região em estudo é uma unida

de tectôníca sem evidências de grandes pertubações estruburais,

ratificam o modelo de deformação estrutural proposto. Neste mo

delo um esforço tectônico de compressão, com direção entre l-30

e I4O ou até I50 graus, provocou o quebramento das litologias
gerando fraturas nas dlreções citadas anteriormente'

O zoneamento obtido a partir dos azimutes, onde fo
ram identificadas várias zonas com padrões estruturais pr6prios,

pode ser uma importante ferramenta para prospecção hídrogeoló-
gica no campo. Assim, nas locações de poços para captação de á
gua subterrânea em uma dessas zonas I por exemplo, as pesquisas

seriam resumidas apenas naquelas fraturas com os azimutes que

definiram o padrão da zona. AÌém dísso, este zoneamento também

pode ser usado como subsídio para definição do model-o hidrogeo

1ógico d.e uma regíão, entre outras possÍveis apllcações'

A análise de tendência dos parâmetros do aquífero for
neceu informações complementares ao estudo dos dados hidrogeo-

1ógicos disponíveis. A integração de 'i:odas as interpretações
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permitiu indentificar algumas carâcterísticas relevantes do a
qulfero. Destacam-se as seguintes i

- A c Lâtióícação e os dnaluna"nento^ mai-s profundos

encontram-se na porção centra.l da área. As maiores e^pø^^una^

do aquifero também enconÈram-se nesta Parte da área' Por ou

tro 1ado, as menores esPessuras saturadas da ãrea aparecem nas

margens do rio São Francisco, a nordeste do morro Catarino,âo

sul da Colônia do ¡aiba e no vale do córrego Escuro'

- As maiores tnan¿mí¿ '5 
Lv ídadø¿ ocorrem nos arredores

de l"langa, na ãrea do morro catarino, a sul e sudoeste da cofô

nia do JaÍba, no médj.o vale do riacho Tapera e no córrego Es

curo .

- os melhores arLma.z¿nd'nento ^ 
de água subterrânea são

encontrados na área da Colônia do JaÍba, médio vale do riacho
Tapera, córrego Escuro e Parte centro-leste da área'

- os poços com maiores ca¡cacídadøa e'specilícat são

localizados na porção central' da área e ao sul da Colônia do

.Iaíba.

- Verificou-se também que nem semPre as áreas ccrn nai

OreS espessuraS do aqulfero apresentavam maiores transmj.Ssivi

dades ou capacidades especÍficas.

O zoneamento espaciat do aquifero obtido a partir da

anáIise de agrupamento através de dendrogramas demonstrou que

é muÌto útil nos estudos hidrogeológicos. Ele permite del"imi

tar zonas com caracterÍsticas pecufiares que podem servir ,

por exenplo, ao planejamento de estudo de detalhe na área ou

de explotação do aquÍfero. Além disso, pode ser utilizado con

juntament.e com modelos matemáticos de simulação a fim de se

definir o funcionamento do aquífero e inclusive quantificar
as reservas de águas subÈerrâneas da área.

Por sua vez, a anáIise fatorial possibilitou o estu

do das lnter-relações entre os parâmetros do aguifero em dÌfe
rentes zonas da área. Ðemonstrou também ser uma ferramenta au

xifiar muito útil nos estudos hidrogeológicos .

As diversas têcnfcas estatÍsticas empregadas rEst€ tra

balho são de grande valia nas pesquisas de água subterrânea, ten

I
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do em vista a facilidade de sua aplicação, seus baixos custose
considerando-se as infor¡nações que elas podem forneÇer" EsËas

técnicas devem ser usadas principalnente no co$eÇo de un .eÊtu
do hidrogeológico, valendo-se dos dados existentes, co¡n o obje
tivo de planejar os futuros traba.lhos de campo para col-eta de

novos dados complementares ou de selecionar áreas de pesquisas.

À medida que novos dados foran adquiridos, principalnente na

quelas áreas onde existiam poucas informações' Pod.em-se atuali
zar ou melhorar as análises estatisticas. No final , têm-se ig
portantes subsidios para o planejamento da utilização dos re
curÈos hidricos. Naturalmente, a precisão dos resultados depen

dèrá de uma sêrie de fatores, príncipalmente a qualidade; o úú

mero e a distribuição espacial dos dados. Convém sal-ientar ain
da, que estas diferentes técnicas podem ser também aplicadãs i
soladanente, em funÇão dos objetivos dos trabalhos onde serão
utÌlizadas. No entanto, é a integração e comparação dos resul
tados dessas técnícas estatísticas com as convencionais e o a

poio de trabal-hos de campo que se ot¡têm as meLhores informa

ções.

o zoneamento de potencialidades hídrlcas da área el-a

borado a partir da lntegração de todas as interpret,ações ofere
ce as condições para o planejamento de utilização, manejo e pro
teção dos recursos hídricos subterrâneos da área.

. A metodologia qplicadà nesta investigação penrlit i u tra
çar, em escafa regional, as linhas gerais do comportaÌnento hi
drogeológico e hidroquimico na área de estudo. As interpreta
ções e hipóteses levantadas basearam-se na escala de trabalho,
nos dados disponíveis e nas observações de campo. Um maior de

talhamento e confirmação será ,possivel quando houver maior den

sidade e melhor distribuição dos dados de poços ou quando uti
Iizarem-se mapas de trabal-hos em escafas maiores.

As reservas avaliadas, conquanto a nível prelimínar ,

podem ser consideradas como ordens de grandeza pessimistas. os

recursos e xptorãvei s I estiûìâdos e¡n 32.I06*3/"r,o, são acessiveis em

vista da pouca profundidade do aquífero. Contudo, considerando
se a heterogeneidadq e anisotropia do aquifero a e4Íotação das

águas, subterrâneas na ârea. requer acurados estudos þidrogeoló-
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gicos, Por sua vez , as resê.rvas reguladoras variam em diver
sos l-ocais da área. rsto ocorre Porque várias zonas de infiL
tração estão sltuadas próximas aos rios verde Grande e São Fran

cisco, Assim, as águas pl-uviais infiltradasT nestas zonas, são lo
go restituidas aos rios.

A área estudada tem uma disponibilidade de recursPs
hidricos de grande potencial e em condições favorávels de ex

plotação através de poços. Cbnvérn notaï que , em alguns locais, o

agulfero tem capacidade de produção li¡nÍtada ou outros fatores
restritivos, tais como : nÍveis de água profundos, Pequena es

pessura saÈurad.a, etc, Todavia, os poços nestes Iocais com res
trições podem ser util-izados para abastecimentos pecuários ou

urbanos de pequena demanda.

As ãguas subterrâneas da área, de uma maneira geral t

não apresentam restriÇões ao uso agrÍcola, humano e a alguns

tipos de índústrias. As principais restrições ao uso das águas

são relativos a dureza e alcafinidade.

Não foram detectados graves problemas d. æÞ19êo. e

penas nos arredores da Cofônia do Jaiba e ao norte da serra A-

zr¡I é que foran verificados alguns focos de contamÍnação decor

rentes da ocupação humana. Este fato indíca a grande vulnerabi
lidade do aquÍfero e sugere gue é importante desde já serem ob

servados,na região, os aspectos relacionados a conservação e

preservação dos recursos hidricos.
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