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Resumo

Esta tese teve como principal objetivo a identificaçåo de feiçöes e processos

cársticos numa bacia sedimentar cretácea da margem continental brasile¡ra,

caracterizando o sistema cárstico ativo nos calcários das Formações Riachuelo e

Cotinguiba e o paleocarste associado aos evaporitos da Formação Muribeca, que

ocorrem na região litorânea de Sergipe na bacia de Sergipe/Alagoas. No contexto

dos aqüfferos da área de estudo, invest¡gou-se a relação de fluxo entre os

aqilfferos cársticos e a zona dos evaporitos, com base em dados hidrogeológicos,

hidroqulmicos e de isótopos estáveis de O e D.

A partir do mapeamento geomorfológico, foram identificadas zonas com

topografia cárstica na paisagem geral dominada por sistemas fluviais, sobre rochas

carbonáticas dos Membros Maruim e Sapucari. As feições cárst¡cas nestes setores

correspondem a dolinas assoc¡adas a bacias de drenagem centrípeta, com

diåmetros decamétricos, atingindo um máximo de 500m (Lagoa dos Cachorros). No

epicarste ocorrem feições do lipo karren, formando um topo rochoso com torres

soterradas e karren arredondados com caneluras de dissoluçäo.

A prospecção espeleológica da área de estudo revelou baixa incidência de

cavernas, onde se destaca a caverna do Urubu, com 60 m de desenvolvimento

planimétrico, desenvolvida em calcários do Membro Sapucari. Apesar do reduzido

número e das pequenas dimensões das cavernas na área, o mapeamento

geológico em pedreiras revelou a ocorrência de um importante sistema de

condutos, não acessfve¡s à exploraçåo espeleológica, o qual possui um padrão em

rede acompanhando o sistema de fraturas da área, com direçóes preferenciais

segundo N15W N65E, N45W e E-W. Este sistema de condutos é compatfvel com

os resultados disponfveis de ensaios de bombeamento em poços dos aqtifferos

Maruim e Sapucari, os quais foram interpretados por autores anter¡ores como

tfpicos de aqüiferos cársticos.

Através da análise estratigráfica de perfis de poços, detalhando a estratigrafia

das camadas evaporfticas, identificou-se zonas de dissoluçäo e colapso (do tipo

sharl) com a presença de resíduos insolúveis, na seqüência sedimentar do ciclo Vll
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do Membro lbura da Formaçäo Muribeca, na sub-bacia Taquari-Vassouras. As

fe¡çöes de dissoluçäo associadas ao poço GTP39 foram interpretadas como sendo

um paleocarste de idade cretácea, enquanto que as feiçóes associadas à charneira

do anticlinal de Vassouras são atribufdas a eventos posteriores de carstificação,

porém não inseridos no ciclo hidrológico atual.

Os valores de ô18O e ô D, combinados com as caracterlsticas hidroquimicas,

permitiram distinguir os diferentes ambiêntes de fluxo, diferenciando as águas

subterråneas dos aqüfferos cársticos associadas a recarga meteórica atual das

águas do aqüífero Oiterinhos, as quais foram interpretadas como sendo

paleoáguas.



Abstract

The main goal of this Thesis was the identifìcation of karst processes and

related features in a Brazilian cretaceous sedimentary basin of continental margin

type, where the active karst system in limestones of the Riachuelo and Cot¡nguiba

Formations and the paleokarst developed in evaporites of the Muribeca Formation

have been studied. The study area belongs to the Serg¡pe/Alagoas sedimentary

basin, located close to the coastal area of Sergipe state, northwest of Aracaju.

Based on hydrogeological, hydrochemical and O and H stable isotope data, the

relation of groundwater flux between the karst aquifer and the evaporite zone was

investigated.

The geomorphological mapping revealed zones of typical karst topography in

a general landscape dominated by fluvial systems, over the carbonatic rocks of the

Maruim and Sapucari Members. The karst features in these areas are dol¡nes with

decametric diameters and depths of up to 10 m, associated with centripetal

drainage basins. The largest doline has 500 m diameter, with a lake in the center,

called Lagoa dos Cachorros. Karren of different morphologies occur at the epikarst

zone, such as covered towers and rillenkarren.

The study area has a very low incidence of caves. Urubu cave, with 60 m of

horizontal development is the largest one, developed in limestones of the Sapucari

Member. Despite the small number and size of the caves, an significant karst

conduit system, not accessible for caving, has been identified through the

geological mapping of quarries. The conduits show a network pattern following the

main fracture directions of NISW, N65W N45W and E-W. The observed conduits

are compatible with the hydrolog¡cal interpretation of a typical karst aquifer behavior

obtained by other authors based on pumping tests of wells in the Sapucari and

Maruim aquifers.

Dissolution zones and collapse features (shaft) associated with insoluble

residues were identified along the cycle Vll of the lbura Member (Muribeca

Formation), based on detailed stratigraphic analysis of well logs and core samples.
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The d¡ssolut¡on features of the GTP39 well were reinterpreted as a paleokarst

of cretaceous age, whereas the features which occur at the Vassouras anticl¡nal

crest are attr¡buted to later events of intrastratal karstification, but not related to

present day hidrological cycle.

Values of ô18O an 6D, combined with hydrochemical data, allowed to

distinguish between karst groundwater related to modern meteoric recharge and the

Oiterinhos groundwater, which was interpreted âs pâleowaters



I. rNTRODUçÃO

l.l Apresentação do tema

A grande maioria dos terrenos cársticos no Brasil, compartimentados por

Karmann e Sanchez (1986) em Províncias Espeleológicas, estäo associados a

rochas carbonáticas proterozóicas (Grupos Una, Bambuí, Corumbá e Açungui);

existindo poucas citaçöes referentes à ocorrência de sistemas cársticos nas rochas

carbonáticas e em evaporitos das bacias paleozóicas interiores e bacias cretáceas

da margem continental brasileira.

O carste é um terreno com hidrologia e paisagens distintas resultantes da

combinaçåo de rochas com elevada solubilidade e porosidade secundária bem

desenvolvida (Ford e Williams, 1992).

Os terrenos e a hidrografia cárstica estão relacionados à ocorrência de rochas

específicas, portanto os seguintes grupos de rochas podem apresentar

carstificaçäo (Bögli, 1 980):

- Evapor¡tos: gipsita, anidrita, halita (rochas salíferas).

- Rochas carbonáticas: calcário, dolomita.

- Rochas siliciclásiicas: arenitos e quartzitos.

O carste nas rochas sil¡ciclásticas é ainda uma questáo polêmica e não será

objeto desta pesquisa, entretanto foi descrito pela primeira vez por White em 1960

(ln BÖgli, 1980), na Formaçäo Roraima no escudo das Guianas no sudoeste da

Venezuela; onde o autor observou dolinas e estalactites de sílica em uma pequena

caverna.

O carste em carbonatos resulta da dissoluçäo ácida que é uma reaçäo

química reversível, obedecidos os limites de impurezas e disponibilidade de Íons

H+ fornecidos por ácidos (ácido carbônico, sulfúrico e outros) em águas naturais

(Bögli, 1980).

O carste em evaporitos resulta de uma dissolução simples que é um

processo fís¡co reverslvel que ocorre sem participaçäo de ácidos. O NaCl ou o

CaSO+ formam um arranjo iônico, no qual a dissolução em água ocorre através da

dissociaçäo do sal em cátions e anions.
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Os estudos realizados nos terrenos cársticos no Brasil, até a presente

pesquisa investigaram fenômenos cársticos condicionados por recarga livre que se

enquadram no modelo idealizado por Ford e Williams (1992), não tendo sido

enfatizada a carstificação intraestratal.

Nesta iese são ¡nvestigados processos cársticos nas rochas carbonáticas e

evaporíticas distinguindo-se a ocorrência de carste intraestratal nos carbonatos e

paleocarste nos evaporitos de uma bacia cretácea.

Ford e Wlliams (1992) mencionam a carstificação intraestratal em calcários e

evaporitos; anidrita, gipsita e halita são extremamente solúveis e possuem pouca

exposiçäo na zona de erosão delineada por Ford e Williams op. cit., pois estäo

sobrepostas por rochas menos solúveis ou insolúveis como folhelhos.

lndependentemente destas camadas de proteção estarem sobrepostas aos

evaporitos, águas de circulação são capazes de atacar estas camadas e

seletivamente removê-las em grandes áreas, mesmo que as camadas estejam a

1000 m de profundidade.

Lohman (1972) distingue formaçöes cársticas de lixiviação de sais,

mencionando que o primeiro processo avança predominantemente em um padräo

linear ao longo de fraturas e partes frágeis da rocha enquanto a lixiviaçäo de sais é

um ataque frontal. A topografia cárstica em carbonatos é caracterizada por feiçöes

do terreno, como dolinas, cavernas e estruturas de colapso, entretanto não ocorre

a remoçäo completa de uma unidade estratigráfica, enquanto nas rochas salíferas

pode ocorrer à remoção completa da camada restando apenas resfduos insolúveis.

Entretanto, White (1988) menciona que exposições de camadas de sais,

devido a extrema solubilidade, somente såo possíveis em climas áridos e onde o

sal está exposto são encontradas feiçöes semelhantes as de outros carstes.

A distinçäo feita por Lohman (1972) reside no fato de que a alta solubilidade

dos evaporitos possibilita a dissoluçäo de sais em grandes áreas e a uma taxa

superior a dos calcários. Frumkin (2000) cita a ocorrência de espeleogênese nos

sa¡s em uma pequena escala de tempo; cavernas em sais são desenvolvidas em

centenas de anos, comparadas aos carbonatos cujas cavernas são desenvolv¡das

em período superior a 10.000 anos. A medida que evaporitos são soterrados, a
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plasticidade das halitas impede que cavernas ou cavidades permaneçam abertas,

entretanto mesmo soterrados e sobrepostos por rochas menos solúveis, ocorrem

processos de erosäo subterrânea em profundidade.

Torna-se necessário, neste ponto, mencionar a definiçâo do termo erosão

subterrânea, que por analogia ao termo subrosion, alguns autores preferem

denominar de suberosão. Associado aos processos de erosão subterrânea é

também necessário menclonar a defin¡çåo do termo carste intraestratal.

1.1.1 Erosão subterrânea

A erosåo subterrânea ou suberosão (subrosron) é a erosão em subsuperfície,

conseqüente da dissolução de sais e subseqüente ajuste/colapso (Bates and

Jackson, 1979).

Lohman (1972) menciona que suberosão (subrosion) é um termo análogo à

erosão superficial, sendo utilizado na literatura alemã desde 1930, para processos

de dissolução em subsuperfície e é um fenômeno comum em depósitos

evaporíticos.

Erosão subterrânea é a erosão por atuaçäo de água subterrânea através de

processos físicos e químicos, sendo mais conspícuos os casos de dissoluçäo de

rochas calcárias, que dão origem a feiçoes de erosão cárstica, ta¡s como dolinas e

cavernas (Suguio, 1998).

1.1.2 Carste intraestratal x carste interestratal

Bosák ef a¿ (1989) distinguem carste intraestratal de carste interestratal;

sendo que carste interestratal segundo Quinlan(1972) refere-se a processos de

carstificação desenvolvidos nos planos de acamamento e em discordâncias,

entretanto Palmer e Palme(1989) reportam que processos de dissolução em

profundidade não estão limitados aos contatos entre estratos preferindo-se utilizar

o termo carste intraestratal.

Nesta tese será utilizada a terminologia proposta por Bosák ef al (1989), que

dividem o carste intraestratal em duas categorias: o carste subjacente e o carste
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interestratal, o que está conflitante com o dicionário Bates e Jackson (1979),

conforme a definição a seguir, Ambos os tipos de carste são mais novos que as

camadas sobrepostas e são formados por processos de dissolução em

subsuperfície.

O termo carste interestratal é aplicado a processos de dissolução que

ocorrem em rochas solúveis abaixo de camadas de cobertura constituídas por

rochas não cárst¡cas (White, 1988), sendo sinônimo do carste subjacente segundo

(Bates e Jackson, 1979).

A dissolução subterrânea forma as feiçöes cársticas em evapor¡tos,

caracterizando o carste evaporftico (EK) e principalmente o carste interestratal

(Johnson, 1992).

Feições intraestrata¡s såo consideradas paleocarste somente se não

estiverem relacionadas ao tempo geológico presente, entretanto este critério é

difícil para processos intraestratais que ocorreram em um longo período geológico

e muitas feições qualificadas como paleocarste intraestratal foram formadas por

processos que ainda ocorrem, mas com taxas reduzidas (Palmer e Palmer, 1989).

Esta observação de Palmer e Palme(1989) é importante porque processos de

dissolução intraestratal ocorrem no carste e ocorreram no paleocarste.

1.1.3 Paleocarste

Choquette e James (1988) definem paleocarste como um carste antigo, o qual

é comumente soterrado por camadas mais jovens e inclui o paleocarste relicto e o

paleocarste soterrado. Mencionam o perfil do paleocarste com as subdivisöes em

paleocarste deposicional, paleocarste local e paleocarste inter-regional, entretanto

náo foi considerado o carste em evaporitos.

Ford e Williams (1992) definem paleocarste como o carste atualmente näo

inserido no ciclo hidrológico,

Bosák ef al (1989) propuseram a seguinte definiçåo de paleocarste: carste

desenvolvido amplamente ou inteiramente em perlodos geológ¡cos passados,

sendo subdividido em carste soterrado e alguns tipos de carste intraestratal. O

carste soterrado compreende feiçöes cársticas desenvolvidas em superfície, sendo
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posteriormente coberto por camadas mais novas. Este carste é claramente mais

velho que as camadas de cobertura , marcando uma discordância erosiva (Bosák

1989).

Existem descriçöes de feiçÕes típicas de carstificação intraestratal no Brasil,

como por exemplo, a caverna dos Ecos no Estado de Goiás, resultante do colapso

de xistos e quartz¡tos do grupo Araxá sobrepostos a mármores (Karmann ef a/.,

2001). Outro exemplo de processo de suberosão foi identificado nos evaporitos da

Formação Muribeca em Sergipe, que ocorrem em subsuperfície, principalmente na

sub-bacia de Taquari Vassouras (Szatmari et al., 1974: Cerqueira et al., 1982,

Carvalho et a|.,1995).

1.1.4 Carste em evaporitos

Os evaporitos por serem rochas com maíor solubilidade que as demais rochas

sedimentares são susceptlveis ao processo de dissolução subterrânea. A gipsita e

a halita evaporiios mais comuns, são respectivamente 150 vezes e 7.500 vezes

mais solúveis que o cafcário (Martinez, 1999).

Em função destes fatos Jenyon (1986) menciona o termo isólita de sal

remanescente, que representa as camadas de sal in situ que permaneceram após

intensos processos de dissolução.

Nos evaporitos também ocorrem fenômenos de carstificação idênticos aos

que ocorrem nos carbonatos, inclusive com formação de cavernas.

A plasticidade das camadas de halita impede que cavernas ou cavidades

permaneçam abertas à medida que aumenta a profundidade das camadas.

Uma camada de sal pode ser dissolvida em subsuperfície pela água que está

acima, ao lado ou abaixo da camada. A feiçåo mais típica da dissolução pelas

águas acima da camada de sal é a dolina (sinkhole) com diâmetros que variam de

1m a 5km (Lohman, 1972).

Quinlan & Johnson (1986), identificaram fenômenos cársticos nos evaporitos

de Oklahoma. Posteriormente, Johnson (1992) estabeleceu um modelo de
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circulação de água subterrânea no carste evaporítico das bacias de Hollis e

Anadarko, correlacionando as infiltrações de água ou recarga de superfície com

as dissoluçöes nas camadas salíferas em subsuperfície, a movimentação lateral da

salmoura, as zonas de dissoluçåo com os colapsos e os pontos de descarga do

aquífero (figura 1).

Figura 1 - Modelo de circulaçäo de água e salmoura no carste interestratal
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(modificado de Johnson, 1 992)

Neste caso particular é utilizado o termo carste interestratal e o processo de

dissolução é por simples dissociação devido à percolação de água que dissolve o

sal até a saturação da salmoura, quando o processo é interrompido.

Existem 4 requis¡tos básicos para as dissoluções ocor¡erem nos Evaporitos

(Johnson, 1992):

. A camada de sal deve permitir fluxo de água.

. A água deve estar insaturada em NaCl.
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. A água de superfície infiltra-se através de condutos, cavernas ou outras

feiçóes cársticas em áreas onde ocorrem gipsita, dolomita ou calcários em

superfície.

. A água infiltra-se através de fraturas particularmente nas áreas onde existem

zonas de colapso no sal e as camadas sobrepostas estäo fraturadas.

As dissoluções ocorrem abaixo das camadas de rochas insolúveis que eståo

sobrepostas aos evaporitos; mesmo a profundidades da ordem de 1.000m,

originando zonas de colapso e subsidência das camadas sobrejacentes(Ford &

Williams, 1992).

1.1.4.1 Cavernas em camadas de hal¡tas

Courbon e Chabert (1989) reportam a existência de cavernas em rochas

safíferas em d¡versos paises: Algeria (pequenas cavernas com 280m), Chile

(cavernas com comprimento variando de 250 a 500m), Síria (cavernas com

comprimento variando de 300m a 2500m e profundidades de até 120m).

A caverna de maior compr¡mento em camadas de sais é a Malhan Cave com

5,7km, situada no diápiro de mount sedom, na bacia do mar mofto em lsrael

(Frumkin, 1994 in Frumkin, 2000).

No complexo de Hormoz no lran as seguintes feições cársticas nos sais säo

semelhantes as que ocorrem nos calcários: Karren, condutos de dissolução,

dolinas de soluçäo com diâmetros variáveis maiores que 100m, dolinas de colapso

com diâmetros de 20 a 30m e profundidades de 45m, uvalas, poljes e cavernas

com formas e tamanhos variáveis (Bosák at al, 1999).

Além destas cavernas, a caverna de Forrat mico em um domo de sal na

regiäo de cardona na Espanha possui compr¡mento de 600m e diâmetro de 2m a 4

m(White, 1988).

1.1.4.2 Cave¡nas em gipsita

A formação Blaine na bacia de Hollis no estado de Oklahoma possui o maior

sistema de cavernas em gipsita das Américas. A Jester cave com passagem
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principal de 2.413m totalizando 10.065m com as passagens laterais com diâmetros

variando de 1 a 3m. Este sistema de cavernas foi desenvolvido em uma camada

de Gipsita com 5m de espessura, sobreposta a uma camada de dolomito de 0,5m

de espessura que constitui o piso da caverna. Além da caverna Jester, existe a

caverna Albaster com uma galeria acessível de 700m de comprimento e altura e

largura máximas de 18 m e 15m respectivamente (Johnson, 1992).

Além destas cavernas, são conhecidas as cavernas do carste gipsítico do

oeste da Ucrânia (Klimchouk, 1991).

1.1.4.3 Fraturas abertas no sal em subsuperfície

Os evaporitos säo rochas que exibem um comportamento mecânico

fortemente dependente do tempo. Este comportamento, denominado de fluência,

está associado a características especiais dos maciços rochosos como, por

exemplo a possib¡lidade de grandes deformaçÕes para valores de tensöes

relativamente baixos, sem que haja a ruptura do maciço. Entretanto fraturas

abertas naturais säo encontradas em galerias de minas subterrâneas a

profundidade de 400m-Mina Taquari-Vassouras na bacia de Sergipe-Alagoas

(Carvalho et al, 1985) e a profundidade de 425 m - Mina de Bereznikovsky (BRM3)

na bacia de Verchnekamsky nos Urais (Andreichuk at al, 2000).

Entretanto as fendas, cortes ou outras aberturas não podem servir de

caminhos de escoamento duradouros, a profundidades superiores a 500m(Schilder

e Schwandt, 1983). Elas se fecham tanto mais depressa quanto maior a
profundidade, podendo-se pensar numa única solução, quando a água ou a

solução ainda está sob pressão ou quando a suberosäo age mais depressa do que

o escoamento da rocha. Baï (1977) estudou os influxos de água em minas de

potássio na Alemanha e verificou que os influxos decrescem com a profundidade,

sendo esta uma prova de que provém de reservatórios isolados, ou selados devido

a impermeabilidade do sal a profundidades superiores a 300m.



1.2. Seleção da área de estudo

Selecionou-se uma área que engloba terrenos carbonáticos e unidades

evaporíticas na Bacia cretácea de Sergipe/Alagoas. Por tratar-se de um tema ainda

pouco desenvolvido no Brasil, especial atençäo é dada na presente tese ao estudo

de feiçÕes cársticas intraestratais em uma área com evaporitos e calcários.

A área selecionada para este estudo está localizada na porção sergipana da

bacia sedimentar de Sergipe Alagoas na região centro - leste do Estado de Sergipe

possuindo g31 km2 com 52 km de comprimento de 17 km de largura, conforme a

figura 1.1. Esta área corresponde aos afloramentos de calcários das Formações

Riachuelo (Campbell, 1948 ) e Cotinguiba (Schaller, 1969), assim como a área de

ocorrência de evaporitos da Formaçäo Muribeca em subsuperfície na sub bacia de

Taquari Vassouras.

Figura 1.1-Localização da porçäo terrestre da bacia sedimentar de Sergipe Alagoas e da

área de estudo.
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Esta área foi selecionada por apresentar rochas carbonáticas aflorantes e

evaporitos em subsuperfície cobertos por rochas näo cársticas numa bacia

sedimentar cretácea, onde informações estratigráf¡cas disponíveis permitiram

levantar a h¡pótese de ocorrência de carste intraestratal e paleocarste. O acesso à

área de pesquisa é realizado, a partir de Aracaju, através da Rodovia BR-101 , que

está no centro da área .

1.3. Objetivos

O objetivo geral desta tese é identificar feiçöes e processos cársticos numa

bacia sedimentar cretácea, caracterizando o carste nos calcários e o paleocarste

associado aos evaporitos. No contexto deste objetivo geral, tiveram-se como

objetivos específicos caraclerizar a geomorfologia dos terrenos carbonáticos, a

presença de aqüíferos cársticos, as caracterlsticas hidrogeológicas, hidroquímicas

e as assinaturas isotópicas dos aqüíferos, assim como, def¡nir feiçoes diagnósticas

de carstificação de rochas evaporíticas na seqüência sedimentar da sub bacia

Taquari Vassouras
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2. METODOLOGIA

A metodologia utilizada na realização deste trabalho foi d¡vidida em etapas

principais referentes as seguintes atividades : revisåo bibliográfica, mapeamento

geológico e geomorfológico, amostragem de água, compilação de dados

hidrogeológicos, caracter¡zação de feiçöes cársticas e interpretação dos resultados.

2.1 - Revisão bibliográfica

A finalidade da revisão bibliográfica foi a de avaliar os conceitos sobre

dissoluçöes subterrâneas, carste interestratal e paleocarste em evaporitos; visto

que estes assuntos são pouco mencionados em teses e dissertaçÕes. Além disto

foi realizada uma revisäo dos dados disponÍveis, análise de mapas e seçÕes

geológicas visando identificar evidências da d¡ssoluçäo de evaporitos e calcários.

2.2- Mapeamento geomorfológico

Para o mapeamento geomorfológico foram inicialmente compilados dados do

Mapa geológico do Estado de Sergipe, de mapas topográficos em escala 1:25.000

com intervalo de contorno de 10m, de imagem de satélite e de fotografias aéreas

com fotointerpretação em escafa 1:15. 000.

Embora estes mapas fossem importantes para uma avaliação regional,

identificando -se grandes estruturas e alinhamentos, foi necessária a ut¡l¡zação de

ortofotocartas na escala 1: 5.000 com curvas de nível com intervalo de contorno de

2,5m para visualização de estruturas menores, principalmente as dol¡nas. Estas

ortofotocartas foram obtidas através de restituição aerofotogramétrica de uma área

de 2,5 km2 realizada pela Cruzeiro do Sul em 1979. Além do mapa geológico foram

digitalizadas a rede de drenagens e foram selecionadas três áreas para

digitalização de curvas de nível a partir de ortofotocartas com escala 1:5,000 com

intervalo de contorno de 2,5m. O modelo digital do terreno possibilitou a avaliaçäo

da rede de drenagem e bacias de drenagem centrípeta (depressöes). As
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correlações estabelecidas entre as observações de campo e o geoprocessamento

de bases cartográficas permit¡ram demarcar unidades carstificáveis.

2.3- Compilação de parâmetros hidrogeológicos

O levantamento de dados incluiu a localização de poços, análise dos perfis

geológicos de perfuração, análise de testes de bombeamento para identificar os

parâmetros hidráulicos das unidades aqüíferas e a presença de aqüíferos de

condutos. Foram também compilados parâmetros do clima.

2.4- Mapeamento geológico

O mapeamento geológico foi realizado em duas etapas de campo de 7 dias

cada, no período entre 23 a 30 de novembro de 2001 e entre 27 10912003 a

03110/2003. Neste intervalo ocorreram atividades esporádicas de campo.

A identificação em campo de feiçöes caracterlsticas de carste foi realizada

através de mapeamento geológico com análise de afloramentos para identificar

características petrográficas e medição de estruturas geológicas (acamamento,

fraturas e falhas). Foram avaliadas as seçöes geológicas, as relaçÕes de contato

entre as diversas unidades e foi realizada uma análise estrutural com identificaçåo

das estruturas rúpteis principais, visando obter um quadro da geometria de

descontinuidades d¡sponíveis para condicionar o desenvolvtmento de aquíferos

cársticos.

Além do mapeamento de superfície para a caracterizaçäo de feições cársticas

mapeadas nas unidades carbonáticas que afloram em superfície, foram avaliadas

as unidades evaporíticas em subsuperfície identificadas através a análise de perfis

de 86 furos verticais realizados a partir da superfície com profundidades de até

1500 m, destinados a pesquisa de evapor¡tos principalmente na subbacia de

Taquari Vassouras. As correlaçöes estratigráficas de detalhe na zona de sais

solúveis foram realizadas com base na descrição de testemunhos e análise de

perfis de 406 furos de sondagem realizados em subsuperfície em frentes de lavra e

ainda mapeamento de camadas de sais em mina subterrânea.
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As informações geológicas foram plotadas em um mapa na escala 1 :50.000

(figura 3 1) elaborado com base em mapas geológicos regionais da

CPRM/CODISE(Santos et al., 1998), Folha SC24ZB do Projeto Radambrasil e

mapas topográficos regionais na escala 1 :50.000 da Petrobrás.

2.5- Amostragem de água

A caracterização hidroqulmica dos corpos de água foi realizada através de

amostragem sistemática em uma área selecionada e considerada representativa,

tendo-se como base de dados análises químicas e isotópicas de trabalhos

anteriores.

A obtenção de dados hidroquímicos na área de estudo foi realizada através

da coleta sistemática de 60 amostras de água em 31 pontos de amostragem no

período entre 0810512002 e 0311112003. Neste período foram realizadas 7

campanhas de amostragem, e o espectro analítico incluiu determinações de

cátions, ânions e isótopos estáveis.

Devido a dificuldade de coletar amostras de águas do aquífero Oiteirinhos,

pois o único local disponível ê o shaft da mina de potássio Taquari Vassouras, que

possui um dreno no nível do aquífero, foram coletadas duas amostras e utilizadas

1 1 amostras dè coletas anteriores realizadas entre I 982 e 1999 que foram

analisadas no lnstituto de Tecnologia e Pesquisa de Sergipe, assim como, foram

utilizadas duas amostras do aquífero Maruim coletadas em 1996.

2.5.1 Amostragem para cátions e ânions

O procedimento adotado nestas amostragens consistiu na coleta de

amostras de água em recipientes de polietileno com volume de 100m1,

esterelizados e fechados, Cada recip¡ente foi lavado no mínimo três vezes, em

campo, com a própria água a ser coletada anies da coleta final. 50 amostras

foram coletadas no período enhe 05/2002 e 01/2003 com o auxílio de um técnico

especializado do lnstituto de Tecnologia e Pesquisa de Sergipe. Outras 11
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amostras foram coletadas respect¡vamente em julho de 2003 e novembro de 2003.

atada.

Foram utilizadas as seguintes técnicas para análise:

Turbidez: Turbidf metro direto

Sólidostotaisdissolv¡dos: Gravimetria

Cloretos

Ke Na

Alcalinidade

Fe, Ca e Mg

Titulação método Mohr

Espectometria de absorçäo atômica

Titulação

Absorção atômica

Nitrito e nitrato Absorçäo molecular

Sulfato Gravimetria

As outras 11 amostras incluindo 7 amostras de água de chuva foram

coletadas respectivamente em julho de 2003(7) e novembro de 2003(4); estas

amostras foram enviadas para o laboratório de química do IGC da Universidade de

São Paulo . Os cátions foram anallsados em espectrômetro de emissäo óptica com

plasma induzido acoplado(lCP-OES) modelo ARL-3410 da Applied Research

Laborator¡es e os ân¡ons por cromatografia iônica em cromatógrafo da marca

DIONEX modelo 2010i).

Utilizou-se um medidor multiparâmetro da marca Orion modelo 123O, para

medidas de condutividade Elétrica, pH, temperatura. A calibração dos eletrodos foi

realizada anter¡ormente a cada coleta, sempre utilizando soluções cert¡f¡cadas

dentro do prazo de validade.
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2.5.2 Alcalinidade total

A alcalinidade total de uma solução corresponde a somatória das

concentraçöes de HCO; e CO32-nela dissolvidos , e a alcalinidade parcial a

concentração de CO¡2-.

Considerando que as determinaçöes de pH variaram de 5,1 a 8,1 a forma

iônica HCO¡ é a predominante. As determinações de HCO¡- foram realizadas por

Gran Tritimetr¡a( Stumm e Morgan,1981), que consiste em se adicionar H. na

alíquota de interesse até que todo HCO¡- seja convertido em H2CO3, o que ocorre

em um pH próximo de 5,1. O procedimento adotado para determinar a alcalinidade

foi o seguinte:

A- Uma alíquota de 20ml anteriormente coletada é transferida para um

erlenmeyer.

B- Adiciona-se a amostra 3 gotas de um indicador, metilorange, que tem o

ponto de viragem em pH próximo a 5,1 devendo passar da cor laranja para

uma cor vermelha.

C- Titular a amostra com HzSOa 0,02N até se obter a viragem de laranja para

vermelho.

A concentração de HCO3- expressa em mg/L(alcalinidade total) é obtida através

do seguinte cálculo(tabela 2. I )

Tabela2.1: Cálculo da concentração de HCO¡

Volume do ácido utilizado(ml) * N do ácido

Alcalinidade Total(mg/L)= .61000

Volume da amostra(ml)

2.5.3 Tratamento de dados hidroquímicos
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lnicialmente os resultados de análises das amostras para cátions e ånions foram

inseridos em uma planilha Excel. Posteriormente estes dados foram transfer¡dos

para o programa AquaChem 3.70 para cálculo de transformação dos resultados

analíticos dos íons maiores de mg/L para meq/L (m¡liequ¡valentes por litro) e das

razões rCa2* | (r Ca*+rSo4-) e rNa'/ (r Na*+rCl-) , rMg2*/1rca2*+ tug2*), tca2* /

(rNa.+rK.)Os valores em meq/L também foram utilizados para cálculo dos erros

analíticos, através do balanço iônico , segundo a equação:

e%=(e%=( r ânions)/(r cátions + rânions) x 100

Os dados de erros do balanço iônico mostram que das 73 amostras, 63

amostras apresentaram erros inferiores a 6%, I amostras apresentaram erros entre

11o/o e 160/o e uma amostra de chuva apresentou erro de 38%.

2.5.4 Amostragem para isótopos estáveis de oxigênio e hidrogênio

A obtençäo de dados isotópicos foi realizada através da coleta sistemática de

35 amostras de água no mesmo período da amostragem hidroquímica. O

procedimento adotado nestas amostragens consistiu na coleta de amostras de

água em recipientes de polietileno com volume de 100m1, evitando-se a formaçäo

de bolhas no interior do frasco.

As amostras foram envìadas para determinações de análises de r8O e 2H no

Centro de Energia Nuclear na Agrlcultura da Escola Superior de Agricultura Luis de

Queirós da Universidade de Säo Paulo.

As determinações foram realizadas através do IRMS- lsotope Ratio Mass

Espectometry, tendo-se como referência o padråo SMOW- V¡ena Standard Mean

Ocean Water(Craig 1961).
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3. GEOLOGIA REGIONAL E ASPECTOS FISIOGRÁFICOS

3.l.Contexto geológico regional

As bacias da margem continental braslleira são caracterizadas por estarem

implantadas na transiçäo entre crosta continental e crosta oceânica de uma mesma
placa litosférica (Asmus e Porlo, 1972; Chang e Kowsmann, 1gg7), evoluindo de

uma fase rift até uma fase marinha franca, O rifteamento gerou uma série de
grabens e horsfs, que constituem a característica estrutural mais expressiva destas

bacias,

A evolução destas bacias foi sintetizada por ponte et al.(1978) dividindo-se a

coluna estratigráfica em três grandes seqüências: a) clástica não marinha b)

evaporítica; c) marinha. Cada bacia sofreu d¡stintos graus de estiramento, conforme

sugerido pela aplicação de modef agens gravimétricas e tectônicas (Chang ef at,
r 990).

A Bacia de Sergipe/Alagoas está situada na província costeira da região

nordeste do Brasil e possui como limites estruturais às províncias säo Francisco e

Borborema, que correspondem respectivamente ao cráton do Säo Francisco, e a

faixa de dobramentos sergipana. O contato da bacia com a faixa de dobramentos

sergipana é caracterizado por falhas extensionais na borda da bac¡a que colocam

os metassedimentos dos Grupos Miaba e Vaza Barris e as litofácies do Grupo

Macururé na porção sergipana da bacia em contato com as rochas sedimentares

da bacia.

Embora as bacias de Sergipe e Alagoas possam ser individualizadas, a última

caracterização ex¡stente de acordo com o Guia de Nomenclatura Estratigráfica

(Petri ef at, 1 986) conforme a Revisåo Estratigráfica da Bacia (Schaller, 1969)

recomenda manter a denominaçåo original de Bacia de Sergipe -Alagoas.
A última revisåo of¡cial realizada na bacia inclui as unidades estratigráfìcas em

2 Grupos, respectivamente Grupo Baixo São Francisco (Moraes Rego, 1g33) e
Grupo Sergipe (Oliveira, 1924), separados pela Formação Muribeca (Bender,

1957). Em 1969, Schaller reservou o termo Grupo Sergipe para nomear a seção
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marinha da bacia, subdividindo-o nas Formações Riachuelo (Campbell, 194g),

Cotinguiba (Schaller, 1969) e Piaçabuçu (Ruefli, 1963) e propôs também a
designação de Grupo Baixo Säo Francisco a antiga série Baixo Säo Francisco, que

compreende toda a seçäo da bacia de Sergipe Alagoas, desde o Carbonífero -

Formaçäo Batinga até o Aptiano -Formação Ponta Verde; subdjvidindo-o em dois

subgrupos: lgreja Nova e Coruripe.

Em sfntese o Grupo Sergipe representa a seçåo marinha e o Grupo Baixo

São Francisco a seção cont¡nental da bacia, separados pela seção transicional

correspondente a Formação Muribeca.

As Formações do Grupo Baixo São Francisco näo afloram na área de
pesquisa, e näo seräo objeto de detalhe deste estudo, cujo foco serão as seções

transicional da Formação Muribeca e Marinha das FormaçÕes Riachuelo e

Cotinguiba do Grupo Sergípe.

A bacia possui uma forma alongada, com direçäo N45oE, extensão de 350

km e largura média de 35 km na porçåo emersa (Lana,lgg0). A região cárstica em

estudo está inserida na porçåo emersa da bacia, no estado de Sergipe, entre a

borda da bacia e a linha de costa,conforme o mapa geológico da área de

estudo(fig3.1 ).
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3.2.Estratigrafia

3.2.1 Formaçäo Mur¡beca (Bender, 1957)

O nome da formação procede da cidade de Muribeca em Sergipe, em cujas
proximidades foi descrita (Santos et al., 1998). Entretanto, segundo Schalle(1969),

correlaçöes errôneas induziram ao equívoco de também incluir na Formação

Muribeca, os evaporitos e as rochas associadas, perfurados na área de Cotinguiba

em Sergipe, Por essa razão o nome Muribeca foi formalizado como unidade de

subsuperfície, diversa daquela que Bender havia definido em superfície.

Esta formação é dividida em cinco membros: Maceió (Schaller, 1969),

Tabuleiro dos Martins (Schaller, 1969) Carmópolis (Schaller, 1 969), lbura (petri,

1962) e Oiteirinhos (Schaller, 1969). O Membro Tabuleiro dos Martins ocorre

apenas em Alagoas e o Membro Oiteirinhos apenas em Sergipe.

O Membro Carmópolis é constituído por conglomerado cinzento e castanho,
policomposto e filarenito médio a grosso, está sotoposto aos evaporitos lbura e não

será objeto desta pesquisa.

3,2.1.1 Membro lbura

O Membro lbura foi definido por Petri (1962) e formalizado pela comissão de

revisão estratigráfica da bacia de serg¡pe-Alagoas para caracterizar os evaporitos e

rochas associadas que precedem a seção marinha da bacia. Os evaporitos

constituídos por halitas, silvinitas, carnalitas e taquidritas são informalmente

individualizados com a denominação de zona de sais solúveis (Schaller, 1g69).

Esta denominação diferencia a seçäo de cloretos das camadas de anidrita no topo

da seqüência. Este Membro foi detalhado por Szatmari et al.(1974) através da

identificação de 39 marcos estratigráfìcos, sendo os marcos de 1a 37

correspondentes aos sa¡s solúveis e os marcos 38 e 39 às camadas com anidrita,

sendo também dividido em 3 partes correspondentes à seção basal, seção média e

seçäo superior .

A seção basal é constituída por folhelhos e calcários com intercalaçöes de

halita, a seção média é constituída por halitas na base, sobrepostas por camadas
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de carnalitas e camadas de taquidritas no topo da seção méd¡a. A seção superior é

constituída por camadas de halita, com camadas intercaladas de silvinita e

camadas de anidrita no topo da sequência. Em funçäo destas características, a

Szatmari et al.(1974) dividiram esta seqüência em um único ciclo principal com

nove ciclos secundários, numerados de la lX, sendo os limítes entre os ciclos

estabelecidos dentro das rochas de salinidade mínima caracterizadas por folhelhos.

Os ciclos I a Vl foram depositados em ambiente progressivamente mais salino

e os ciclos de Vll a lX foram depositados em um ambiente recessivo. O contato

superior do Membro lbura com o Membro Oiteirinhos é regionalmente concordante

(Bandeira, 1981). Em função da ocorrência de silvinita, principal minério de

potássio, o ciclo Vll do Membro lbura foi detalhado por Cerqueira et al.(1982) em

cinco camadas e dezenove marcos de correlação.

A espessura média do Membro lbura na área de estudo é de 260m sendo

40m as camadas denominada Marco 38 e Marco 3g e 260m a Zona de sais

solúveis. O ciclo Vll possui uma espessura média de 40m está no topo da zona de

sais solúveis em contato discordante com as camadas do ciclo lX, O ciclo lX possui

duas camadas, sendo uma constituída por uma brecha sedimentar com fragmentos

de anidrita em matriz de calcário e uma camada de anidrita nodular no topo do ciclo

lX em contato com o Membro Oiteirinhos.

3.2.1.2 Membro Oiteirinhos

Feijó(f 979) subdividiu o Membro Oiteirinhos em quatro intervalos

denominados de I , ll,lll a e lll b, baseado na identificação de fácies carbonáticas.

Estes intervalos säo constitufdos por intercalações de calcilutitos e folhelhos, que

predom¡nam na porção superior, sendo que na base do Membro Oiteirinhos

ocorrem duas camadas de calcário com crescimento de anidrita nodular

denominadas de Marcos 41 e 42e um nível de calcário fossilffero abaixo do Marco

41 denominado de Marco 40. No intervalo de 27m entre os Marcos 40 e 4locorrem
finas camadas de aren¡to com espessuras de até lm, denominadas por

Souza(1979) de corpos arenosos do Membro Oiteirinhos e subdivididas em 12

intervalos estratigráficos. O motivo deste detalhamento é que neste intervalo está
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o aqulfero Oiteirinhos. A espessura média do Membro Oiteirinhos na área de

estudo é 140m. A formaçåo Muribeca e seus respect¡vos Membros ocorrem

apenas em subsuperfície a profundidades de 200m até 1300m

3.2.2 Fotmação Riachuelo (Campbell, 1948)

O nome desta formação deriva da cidade de Riachuelo em Sergipe, em cujos

arredores aflora, estendendo-se através de uma faixa de 20 km de largura entre as

cidades de ltaporanga e Pacatuba. Em função da presença de foraminíferos

planctônicos, nanofósseis calcários e palinomorfos foi atribuída idade albiana para

esta formação (Santos et a|.,1998), A Formaçåo Riachuelo foi formalmente definida

por Schaller (1969) e posiclonada estratigraficamente entre a Formaçäo Muribeca

na base e a Formação Cotinguiba no topo. Os contatos basal e superior são

concordantes. A Formação Riachuelo foi dividida em quatro membros: Membro

Angico (Chaves, 1963), Membro Taquari (Schaller, 1969), Membro Maruim (Hartt,

1870), Membro Aguilhada (Schaller, 1969).

O Membro Angico (Chaves, 1963) corresponde aos clást¡cos sobrepostos aos

sedimentos näo marinhos da Formação Muribeca. O Membro Angico é constituído

por aren¡tos finos a conglomerados com intercalaçöes de siltito, folhelho e calcário

cuja deposiçäo é interpretada como sendo por leques alúvio- deltáicos; está restrito

a borda da bacia e interdigitado ao Membro Taquari (Santos , et al. 1998).

O Membro Taquari (Schaller, 1969) é caracterizado por intercalaçöes

sucessivas de calcários e folhelhos. Os calcários säo brancos a cinzentos,

homogêneos, criptocristalinos e em parte margosos; localmente aparecem

horizontes algálicos e os folhelhos são cinzentos calcíferos, micromicáceos e

físseis; está sobreposto aos sedimentos não marinhos da Formação Muribeca e

sotoposto aos calcários do Membro Maruim.

O Membro Maruim (Hartt, 1870) é constituído por calcarenitos e calcilutitos

oncolíticos e oolfticos de cor creme com nlve¡s subordinados de arenito, siltito e

folhelho (Santos et al., 1998), está sobreposto ao Membro Taquari sotoposto aos

dolomitos do Membro Aguilhada (Schaller, '1969). Os horizontes de calcários
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oolíticos maciços são bem desenvolvidos nas vizinhanças das cidades de Maruim e

Rosário do Catete em Sergipe .

O Membro Aguilhada (Schaller, 1969) é constituído por uma seçäo de

dolomitos sotoposto aos calcários do Membro Sapucarí (Campbell, 1948). Feijó,

(1994) incluiu no topo do Membro Maruim as camadas aguilhada, antes

individualizadas com a designaçäo de Membro (Feitosa ef a/., I 998).

Todos os membros da Formação Riachuelo podem ser individualizados em

afloramentos. Na borda da bacia ocorre apenas o Membro Angico, que grada para

o Membro Taquari na porçäo meridional. A Formação Riachuelo possui espessuras

variáveis, o Membro Angico possui espessura máxima de 915 m, o Membro

Maruim de 1124 m e o Membro Taquari de 716 m (Santos et al., 1998); entretanto

na sub-bac¡a Taquari Vassouras a espessura do Membro Taquari é de 230m, As

espessuras médias de cada membro estão na coluna estratigráfica simplificada da

área de estudo(figura 3.2)
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Figura 3.2: Coluna estratigráfica simplificada área de estudo
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3.2.3 Formaçäo Cotinguiba (Schaller, 1969)

Após a deposição dos sedimentos da Formação Riachuelo, foram

depositados os calcários da Formação Cotinguiba com espessura média de

200m(Santos et al,, 1998). O contato inferior da Formação Cotinguiba é

concordante com a Formação Riachuelo e d¡scordante com a Formação Muribeca.

A Formação está dividida em 2 Membros, respectivamente, Aracaju e Sapucari.

O Membro Sapucari (Campbelt, 1948) é constituído por calcilutitos cinzentos

maciços ou estratificados, localmente com brechas e bancos de coquina (Santos et

al,, 1998). Campbell separou os calcários maciços (Sapucari) dos estratiflcados

(Laranjeiras) e Schaller, '1969 defìniu a Formação Cotinguiba dividindo-a em dois

membros: O Membro Sapucari englobando a fácies Laranjeiras e o Membro

Aracaju.

O Membro Aracaju (Schaller, 1969) é constitufdo por argil¡tos ou siltitos cinza

a verde, com intercalações de folhelhos castanhos betuminosos e margas

amareladas.

A idade da Formação Cotinguiba de acordo com Feijó, 1994 rn Santos et al.

(1998) va¡ do Cenomaniano ao Econiaciano (Cretáceo superior).

3.2.4 Formação Piaçabuçu (Ruefli, 1963)

Esta formação não ocorre na área de estudo e é caracterizada por

sedimentos terrígenos constitufdos por folhelhos cinzentos a esverdeados,

clásticos, piritosos, médios a grossos e calcários e dolomitos sobrepostos

discordantemente aos carbonatos da Formaçäo Cotinguiba (Santos et al., 1998).

Está dividido nos Membros Calumbi, Mosqueiro e Marituba. O membro Calumbi,

único membro aflorante, grada lateralmente para os Membros Mosqueiro e

Marituba.

Feijó (1994) excluiu a Formação Cotinguiba do Grupo Sergipe elevando-a a

categoria de Grupo e os respectivos membros a categoria de formação.
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3.2.5 Formação Barreiras (Moraes Rego, 1930)

Sobrepondo-se discordantemente aos sedimentos mais ant¡gos, assim como

as rochas do embasamento, estão os clásticos continentais finos a grosseiros da

Formaçåo Barreiras. Esta formaçåo é constituída por cascalhos, conglomerados,

areais finas e grossas, pouco ou näo consolidados, de cores variegadas (Schaller,

1969; in Santos et al., 1998). As espessuras da Formação Barreiras atingem um

máximo de 17om(Feitosa ef a/., 1998), entretanto possui uma espessura média de

50m na área de estudo.

3,3 Compartimentação tectônica e geologia estrutural da bacia

As bacias da margem continental brasileira såo aquelas formadas durante a

fragmentaçäo do Gondawana à 140 milhões de anos, no final do Jurássico e início

do Neocominano, separando o continente africano do sul americano com a

formação do oceano atlântico sul(Figueiredo,1985). A Bacia de Sergipe Alagoas é

uma bacia da margem continental que evoluiu desde a fase de sinéclise até a fase

rift (figura 3.3).

Figura 3.3:Modelo evolutivo da Bacia de Sergipe Alagoas
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(Extraído de Santos et al. ,1998)
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As rochas que compõem as seçöes transicional(evaporitos) e
marinha(carbonatos)da bacia de Sergipe, foram depositadas no estágio rft, Neste

estágio ocorreu a ruptura do embasamento por falhamento extensional de direçäo

NE-SW( figura3.3c); subdividindo a bacia em diversos blocos altos e baixos com

características estruturais próprias, geralmente limitados por falhas, que podem ser

diferenciados por vários critérios, tais como a profundidade e configuraçäo da

superfície do embasamento, natureza da cobertura sedimentar, intensidade do

falhamento e padrão de anomalias gravimétricas. A direçåo principal de

estruturaçäo da bacia é N45oE (Lana, 985).

Na área de estudo as camadas estudadas pertencem as Formações

Muribeca, Riachuelo e Cotinguiba, que afloram na porção sergipana emersa da

bacia, situadas entre a borda da bacia e a linha de costa e apresentam uma atitude

regional N45E com caimento regional suave para SE, conforme a seção geológica

da área de estudo (figura3.4.).
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3.3.1 Alinhamentos estruturais da bacia

Através da interpretação morfoestrutural de alinhamentos registrados em

mosaicos de radar, escala 1:250.000, na faixa litorânea do Estado de Sergipe entre

90 e 100 de latitude sut, Cunha (1987) associou alinhamentos observados a fraturas

e falhas medidas em campo. Neste estudo, concluiu que os alinhamentos mais

freqüentes estavam orientados na direçãoN20-30E e Nl0-25W, tanto na bacia

sedimentar como nos terrenos pré cambrianos, atingindo inclusive , os tabuleiros

da Formação Barreiras. A direçäo N20-30E condicionou a direção de linha de costa

no trecho comprendido entre a cidade de Aracaju e a loz do rio ltapecuru. O
histograma de freqüência mostra outros alinhamentos secundários, N40E, N6OE,

N70-80E, N25-40W, N45-60W.

Especificamente na regiäo de Carmópolis, Lima(1984) , menciona duas

direções preferenciais, N50-60E e N 10-20W.

Durante os trabalhos de campo referentes a presente tese, identificou-se um

conjunto de falhas normais, com atitudes em torno de N60-80Ei60-70SE, que

justapöem blocos da Formaçäo Barreiras ao Membro Sapucari.

3.4. Compartimentação geomorfológica

A área de estudo está inserida no domínio morfoestrutural da Bacia

Sedimentar Sergipe-Alagoas na qual se individualizam 06 (seis) unidades

geomorfológicas, segundo Vargas et al. (2OO2):

1-Superffcie tabular erosiva ou Tabuleiros costeiros

2- Relevados dissecados

3-Terraço fluvial

4- Planície fluvial

5- Planície fluvio-marinha

6- Planície marinha
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A unidade dos Tabuleiros Costeiros são baixos planaltos sedimentares de

rochas muito uniformes, elaborados do litoral para o interior sobre os sedimentos

do grupo Barreiras (terciário/quaternário), do grupo Sergipe (cretáceo) e do grupo

lgreja Nova (urássico). As altitudes oscilam entre 50 a 150 metros,

O compartimento dos Relevos Dissecados é constituído de relevo colinoso,

com cristas e interflúvios tabulares. Predominam colinas de topos convexos,

elaborados nos sedimentos Barreiras ou nos calcários das formaçöes Riachuelo e

Cotinguiba, do grupo Sergipe. As colinas esculpidas sobre os sedimentos do

Barreiras são mais elevadas.

Os terraços fluviais apresentam-se como um patamar esculpido pelos rios,

com declives voltados para os leitos. Encontra-se também nos baixos cursos de

drenagem, estando associado às fases de afogamento por transgressäo e

regressão marinha, relativamente datado como do Quaternário Recente.

A planlcie fluvial ocorre ao longo das várzeas do rio Japaratuba. Caracteriza-

se como uma área plana, resultante da acumulaçäo fluvial. Geralmente sujeito a

inundações e eventualmente contendo um nfvel de terraço baixo.

Planícies marinhas ocorrem no leste do município de Santo Amaro das

Brotas. Caracterizam-se por área plana resultante de acumulaçäo marinha, sob a

forma de justapos¡ção contÍnua de restingas e outros cordões marinhos,

eventualmente comportando canais, sujeitos à ação das marés.

A planície fluvio-marinha ocorre nos limites leste de Santo Amaro das Brotas

e ao longo do rio Sergipe em Maruim, É uma área plana, constituindo uma

paisagem monótona resultante da associação de processos de acumulação fluvial

e marinha e sujeita à ação das marés. Predominam sedimentos argilosos e
orgân¡cos comuns aos vales afogados e coincid¡ndo com [Jma cobertura de

mangues.
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3.5 Aspectos climáticos

A área de estudo está situada numa faixa climática tropical úmida a sub-

úmida, com temperatura média anual de 25 graus Celsius, variando de 22 a 32

graus. A precipitação anual média é de 1400mm e o período de maior incidência de

chuvas é de março a agosto (Bonfim, 2002), contrastando com um período seco

entre os meses de setembro e fevereiro com déficit hídrico conforme dados do

balanço hídrico (figura3.S) realizado para o período de 1961 a 1990 do lnstituto

Nacional de Meteorologia.

Figura 3.5..Balanço hídricoclimático -Aracaju-SE 1 961-1990
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3.6 Hidrodinâmica da área de estudo

3.6.1 Hidrodinâmica de superfície

A área de estudo está inserida em 2 bacias hidrográficas, respectivamente

bacia hidrográfica do rio Sergipe e bacia hidrográfica do rio Japaratuba,

compreendendo pequenas porçöes das bacias próximas à foz dos respectivos rios,

apenas os últimos 35km dos rios Sergipe e Japaratuba, atravessam a bacia
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sedimentar entre a borda da bacia e aÍoz destes rios respectivamente nas cidades

de Aracaju e Pirambú, o sentido geral das principais drenagens é de NW para SE e

as principais drenagens e seus afluentes nascem fora da área carbonática, que

possuem 17km de largura.

3.6.1 .1 Padrão geral da rede de drenagem

O padrão geral da rede de drenagem é dendrítico em ambas as bacias

hidrográficas. Embora o padräo geral seja dendrítico, existem locais específicos em

que os trechos dos rios Sergipe, Riachäo e Siriri apresentam mudanças bruscas de

direção no curso dos rios e conseqüente alinhamento estrutural(figura3.6). Estes

alinhamentos não alteram padrão geral das drenagens, sendo considerados como

estruturas locais.

Figura 3.6: Padrão geral da rede de drenagem
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3.6.1.2 Bacia hidrográfica do rio Sergipe

A bacia hidrográfica do rio Sergipe possui uma área de 3673km2 e é a

principal bacia hidrográfica do estado. O rio Sergipe nasce no município de poço

Redondo e percorre 120 km entre a serra da Boa Vista no oeste do estado de

Sergipe (divisa com a Bahia) e a sua foz na cidade de Aracaju.

Apenas os últimos 35km do rio Sergipe estão na área de estudo, que

aumenta progressivamente de largura entre a cidade de Riachuelo, com largura

inferior a 20m e a foz com largura de 'lkm. A vazão média na foz ê de 1j,g4
m3/seg. Os principais afluentes do rio Sergipe são o rio Poxim, rio pitanga, rio
Morcego, rio Jacoca, rio Cotinguiba e rio Ganhamoroba.

A influência da maré é bastante ¡ntensa até cerca de 20km da foz, observada

através dos resultados das análises químicas realizadas pela Codise- Companhia

do Desenvolvimento de Sergipe em duas estações distintas (inverno e veräo) em

1972 no r¡o Sergipe e seus afluentes, onde se observa elevado teor de cloretos. A

ocorrência de elevados valores de dureza total das águas coletadas no rio Sergipe

expressa em CaCOe, implica numa contribuição significativa de águas

subterrâneas no sistema hídrico de superfície (Maia Nobre, 1998).

3.6.1.3 Bacia hidrográfica do rio Japaratuba

A bacia hidrográfica do rio Japaratuba possui uma área de 1722 km2 e é a

menor bacia hidrográfica do estado. O rio Japaratuba nasce entre os municípios de

Feira Nova e Gracho Cardoso no oeste do estado de Sergipe e a sua foz é na

cidade de Pirambú no municfpio de Japaratuba, 40 km ao norte da cidade de

Aracaju, A vazáo na foz é de 10,60 m3/seg. Os principais afluentes do rio
Japaratuba são o rio Cancelo, rio Sir¡ri, rio Japaratuba mirim e rio Lagartixo.



34

3.6.2 Hidrodinâmica das águas subterrâneas

Dentre os trabalhos de caráter regional abrangendo a hidrogeologia da área

de estudo, pode -se citar 3 trabalhos principais:

1- Avaliaçâo dos aqüíferos da bacia SERGIPE/ALAGOAS entre Aracaju e

Capela, elaborado pelo LABHID - Laboratório de hidrogeologia da UFPE em

1998, com interpretaçäo de ensaios de bombeamento, análise de perfil de

poços, balanço hídrico, potenciometria da área e caracterização dos

principais aqüíferos (Feitosa ef a/. 1998).

2- O Programa de levantamentos geológicos básicos do Brasil realizado pela

CPRM e CODISE com a publicação Geologia e os recursos minerais do

Estado de Sergipe (Santos ef a/.1998).

3- O cadastramento da infra-estrutura hfdrica do nordeste-Estado de Sergipe,

realizado pela CPRM e Superintendênc¡a de recursos hídricos de Sergipe

(Bonfim,2002), com relatórios municipais sobre o cadastramento e a

situação dos poços de água subterrânea no Estado de Sergipe.

3.6.2.1 Padrão de fluxo h¡drológico regional

O padräo geral do fluxo subterrâneo pode ser observado a partir do mapa

potenciométrico elaborado por Feitosa ef a/. (1998), utilizando 90 poços com

profundidades variando entre 50 m e 170 m. As curvas potenciométricas(fig.3.7)

foram interpoladas a mão, llma vez que esta interpolaçäo exig¡u julgamento e

¡nterpretação das cargas hidráulicas em função de feições geológicas e hidráulicas

importantes.

O mapa evidencia um padrão geral de fluxo compatível com as características

geológ¡cas e com as feiçöes fisiográficas da área. As águas subterrâneas buscam

os rios como exutórios natura¡s, tendo o mar como destinaçäo final (Feitosa ef a/.,

1998).
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Figura3.7:Mapa potenciométrico da área de estudo

Curvas lsopotenciomélr¡cas
(em melros)

Drenagens

Cidades
(modificado de Feitosa et a|.,1998).

3.6.2.3 Principais aqüíferos na área de estudo

Feitosa et al. (1998) e rcalizaram estudos hidrogeológicos em uma área da

Bacia de Sergipe, situada entre Aracajú e Capela e chegaram as seguintes

conclusÕes sobre os aqüíferos Maruim e Sapucari.
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Os membros Maruim/Aguilhada, da Formação Riachuelo, o Membro Sapucari

da Formação Cotinguiba, , apresentam boas condiçÕes de armazenamento e

transmissão de água subterrânea, podendo ser considerados como aqüíferos. O

aqüffero Sapucari apresenta comportamento comportamento cárstico, com vazão

média dos poços igual a 0,66 m3/h por metro de perfuraçäo e o aqüífero

Maruim/Aguilhada apresenta comportamento cárstico e comportamento de meio

poroso, vazåo média dos poços igual a 0,34 m3/h por metro de perfuração.

Nesta tese além dos aqüíferos Maruim e Sapucarí ,será estudado o aqüÍfero

Oiteirinhos, para tanto foi elaborada uma tabela com base em ensaios de

bombeamento realizados nos diversos aqi.iíferos da ârea por vários autores,

correspondentes a interpretação de ensaios de bombeamento de longa duração

no aquífero Sapucar¡(Bertachini et a\,2003), e interpretação de testes de formaçäo

em poços no aquífero Oiteirinhos (Souza, 1979). Os ensaios do aquífero Maruim

não estavam disponíveis.

Tabela 3.1 - Quadro de vazÕes, transmissividades e profund¡dades atuais de
explotação

Aqüíferos Transm¡ssividades

(m'z/dia)

Vazöes

(m3/h)

Profundidades

(m)

Sapucarí " 'tu.uuu - zu.uuu 58,23 100

Oiteirinhos**** 0,o3 - 8,6 22,O0 330
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4. CARACTERTZAçÃO DO CARSTE NA ÁREA DE ESTUDO

A área de estudo foi compartimentada em 4 subáreas com características

distintas e inseridas na faixa de ocorrência de rochas carbonáticas, que possui

orientação regional N30Ei3SE, extensão de 52km com largura de 1Skm, sendo

constitulda pelos calcários das Formações Cotinguiba e Riachuelo que recobrem a

Formaçåo Muribeca. As 4 subáreas foram denominadas respectivamente de

subárea 1e subárea 2(figura 4.1), subárea 3 e subárea 4(îigura 4.2), sendo que as

subáreas 1e 2 estão na bacia hidrográfica do Rio Sergipe e as subáreas 3 e 4
estão na bacia hidrográfica do Rio Japaratuba.

I . Sub área 1

Esta subárea localiza-se na extremidade sudoeste da área de estudo no

município de Nossa Senhora do Socorro, entre os rios Pox¡m-mirim e Poxim-Açu,

sendo que os afloramentos são constituídos por arenitos da Formação Barreiras

que estão sobrepostos aos calcários do Membro Sapucari da Formação

Cotinguiba.

2. Sub área 2

Esta subárea localiza-se na porçäo central da área de estudo no município de

Laranjeiras, especificamente na localidade da mussuca,entre os .ios Cot¡nguiba e

Sergipe, sendo que os afloramentos säo constituídos por calcários do Membro

Sapucari da Formaçåo Cotingu¡ba.
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Figura 4.1: Localização dos subáreas 1 e 2
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3. Sub área 3

Esta subárea localiza-se na porçäo centro leste da área de estudo, nos

municfpios de Rosário do Catete e General Maynard, ,entre os rios Mocambo, Siriri

e Japaratuba, sendo que os afloramentos são const¡tuídos por calcários do

Membro Sapucari da Formaçäo Cotinguiba, pelas camadas dolomíticas Aguilhada

e calcários oolíticos do Membro Maruim. Arenitos da Formaçäo Barreiras afloram

nas porçÕes mais elevadas da área, recobrindo as unidades anteriores.

4. Sub área 4
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Esta subárea localiza-se na extremidade nordeste da área de estudo, nos

municípios de Capela, entre os rios Lagartixo e Cancelo, sendo que os

afloramentos são constituídos por Arenitos da Formação Barreiras e calcilutitos do

Membro Taquari da Formaçäo Riachuelo, que afloram nas porçÕes mais baixas da

ârea.

Figura 4.2: Localização dos subáreas 3 e 4
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4.1 Feições cárst¡cas e compartimentação da área carbonática

Os terrenos carbonáticos da área de estudo podem ser compartimentados em

dois domínios morfológicos principais, conforme a incidência de feições cársticas.

Zona com sistema fluvial dominante e feições cársticas isoladas
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A maior paÉe da área sobre as rochas carbonáticas das Formações

Riachuelo e Cotinguiba é dominada por formas de relevo típicas de sistemas

fluviais, escoamento superficial predominante e testemunhos de formas tabulares

da cobertura arenftica da Formação Barreiras (Santos et al. e Andrade 1992) com

rede de drenagem contínua e organizada e com canais em padrão principalmente

dendrítico, As principais drenagens nascem fora da área carbonática e não se

observam sumidouros do escoamento superficial. Os interflúvios exibem morfologia

de mor¡os a colinas, com vertentes de inclinação média a moderada (dez graus) .

Nota-se a presença freqüente de feiçöes de dissoluçäo do topo rochoso de

calcários, na forma de karren arredondados, dolinas isoladas e fendas de

dissolução nas cavas de pedreiras no município de Laranjeiras e em cortes de

vertentes ao longo da rodovia Br-101 .

Zona com carste poligonal dominante.

A principal característica desta zona é o agrupamento de bacias poligonais

de drenagem centrípeta, com dolinas no seu interior. ldentificaram-se duas áreas

com estas características, inseridas respectivamente nas subáreas 2 e 3 (Figura

4.1). Uma ocorre na regiäo denominada de Mussuca, com 6 km2 e outra na região

das Lagoas do Cachorro e do Cipó, com 12 km2. Estas áreas estão isoladas no

domínio da paisagem fluvial e separadas por camadas carbonáticas que não

apresentam carstificação (figura 4.3).
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Figura 4.3: Feiçöes cársticas na área de estudo
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4.2. Epicarste.

As feiçÕes cársticas de superfície caracterizam o epicarste, isto é, as formas

de dissolução do topo rochoso. As feiçÕes cársticas säo constituídas por Karen e

dolinas.

4.2.1 Karren

Feiçöes do tipo Karren são observadas nas pequenas pedreiras nas

adjacências da cidade de Laranjeiras, na cava da cimento Nassau, no município de

Laranjeiras e na pedreira abandonada em Rosário do Catete na fazenda catete

novo. As feiçöes tipo Karren apresentam três formas distintas:

1. Cristas arredondadas, separados por fendas com preenchimento de solo

residual (foto 4.1a e 4.1b ) ou fendas sem preenchimento residual.

Foto 4.1: Karren arredondados nas camadas de calcário maciço do Membro Sapucari,

cobertos por solo residual



43

2. Torres enterradas

Em cavas antigas, cortes mostram o perfil do epicarste com "torres

enterradas", recobertas por solo amarelo com fragmentos de calcário.

Correspondem a camadas de calcário oolítico do Membro Maruim preservadas

em formato de torres ( foto 4.2).

Folo 4.2: Epicarste com "torres enterradas" de calcários oolíticos do Membro Maruim

3. Karren arredondados com caneluras (Foto.4.3)

Nos calcários oolíticos do Membro Maruim observam-se karren arredondados com

caneluras, caracterizando feiçöes típicas de karren com expostos. Pequenos tubos

de dissoluçäo (canalículos) são observados em cortes naturais da rocha, indicando

processos de iniciação de condutos.



Foto 4.3: Afloramento de calcários oolíticos do Membro Maruim
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com feições de dissoluçäo

do tipo canalículos e fendas.

4.2.2 Dolinas

As depressÕes fechadas ocorrem de forma localizada nos topos dos

interflúvios entre os rios Poxim Mirim e Poxim Açu, Sergipe e Cotinguiba na área

da Mussuca. Além destas ocorrências com maior freqüência de dolinas, ocorrem

de forma mais isolada no interflúvio entre os rios Mocambo e Siriri (figura 4.3).

As dolinas são identificáveis em ortofotocartas escala 1:5000 e em funçäo

deste fato foram selecionadas as áreas da Mussuca entre os rios Cotinguiba e

Sergipe e entre o Rio Siriri e o rio Mocambo para elaboraçäo de um modelo

topográfico digital do terreno. Estas áreas foram escolhidas pelo fato de cada uma

estar em uma unidade carbonática diferente e representarem os locais de maior

incidência de dolinas.
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4.2..2.1Dolinas na área da Mussuca

As dolinas na área da Mussuca, localizada no interflúvio entre os rios

Cotinguiba e Sergipe (Figura 4.3), apresentam tanto formato circular, como ellptico

com raio máximo de 40m e profundidade máxima de 8m, conforme o modelo digital

do terreno(figura 4.4)e a tabela abaixo4.1:

Tabela 4.1: DimensÕes da dolinas na área da Mussuca

Dolina urametro

maior(m)

D¡ãMEUO

menor(m)

Profundidade(m) Azimute

Ponto 87 ¡10 20 2'5 110

Ponto 88 30 2,5 C¡rcular

Ponto39 I
Ponto 90 40? 20? 216? 110

As dolinas nos pontos 87, 88 e 90 possuem vertentes de inclinaçäo moderada

a média (20o a 300) com cobertura de material residual.

Folo 4.4: Dolina circular com 30m de diåmetro(ponto88) em bacia poligonal em calcário

na regiåo da Mussuca
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Foto 4.5: Detalhe do ponto de absorção Foto 4.6: Vista do outro lado do ponto 88

A dolina no ponto 89 é assimétrica com uma vertente de inclinação reta com

sumidouro em rocha e uma vertente de inclinação média a moderada com

cobertura de solo.

Foto 4.7'. Dolina assimétrica(ponto89) em bacia poligonal em calcário na regiäo da

Mussuca



Figura 4.4:Modelo digital e compartimentaçäo geomorfologia do carste da Mussuca
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4.2..2.2 Dolinas entre os rios Mocambo e Siriri

Uma dolina circular com 35 m de raio de profundidade de 4m foi identificada

no topo do interflúvio entre os rios do rio Siriri e riacho da várzea. A dolina

apresenta vertente de inclinaçäo moderada e está em um lago que seca no veräo.

Foto 4.8: Dolina circular(ponto79) em calcário em Rosário do catete

Em uma área com 3,5 km2 ocorrem 3 depressöes em calcário do Membro

Maruim conforme a tabela abaixo:

Tabela4.2: DimensÕes das dolinas em Rosário do Catete

Dolina Diâmetro

maior(m)

Diâmetro

menor(m)

Profundidade(m) Azimute

Lagoa dos

cachorros

500 150 2,5 110?

Lagoa do

Cipó

400 100 2,0 90

SE412 90 40 t0 160?
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As duas lagoas apresentam vertentes de inclinação suave e a outra dolina

apresenta vertente de inclinaçäo moderada. As lagoas podem ser caracterizadas

como lagoas cársticas em substrato rochoso constituído por calcários do Membro

Maruim.

4.3 Dol¡nas em arenitos

Durante o mapeamento morfológ¡co da área foram identificadas dolínas na

cobertura arenítica da Formaçåo Barreiras. Surgiu daí a questão sobre o processo

envolvido na origem destas depressões, onde três hipóteses foram levantadas:

1. Origem de dolinas devido à presença de fenômenos cársticos intraestratais

(calcários sob a cobertura arenftica)

2. Processos de tubificaçäo nos arenitos e formação de dolinas

pseudocársticas

3. Subsidência em superfície devido à dissolução de camadas de evaporitos

em profundidade.

Estas dolinas foram identificadas em 2 locais distintos, nos arredores da vila

Miranda em Capela na subárea4 e no topos do interflúvio entre os rios poxim

Mirim e Poxim Açu na subárea I (Figura 4.1).

4.3.1 Dolinas nos arredores da Vila Miranda em Capela

As dolínas nos arredores da Vila Miranda estäo na Formaçäo Barreiras que possui

espessuras de 70m e estäo próximas a borda da bacia com uma altitude média de

150m, contrastando com as demais áreas que estão com altitude variando de Sm a

25m acima do nível do mar . Os arenitos da Formação Barreiras estão sobrepostos

em contato discordante aos arenitos do Membro Angico na extremidade noroeste

da área e sobrepostos em contato d¡scordante ao Membro Taquari no restante da

área.

Neste contexto ocorrem as dolinas(foto 4.9) que estão nos tabuleiros da

Formaçåo Barreiras em um platô tabular sustentado pelos arenitos sobrepostos
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aos calc¡lutitos com folhelhos do Membro Taquari.O contato entre o Membro

Taquari e o Membro Maruim( unidade cárstica) está a 1,5km da extremidade da

área.

Foram identificadas 10 dolinas com diâmetros de 30 m a S0 m e

profundidades variando de 2,5 m a7 m(tabela 4.3).

Tabela 4.3:Dimensöes das dolinas em arenitos na vila Miranda

Foto 4.9: Dolina em arenitos na Formaçåo Barreiras em Capela

Dolina D¡âmetro (m) Profundidade(m) forma em planta

Ponto 6l 50 3 Circular

Ponto 62 60 5 Circular

Ponto63 40 4 Gircular

Ponto 64 40 3 garcular

Ponto 87 50 7 Circular

Ponto 68 30 2,5 Gircular
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doAs dolinas também podem ser identificadas através do modelo digital

terreno( figura 4.5).

Figura 4.5 : Modelo digital do terreno e compartimentaçäo geomorfológica na área

da vila Miranda
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4.3.2 Dolinas no topo do interflúvio entre os rios Poxim -Mirim e Poxim- Açu

Dolinas semelhantes as anteriores foram descritas por Fernandes, 2OO2

entre os rios Poxim-Mirim e Poxim-Açu(fig.4.'l), duas dolinas possuem 25 m de

diâmetro e 6m de profundidade ,entretanto estas dolinas ocorrem na Formação

Barreiras, que recobre os calcários do Membro Sapucari.

4.3.3 Observaçöes sobre as dol¡nas em arenitos

As dolinas que ocorrem nos arenitos da Formaçåo Barreiras no município de

Capela sugerem erosão subterrânea regressiva resultantes do movimento de

partículas de uma massa de solo carreada por percolação d'água, pois näo é

possível ident¡f¡car na seção geológica camadas de calcário sotopostas aos

aren¡tos, embora os calcários do Membro Maruim estejam nas adjacências da área.

Na área do Miranda, os mapas geológicos disponíveis näo exibem ocorrência de

rochas carbonáticas sob os arenitos. Considerando uma área maior, a ocorrência

de calcários sob os arenitos é indicada por uma faixa NE-SW de calcários Maruim

que passa no limite leste-sudeste da Area 4 (Figura 4.1). Com base na informação

da cartografia geológica de superfície, surge uma dúvida sobre a real extensão no

sent¡do oeste da camada de calcário Maruim. Neste quadro cita-se a informação

obtida através de sondagem onde há indicação da presença de calcários

Portanto, a hipótese de carste intraestratal como sendo responsável pela

subsidència na camada de arenito na área do Miranda deve ser a mais provável.

Com relação a hipótese sobre processos de tubificaçäo como causadores da

subsidência e formação de dolinas nos arenitos, faltam feiçöes diagnósticas típicas

deste fenômeno, como por exemplo, nascentes na base da escarpa arenítica

associadas à condutos, ou testemunhos de feiçÕes de tubificaçäo nas vertentes

dos arenitos, como descritos em outras áreas areniticas, onde ocorrem dolinas e

cavernas geradas pot p¡ping (Wray,'1997). Portanto, considera-se que esta

hipótese é pouco provável para ser associada à origem destas dolinas.

As dolinas que ocorrem entre os r¡os Poxim-Mirim e Poxim-Açu sugerem

processos de carstificação intraestratal, pois as dolinas estão sobrepostas as
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camadas de calcário do Membro Sapucari que apresenta dolinas identificadas na

região da Mussuca.

4.4 Nascentes cársticas

Foram identificadas duas surgências como pontos de descarga dos aqüíferos

cárst¡cos. Estas surgências apresentam valores de condutividade etétrica próximos

dos valores medidos nos poços de água subterrånea da Formação Cotinguiba,

Membro Sapucari e vazões da ordem de 350m3/h, sendo inclusive utilizadas para

abastecimento público de cidades. Os valores de condutividade elétrica destas

nascentes variam de 490 a 570pS/cm e são superiores à das nascentes na

Formaçäo Barreiras.

4.5 Feições cársticas de subsuperfície e espeleogênese

Na presente tese as fe¡çöes cársticas de subsuperfície são classificadas em

cavernas e condutos não acessíve¡s ao ser humano. A definiçâo de caverna

utilizada aqui corresponde àquela definida pela Associação Espeleológica

lnternacional: caverna é uma cavidade subterrânea natural na rocha com

dimensöes suficientes para permitir a entrada do ser humano. A definiçäo de

conduto segue Ford(1992), que define um conduto cárstico como uma abertura

linear gerada por dissolução, maior que 5 a lSmm em diâmetro ou largura, no

presente estudo, representado por aberturas na rocha carbonática com diâmetros

centimétricos a deciméhicos, normalmente não passíveis de exploraçäo

espeleológica,

4.5.1 Cavernas

A primeira citação sobre cavernas na área de estudo é de Branne(1888), que

em visita ao Estado de Sergipe realizando mapeamento para o Serviço Geológico

do lmpério, identificou às margens do rio Sergipe a caverna do urubu., em calcários

oolíticos do Membro Maruim
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Até o momento são desconhecidos outros trabalhos específicos sobre

cavernas, embora existam 12 cavernas registradas no Estado de Sergipe pela

Sociedade Brasileira de Espeleologia, conforme o cadastro nacional de cavernas.

As cavernas identificadas såo de pequenas dimensöes. Apesar da extensa

área de afloramento de calcários, poucas ocorrências de cavernas foram

identifìcadas, demonstrando um potencial espeleológico baixo da região. Três

padrões morfológicos de cavernas foram identificados:

1, padrão em rede

2. Salão associado a ponte de pedra

3. padrão retilíneo

Foram identificadas na área de estudo 5 cavernas, com comprimento de

60m, larguras variando de 2 a 4m e alturas va¡iando de 2 a 3m, sendo 2 em

calcário do Membro Maruim e 3 em calcário do Membro Sapucari (tabela 4.4).

Tabela 4.4:Dimensões das cavernas na área de estudo

('n)

Morlologiâ Litologin

zv

¡cde oolllico

FurÂdâ I
60 5 SfllÃo

pedrn

Cilcário

lâmintrdo

lJrubú

60 20 pådrão ern Câlcárlo

oolitico

Cnvcrnâ dA

Pe{lrå furÂdî

II

60

rctillnco

obsln¡ído Ìor

Cåv€rnÂ PRS 2U!

rct¡lfneo
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4.5.1.1Cavernas em calcário do Membro Maruim

As cavernas da Pedra Branca e do Urubu ocorrem, respectivamente nas

margens direita e esquerda do rio Sergipe, nos municípios de Maruim e Riachuelo

(fig 4.1).

A caverna do Urubu (Branner, 1888), com 60 m de desenvolvimento

planimétrico, desenvolve-se em calcário oolítico do Membro Maruim, apresentando

um conduto principal na direção N60W, que acompanha o mergulho de 200 do

acamamento e uma ramificação N308, perpendicular ao conduto principal. Em

seção as larguras variam de 3 a 8m e as alturas de 3 a 4m. (fotos 4.8, e 4.9)

Foto 4.1 0: Conduto principal da caverna do Urubu Foto 4.1 1 : Entrada da caverna Urubu

Na caverna Urubu as camadas de calcário oolíticos do Mb. Maruim

apresentam atitude N30oE/20oSE com um conjunto de fraturas paralelas

N300E/650NW.

A gruta da Pedra Branca, localizada-se na margem esquerda do rio Sergipe, à

montante da ponte sobre a BR-101, nas imediaçÕes do posto Flecha. Apresenta

padrão em rede com condutos em fendas verticais. Desenvolve-se em calcário

oolítico do Membro Maruim com mergulho subhorizontal com cerca de 20 m de

desenvolvimento planimétrico. Não foram obtidas medidas estruturais nesta

caverna.
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4.5.1.2 Cavernas em calcário do Membro Sapucari

As cavernas da Pedra Furada I e ll ocorrem no município de Laranjeiras

(figura 4.1) Ambas desenvolvem-se em calcários estratificados do Membro

Sapucari da Formação Cotinguiba. A caverna Pedra Furada ll localiza-se na

localidade denominada Mussuca e a Pedra Furada l, nas imediaçÕes da pedreira

da Cimento Poty e da Fazenda Boa Luz.

A gruta da Pedra Furada ll, no município de Laranjeiras, possui um salão

associado a uma ponte de pedra com dimensÕes de I m de largura e 3 metros de

altura, com espeleotemas e cúpula de corrosäo com 1m de diâmetro por 2m de

profundidade. O salão representa um testemunho de um provável conduto com

seção elíptica.

A caverna da Pedra furada na Mussuca, apresenta alinhamento na direçäo

N55W, com desenvolvimento planimétrico de 56 m, sendo 50m em galeria com 4
m de largura com seçäo retangular dominante e 6 m finais, com largura de 2m e

cone de sedimentos obstruindo a caverna (foto 4.12).

Folo 4.12: Caverna da pedra furada em calcário maciço do Membro Sapucari
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4.5.2 Condutos cársticos não acessíveis ao ser humano

Os sistemas de condutos e fraturas alargadas por dissolução constituem o

principal meio de circulaçäo de água em aquíferos cársticos (Milanovic,1981). O

estudo morfológico e da geometria de condutos cársticos de origem freática e
posteriormente expostos na zona vadosa fornece importantes pistas sobre as

características atuais de condutos no aqüífero cárstico (Worthington 1999).

Com o objetivo de caracterizar a permeabilidade secundária associada às

rochas carbonáticas da átea, realizou-se uma observaçäo sistemática de

afloramentos naturais e cortes de rocha em estradas e pedreiras, identificando

fraturas e feições de dissoluçäo que pudessem evidenciar a presença de condutos

cársticos associados ao sistema de fraturas, atualmente expostos na zona vadosa.

4.5.2.1 Morfologia dos condutos

A morfologia dos condutos em seçäo transversal apresenta formas irregulares

que variam de elíptica a circular, com eixos maiores paralelos aos planos de

fratura, às vezes com seçöes em fendas. As paredes internas dos condutos são

sinuosas, com saliências e reentrâncias (foto4.13), representando dissolução

diferencial entre estratos. As dimensões dos eixos maiores destes condutos säo

muito variáveis, desde centimétricos a métricos, com máximo observado de até 5m.

Os comprimentos observados destes condutos na pedreira da Mussuca variam

entre dezenas a centenas de metros(Foto4.14).

Foto 4.13: Conduto na pedreira santaninha Foto 4.13 : Condutos na regiäo da Mussuca
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4.5.2.2 Geometria e condicionamento estrutural dos condutos

Foram obtidas 97 medidas de fraturas que representam uma amostragem do

sistema de fraturas do Membro Sapucari da Formaçáo Cotinguiba, na área da

Mussuca e Pedreira Santaninha, no município de Laranjeiras e também do

Membro Maruim da Formação Riachuelo no município de Rosário do Catete.

Conforme o histograma de freqüência de direçäo das fraturas medidas,

obteve-se cinco conjuntos de fraturas( figura4.6), sendo um principal com uma

direçåo preferencial N65E, e quatro secundários com orientações N15W, N40W,

N25E e E-W. As fraturas apresentam comprimentos observados de métricos a

decamétricos. A maioria das medidas correspondem a fraturas simples, ou seja,

não apresentam ev¡dências de cisalhamento nem preenchimento (fratura de

traçäo).

Figura 4.6: Histograma de freqüência de direção de fraturas

N

Do ponto de vista hidráulico, todos os conjuntos de fraturas identificados

representam uma porosidade secundária importante nas rochas carbonáticas, pois

possuem uma grande extensão e interconexão.

Constatou-se que os condutos estão alinhados com planos de fratura,

ocorrendo preferencialmente na linha de intersecçäo entre as fraturas e o

acamamento.

Obteve-se 61 medidas de or¡entaçåo de condutos, representadas no

histograma de freqüência de direção da figura 4.7. Através deste histograma,
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identificou-se quatro conjuntos de direções preferenciais de condutos, sendo um

pr¡ncipal com direção N15W e três secundários com direçöes N45W, N65E e E-W.

Figua 4.7: Histograma de freqüência de direçäo de condutos

N

Comparando os histogramas de fraturas e direçöes de condutos, nota-se que

a direçäo preferencial de condutos cársticos coincide com o conjunto secundário de

fraturas a N15W. Por outro lado, o al¡nhamento secundário de condutos (N658),

coincide com o conjunto principal de fraturas N65E (Figura.4.4), As demais

direções preferenciais de condutos coinc¡dem com as outras direçöes dos

conjuntos secundários de fraturas, N40W e E-W.

Com base nas observações de campo e no histograma de freqüência de

condutos, interpreta-se que alguns setores nas rochas carbonáticas da área de

estudo possuem um sistema de condutos cársticos em rede, composto por ramos

principais na direção N'l5W e secundários N65E, N40W e E-W, interconectados

com o sistema de fraturas (figura 4.7)

A maior freqüência de condutos pode ser observada em afloramentos na

área da Mussuca em cafcários do Membro Sapucari, local em que pode ser

caracterizada uma malha de condutos, Observam-se também condutos em

calcários do Membro Maruim, entretanto a freqttência destes nos afloramentos

observados é menor que na da área da Mussuca. Nas demais áreas com rochas

carbonáticas, näo foram observados condutos. Com base nesta distribuição de

condutos, conclui-se que a unidade mais favorável para desenvolvimento de

condutos cársticos é o Membro Sapucari.
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4.6 Aqüíferos cársticos nas Formaçöes Cotinguiba e Riachuelo

Neste estudo foram procurou- se verificar a compatibil¡dade entre os

sistemas de condutos observados em campo e as interpretaçÕes de ensaios de

bombeamento nos poços do aquífero Sapucari, situados no municlpìo de General

Maynard.

4.6.1 Aqi.iífero Sapucari

O aqüífero Sapucari corresponde ao Membro Sapucari da Formação

Cotinguiba (Feitosa, 1998). Este Membro está inserido na faixa de ocorrência de

rochas carbonáticas, que possui orientaçåo regional NE/SW possuindo 52km de

comprimento com largura média de 8km; os afloramentos não são contfnuos em

toda área, na subárea 1 (figura4.l ) está predominantemente recoberto pelos

sedimentos da Formaçåo Barreiras; nas subáreas 2 e 3 aflora de maneira

descontínua, sendo recoberto por tabuleiros residuais da Formação Barreiras e na

subárea 4 näo há afloramento desta camada. Na porçäo sudeste da área de estudo

o Membro Sapucari é recoberto pelo Membro Calumbi.

O Aqüífero Sapucari desenvolve-se em calcilutitos com intercalações de

brechas, bancos de coquina e calcarenitos. Apresenta vazão média de SB ms/h

(tabela 3.1), entretanto na subárea 3 (figura 4.1) os poços AS02 e AS03

apresentam vazões de 72 m3lh e 113 m3/h, com entradas d'água associadas a

condutos. Estes poços estão distanciados de 400m, sendo que um poço perfurado

a 400m a leste dos poços AS02 e 4503, na mesma camada não produziu água.

Este fato caracteriza um meio anisotrópico

A interpretação dos ensaios de bombeamento de longa duraçäo realizados

nos poços AS02 e ASO3 (anexol)em nestes poços na área com calcários maciços

do Membro Sapucari (figura 4.1 ) utilizando o método simplificado de Jacob,

apresentou como resultado altos valores de transmissividade (10.000 a 20.000

m2ldia¡, tendo sido classificado como do tipo cárstico por Bertachini(2003), o que

concorda com as observações de condutos obtidas no presente estudo, conforme

evidenciado na zona vadosa e descrito noitem 4.5.2.2 .
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4.6.2 Aqüífero Aguilhada

O Aqüífero Aguilhada corresponde ao Membro Aguilhada da Formaçäo

Riachuelo. O Membro Aguilhada (Schaller, 1969) é constituído por uma seção de

dolomitos sotoposto aos calcários do Membro Sapucarí (Campbell, 1948). Feijó,

(1994) incluiu no topo do Membro Maruim as camadas Aguilhada, antes

individualizadas com a designaçäo de Membro (Feitosa ef a/., 1998).

A análise dos testes de bombeamento neste aqüífero e dos perfis litológicos

permite interpretar um meio extremamente heterogêneo e anisotrópico, onde o

fluxo subterrâneo exibe feiçÕes típicas de circulação cárstica, desenvolvidas,

predominantemente, ao longo de zonas fraturadas. Os testes de bombeamento

mostraram que os cones de rebaixamento se desenvolvem segundo direçöes

preferenciais, interpretadas como zonas mais intensamente carstificadas por

Feitosa ef al ('1998), e aqui também atribuídas à presença de condutos cársticos

como aqueles descr¡tos para o Maruim na localidade de R. do Catete.

Embora o Membro Maruim possa englobar as camadas Aguilhada, Feitosa ef

a¿ (1998) menciona não ter informaçöes para extrapolar o comportamento das

camadas Aguilhada para o restante do Membro Maruim, portanto, neste estudo

optou-se por individualizar os aqüíferos Maruim e Aguilhada, pois as vazöes e as

transmissividades são d¡ferentes nos locais constituídos exclusivamente pelas

camadas Aguilhada ou pelos calcários oolíticos do Membro Maruim.

4.6.3 Aqüífero Maruim

O Aqüífero Maruim correspondente ao Membro Maruim da Formaçäo

Riachuelo (Feitosa ef a/., 1 998) e apresenta nos ensaios de bombeamento

características de meio cárstico e de meio poroso com vazão mêdia dos poços de

cerca de 14 m3/h inferior a do aqüífero sapucari e mesmo das camadas aguilhada.

É constituído, litologicamente, por calcários oolíticos com intercalaçöes de

níveis dolomíticos sobrepostos pelas camadas do Membro Aguilhada. As entradas

de águas nos poços são através de fendas (Assis, 1997). Não foram obtidos dados

sobre os ensaios de bombeamento no aquífero Maruim.
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Este Membro está inserido na faixa de ocorrência de rochas carbonáticas,

que possui orientação regional NE/SW possuindo 52km de comprimento com

largura média de 6 km. Os afloramentos näo são contfnuos na área. Na subárea 1

não há afloramento do Membro Mauim. Nas subáreas 2 e 3 aflora de maneira

descontínua, sendo recoberto por tabuleiros residuais da Formaçåo Barreiras. Na

extremidade leste da subárea 4 ocorre em subsuperflcie. Na porção nordeste da

área de estudo está sobreposto ao Membro Taquari e na porçäo sudeste da área

de estudo o Membro Maruim é recoberto pelo Membro Sapucari.

4.7 O sistema cárstico associado às Formaçöes Riachuelo e Cotinguiba

A faixa carbonática aflora descontinuamente, pois em parte está recoberta por

tabuleiros residuais da Formação Barreiras em um faixa de 52 km de comprimento

na Bacia de Sergipe, com planos de acamamento bem desenvolvidos e direção

geral de camadas N50E, com mergulho de 30 para SE. Os contatos entre as

unidades carbonáticas e as não carbonáticas são bem definidos e além dos planos

de acamamento, existe um padrão de fraturamento bem desenvolvido,

caracterizando uma permeabilidade secundária, embora existem áreas com

calcarenitos e porosidade primária ainda presente. Estas estruturas correspondem

aos segmentos mais susceptíveis para criar as condições para espeleogênese nas

rochas carbonáticas.

As áreas mais altas na borda da bacia sedimentar, consideradas como área

de recarga, estäo a uma altitude de 170m e as mais baixas estäo entre 20m e o

nível do mar, configurando um gradiente hidráulico baixo, de no máximo Sm/km.

No terciár¡o, a plataforma foi recoberta por sedimentos da Formação

Barreiras, ocorrendo um evento pós-terciário de remoçäo destas camadas e

dissecação do relevo, restringindo tabuleiros residuais da Formaçäo Barreiras as

cotas mais elevadas, com ampla exposição da plataforma carbonática(Santos et

a|.,1998).

As feições cársticas de superfície náo são contínuas ao longo de toda a faixa

carbonática, confirmando a característica anisotrópica encontrada durante a
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perfuração de poços no aquífero Sapucari, existindo zonas com feições cársticas

de superflcie, zonas com feições cársticas em subsuperffcie e zonas sem

carstificação. A exposiçâo da faixa carbonática propiciou a intensificaçâo de

processos cársticos, entretanto a associaçäo do sistema de condutos com o de

fraturas, evidencia que ocorrem dissoluções intraestrata¡s, como as observadas na

subárea 1, com dol¡nas em arenitos da Formação Barreiras, recobrindo calcários

da Formação Cotinguiba.



5. CARACTERTZAçÃO DO PALEOCARSTE EVAPOR|TíCO

5.1 Distribuição de rochas evaporíticas na área de estudo
As rochas evaporíticas da área de estudo correspondem ao Membro lbura da

Formação Muribeca, conforme descrito no item 3.2.1. Estas rochas ocorrem

apenas em subsuperfície, em profundidades que variam de 200 a 1500 m e estäo

distribuidas em uma série de sub-bacias evaporíticas (figura 5.1) na Bacia de

Sergipe denominadas de Taquari -Vassouras, Santa Rosa de Lima, Pirambu-

Aguilhada e Mosqueiro(Fonseca,1974). O presente estudo trata de feições de

dissolução do Membro lbura na área de estudo com ênfase nas sub-bacias Taquari

Vassouras e Santa Rosa de Lima. Não ocorre superposição da faixa carbonática

que aflora em superfÍcie com as sub-bacias conforme evidenciado na figura 5.1.e

também do depósito de enxofre de castanhal.

Fig, 5.1 - Mapa de localização das sub-bacias evaporíticas

Drenagerrs

Cidades

Rodovia

â 
Lirnile das sub-bacias evaporilicas

(modificado de Cerqueira,1982)

L¡mite do depósito de erìxolre
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5.1.1 Sub- Bacias de Taquari Vassouras e Santa Rosa de Lima

As sub-bacias Taquari Vassouras e Santa Rosa de Lima säo sinclinais que

estão separados pelo anticlinal de Riachuelo -Sirizinho(Cerqueira et al, 1982). A

sub-bacia de Taquari Vassouras está em uma área de 185km2 posicionada entre

os anticlinais de Siririzinho e Carmópolis e a sub-bacia de Santa Rosa de Lima está

posicionada entre o anticlinal de Riachuelo -sirizinho e a borda da Bacia de

Sergipe. As camadas evaporíticas que constituem o Membro lbura são

correlacionáveis em estratigrafia e litologia em ambas as sub-bacias, inclusive

sobre o anticlinal de Siririzinho, devido a este fato é possível elaborar mapas de

contorno estrutural de camadas guia dentro do Membro lbura, identificando-se as

principais feiçÕes estruturais( figs.2). Na sub-bacia TaquariVassouras as

principais feiçöes estruturais são dobramentos de grande amplitude, anticlinais e

sinclinais, refletidos em todos os horizontes mapeados(figS.2a), permitindo afirmar

que a estruturação foi tardia atingindo indistintamente diversos horizontes

(Cerqueira et a|.1982). Os principais anticlinais são o de Vassouras e o de Taquari.

Fig. 5.2 - Mapa de contorno estrutural do Marco 4.1 dos evaporitos lbura
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5.2 Evidências de d¡ssoluçäo nos evaporitos

Os trabalhos anter¡ores acima citados comprovaram que as camadas de sal

possuem critérios para reconhecimento de seus limites, são de clara definição e

descrição e atendem a uma definição fundamental do código de estratigraf¡a: a

mapeabilidade.

Observar os evaporitos como uma única unidade sem individualizar os ciclos

e as camadas de correlaçåo, isto é os marcadores estratigráf¡cos, pode conduzir a

interpretaçÕes que caracterizem as variações de espessura de camadas

evaporíticas apenas como resultantes do fluxo de sal e sem identificar variaçöes de

espessura devidas a processos de dissolução de camadas.

Em função destes fatos ao sub-bacia Taquari Vassouras foi individualizada

no mapa da f¡gura 5.2 com as linhas vermelha e azul correspondendo a localização

dos perfis dos poços PKC-5(figura5.3), e GTP39(figura 5.4),ale, de um detalhe do

anticlinal de vassouras.

5.2.1 Evidências estratigráficas

5.2.1.1 Sub-solução em poços na Sub-Bacia Taquari Vassouras

Cerqueira et al. (1982) mencionam que a sub-solução constitui-se na

dissoluçäo gradat¡va dos sais por salmouras subterrâneas e caracteristicamente, a

sub-soluçåo, é indicada pelo aba¡xamento abrupto ou gradual do Membro

Oiteirinhos e da parte inferior da Formaçäo Riachuelo. Aumento compensatór¡o de

espessura ocorre nos membros superiores da Formaçäo Riachuelo, definindo o

tempo do início da dissolução. Estes fenômenos foram caracter¡zados nos poços

PKC-S(figura5.3) .
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Figura 5.3: Zona com dissolução de sais no poço PKC-S
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idade da dissolução. O poço GTP-39 (figura 5.4) está localizado no flanco de uma

estrutura ant¡clinal, e a ausência das camadas do ciclo Vll (acima citada) foi

in¡cialmente atribuída à presença de uma ampla estrutura de dissolução (com

diâmetro de cerca de 1,5 km) associada à falhas de grande rejeito, devido a

interpretaçåo ter sido baseada em correlação de poços distanciados de mais de mil

metros.

Estudos recentes, realizados pefo autor desta tese, com base em sondagens

subterrâneas real¡zadas nas proximidades do poço GTP-39, a partir de um galeria da

mina de potássio Taquari Vassouras, com objetivo de delimitar a área afetada pela

dissoluçâo; que detectaram a presença do ciclo Vll em um raio de 200m ao redor do

poço GTP-39, mostrando que o que o diâmetro da zona de colapso é menor do que o

anteriormente interpretado(figura 5.4a), pois as camadas do ciclo Vll eståo

preservadas a uma diståncia de 200m do poço GTP-39 e não a uma distância de

1500m. Este fato mostra que estas estruturas säo localizadas e de pequeno diâmetro,

semelhantes a uma estrutura tipo sfrafr definida por Ford e Wliams('1992), e que

processos de dissoluçäo ocorreram entre o Aptiano e o Albiano.

5.2.1.2 Resíduos insolúveis da dissolução do c¡clo Vll

Nos testemunhos das sondagens subterrâneas realizadas ao redor do poço GTp-

39, onde ocorre o desaparecimento brusco do ciclo Vll, identificou-se a presença de

material com textura argilosa (foto figura 5.4), o qual é atribuído a um resíduo insolúvel

das camadas do ciclo Vll, devido ao fato de que este mesmo material também ocorre

na forma de laminas milimétricas intercaladas nas camadas de halita fina com argila,

que constituem os marcos de correlação. Este mesmo material argiloso também

ocorre na camada marco 35, composta por intercalaçåo de halita com folhelhos.
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Figura 5.4:
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lnterpreta-se que estes resíduos insolúveis são remanescentes da camada do

ciclo Vll que foi removida por dissoluçäo, causando o desaparecimento brusco ou

redução signif¡cativa da espessura em pontos localizados da seqüência evaporít¡ca.

Considerando as camadas sobrepostas ao ciclo Vll, no âmbito do poço GTP-39,

verifica-se um rebaixamento do membro Oiteirinhos e um aumento de espessura

do Membro Taquari, o que é interpretado como uma feiçáo de dissolução

subterrânea associada a um colapso do Membro Oiteirinhos e posterior depos¡ção

dos folhelhos e calcilutitos Taquari numa depressão de colapso. Esta relação de

eventos permite sugerir, neste ponto, que a dissoluçäo subterrânea ocorreu em

tempos pós-depos¡ção do Oiteirinhos e pré-deposiçäo do Taquari ( figura 5.4a).

5.2.1.3 Fe¡ções de dissoluçöes no anticlinal de Vassouras

Feições de dissolução foram observadas no anticlinal de Vassouras (f¡gura

5.5) durante o mapeamento geológico e a realizaçäo de sondagens no interior da

mina de potássioTaquari Vassouras (Carvalho, 1995). As camadas do Ciclo Vll

apresentaram espessura anômala no topo do anticl¡nal, com ausência total das

camadas em alguns pontos localizados e a presença de resíduos insolúveis

constituídos por argilas no lugar das camadas de sal.

Nos pontos onde a camada do ciclo Vll está ausente, nota-se que a camada

de taquidrita do ciclo Vl está em contato direto com o marco 38 do ciclo lX e os

residuos insolúveis do ciclo Vll estão no contato entre o marco 38 e a camada de

taquidrita, Ësta feiçäo indica que houve a remoçäo do ciclo Vll e a conseqüente

ascensäo por fluxo da camada de taquidrita, preenchendo o vazio formado por

dissolução.

Este tipo de dissolução é comum em anticlinais e também nos flancos

(Borchert,1977) Estas feições de dissolução estão presentes também no anticlinal

de Taquari. Diferencia-se este tipo de feição de dissoluçäo que ocorreu em grande

profundidade, cerca de 300 m, daquela descrita no ponto do poço GTP39, que
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teria ocorrido em baixa profundidade (cerca de 140 m), com colapso da camada

Oiteirinhos e deposição da camada Taquari em paleorelevo associado à

depressÕes de colapso.

Figura 5.5: Zona de dissoluçäo de sais no anticlinal de Vassouras
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5.2.1.4 Feições de dissolução em áreas adjacentes a Taquari vassouras

As feiçöes indicativas de dissolução identificadas em subsuperfície na

Formaçäo Muribeca podem também ser identificadas em outras áreas adjacentes a

sub-bacia de Taquari Vassouras.

Observando o mapa de isópacas dos

camadas de anidrita nodular do Marco -39

verifica-se que no setor noroeste da área de

adjacente a sub-bacia de Santa Rosa de Lima,

Marcos 38 e 39 , que contém as

e brecha do marco 38(figura5.6),

estudo, no anticlinal de Riachuelo,

ocorrem variaçÕes na espessura e
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locais com o desaparecimento brusco destas camadas. No centro da área de

estudo conforme o mapa de isópacas destas camadas( figura 5.6), observa-se que

as isópacas são truncadas nas áreas em que a camada está ausente, ocorrendo

desaparecimento brusco das camadas de anidrita, com espessura de 10 a 30 m,

dos marcos 38 e 39. Situação semelhante é observada no mapa de isópacas do

Membro Oiteirinhos(figuras.7). Neste mapa, pode-se localiza¡ os Sha¡I's da mina de

potássio Taquari Vassouras , que são os únicos locais para amostragem do

aqüífero Oiteirinhos, e o poço GTP-7, utilizado para correlação.

Apesar de não dispor-se no presente estudo das informações estratigráficas

de detalhe sobre as camadas sobrejacentes a estes locais de variaçåo de

espessura, interpreta-se, com base nas observações obtidas na sub-bacia Taquari

Vassouras, que aqui também ocorreram significativos eventos de dissolução de

evaporitos.
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Figura 5.8: lsópacas do interualo entre os Marcoe 38 e 39
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Figura 5.7: lsópacas do Membro Oiteirinhos
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O aqüífero do membro Oiteirinhos da Formação Muribeca, é constituído por

delgadas camadas de arenito fino a médio, localmente grosseiro, intercalado por

níveis centimétricos de folhelho; ocorrendo em um sistema complexo; formando
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canais ou lentes em calcário (Souza, 1979). Este aqüífero foi testado e apresentou

uma produção média de 16m3/h com pressåo de 28kgf/cm2.

O aquffero está posicionado estratigraficamente no intervalo enhe os Marcos

4O e 41 na base do Membro Oiteirinhos. No intervalo entre os Marcos 40 e 41

constituído por calcários e folhelhos com 27m de espessura média , ocorrem finas

camadas de arenito com espessuras de até 1m, denominadas por Souza(1979) de

corpos arenosos do Membro Oiteirinhos.

Os corpos arenosos foram detalhados por Souza (1979) com base em

interpretação de testemunhos e perfis de sondagem, com caracterização dos

corpos arenosos '1,2,3,4,5,5A e 58, sendo produtores de água apenas os 3 últimos;

que estäo entre as profund¡dades de 330 e 356m de no centro da sub-bacia

Taquar¡ Vassouras. As amostras foram coletadas através de um dreno em um

Sharl ou poço de acesso a mina Taquari Vassouras, localizada no municípto de

Rosário do Catete em Sergipe. Estes aquífero apresenta baixas transmissividades

0,03 - 8,6 m2ldia e análise de água revelou elevado conteúdo de NaCl além de

forte odor de gás sulfídrico. A hidroquímica deste aquífero está no item 7.3.4. Este

local é o único ponto disponível para amostragem deste aquífero, que está acima

da camada evaporftica, sobreposto a camada de anidrita nodular do Marco 39. Os

pontos de descarga deste aquífero não säo conhecidos e também não foram

identificados na presente pesquísa, visto que estava sendo realizada uma

correlação com o modelo de modelo de circulaçäo de água e salmoura no carste

interestratal de Johnson (1992), figura 3.1. Foram identificadas na sub-bacia

Taquari Vassouras feiçöes de colapso associadas a zonas de dissoluçäo de sais,

entretanto o aquífero Oiteirinhos parece estar confinado, principalmente na sub-

bacia Taquari Vassouras devido ao fato do Membro Oiteirinhos com í40m de

espessura estar sobreposto por 230m de calcilutitos intercalados com folhelhos do

Membro Taquari, o que reforça o fato das dissoluções näo estarem associadas a

recarga meteórica atual.

5.4 Salmouras subterrâneas na Sub-bacia Taquari Vassouras
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Durante as etapas de reconhecimento geológico das zonas de dissoluçäo no

anticlinal de vassouras real¡zadas na mina Taquari Vassouras através de

sondagem direcional com furos sub-horizontais foram interceptadas duas zonas

com presença de água. Estas sondagens de reconhecimento tem como um dos

objetivos, identificar e delimitar as zonas com dissolução de sais, estabelecendo-se

um pilar ou barreira de proteção para evitar que galerias subterrâneas sejam

escavadas nestas áreas.

Dois furos de sondagem subhorizontais, realizados a partir de galerias

subterrâneas em épocas distintas, apresentaram pequeno fluxo de água, e
pressÕes de 25 e 30kg/cm2, ao atingirem a camada Marco 38 em uma zona com

dissolução de sa¡s. Um destes furos, rww2-200, penetrou horizontalmente na

camada marco 38 , ocorrendo um influxo de água. Foi realizado um teste de fluxo e

a vazâo decresceu entre de 130 l/m após I 0 minutos de teste até 2,7 l/m após

310m(Vigrass, 1 987), o furo foi tamponado estabelecendo-se um pilar de proteção

evitando-se problemas na mineraçåo subterrânea.

O outro furo, rwld-552, penetrou apenas na base da camada marco 38,

ocorrendo também um pequeno influxo. Uma amostra desta água foi coletada e

enviada para análise físico-qufmicas e isotópicas(Gale et a\.,1997), revelando

tratar-se de uma salmoura (ph = 5,4; Temp. - 32,3 oC; TDS = 392.81 I mg/L,

Slhalita = -0,15), entretanto deve-se ressaltar que este influxo ocorreu a ggom de

distância da boca do furo, local em que foi coletada amostra de água, após ter

fluido ao longo de camadas de sal.

Este tipo de fluxo decrescente fo¡ considerado por Ba(1977) como fluxo

típico de cavidades isoladas, ocorrendo o decréscimo da vazão com o tempo.

lnterpreta-se que estas águas correspondem às salmouras ou águas subterrâneas

que atuaram nos processos de dissolução das camadas do ciclo Vll, no anticlinal

de vassouras.

A composiçäo isotópica destas salmouras mostram valores negativos de ô18O

e õD semelhantes aos do aquífero Oiteirinhos e diferentes da recarga meteórica

atual.
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5.5 Evolução do paleocarste associado ao Membro lbura da Formação

Mur¡beca

As feiçóes de dissolução preservadas no registro geológico da sub-bacia

Taquari Vassouras são interpretadas no presente estudo como um paleocarste

evaporft¡co, onde atuaram processos de dissoluçäo intraestratal, seguindo as

definiçöes de Bosák ef at (1989), sintetizadas no capitulo 1.

Com base nos casos descritos no item anterior, é possível diferenciar dois

amblentes de dissolução de evaporitos na seqüência sedimentar da sub-bacia

Taquari Vassouras, um associado a pequenas profundidades (cerca de 100 m),

desenvolv¡do quando o Membro Taquari estava sendo depositado e outro, em

profundidades maiores (cerca 350m), após a deposição do Membro Taquari, sendo

associada a zonas de charneira de anticlinais.



6. ISÓTOPOS AMBIENTAIS

Para o presente trabalho, foram utilizadas análises de isótopos de O e H

para subsidiar a compreensão do funcionamento hidrogeológico dos aqüíferos

estudados, objetivando identif¡car conexöes entre aqüíferos e a relação entre as

águas meteóricas e o sistema hídrico em subsuperfície.

Algumas regras gerais podem ser reconhecidas na distribuição de isótopos

nas águas subterrâneas: se a composiçäo isotópica não muda com o aqüífero,

refletirá a origem da água; se o conteúdo isotópico muda ao longo das rotas de

fluxo subterrâneo, refletirá a história da água. Origem relaciona-se com locação,

período e processo de recarga e história relaciona-se com m¡stura, salinização e

processos de descarga. Os isótopos constituintes da molécula de água1l8O,2H,3H¡

são os traçadores mais utilizados na hidrologia isotópica ( Fontes& Fritz, 1980).

As combinações entre os isótopos estáveis de oxigênio e hidrogênio, para

constituir a molécula de água, apresentam 3 espécies mais abundantes : 1H216O

(99,73o/o), t1rtuo (o,2o%), tHzHtoo (o,o32o/o). As propriedades absolutas dos

isótopos que tornam atrativos o seu uso são o fracionamento; as d¡ferenças

relativas entre os isótopos podem ser determinadas através de medição de relaçäo

diferencial (com espectômetro de massa).

Esta relação diferencial ou concentração isotópica é expressa entåo com uma

proporção (partes por mil ou %d entre a razão medida na amostra e a razão medida

em um padräo de referência internacional (SMOW- Standard Mean Ocean Water

atualmente V-SMOW- Viena Standard Mean Ocean Water) medidos

simultaneamente no mesmo aparelho e expressos da seguinte forma, tomando o

oxigênio como exemplo (Clark & Fritz, 1997 ):

c js.\ @1Bo 1616C.) 
".""t* - 

(618C- lõt6o) p"d,áo

@1þ1611])"d,È.

619Oun,o"t,u é a composição isotópica em partes por mil de 78O na amostra.

(r8O/ 160 
) amostra é a razâo entre 18o e 160 na amostra.
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( 18O/ 1oO 
) padrão é a ruzáo entre 18O e 160 no padräo internacional.

Vários fatores são responsáveis pelas variaçöes na composição isotópica da

água de chuva , sendo a temperatura o pr¡ncipal deles. O conteúdo de 18O e 2H

cresce com o aumento da temperatura. Os teores isotópicos das precipitações

dependem ainda da latitude, altitude, estação do ano, distância do litoral e da

quantidade de chuva. Desse modo em geral a concentração desses isótopos nas

precipitaçÕes é menor à medida que aumentam a latitude , a alt¡tude, a quantidade

de chuvas e a distância ao litoral- efeito continental (Dansgaard,1g64 ).

Até a chuva alcançar o lençol freático e mesmo depois, durante o fluxo de

água subterrânea na zona saturada, a água tem sua composição modifìcada pelo

fracionamento gerado pelos processos de evaporação, uso pelas plantas,

mudanças climáticas e reaçöes com solo rocha (Clark & Fritz, 1g97). Neste

contexto, a caractedzaçâo das entradas atmosféricas serve de base para a

compreensão dos processos atuantes em subsuperfície, sendo que para

caracterizaçäo isotópica da precipitaçäo foi estabelecida por Craig uma reta

mundial de águas meteóricas baseada em análises de 8180 e ôD da precipitação

em todo o mundo. Craig (1961) estabeleceu uma equaçäo para a reta meteór¡ca

mundial, através de uma regressäo linear:

ôD = 88180 + 10. O coeficiente angular da reta meteórica mundial expressa

o fator de fracionamento isotópico desses mater¡ais.

As análises isotópicas de O e H no presente estudo provêm da coleta de

56 amostras, sendo 20 amostras de relatórios anteriores e 36 coletadas para a
presente tese, seguindo a divisão em grupos adotada no estudo hidroquÍmico

(tabela 6.1).
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Tabela 6.1: Subdivisäo das amostras de água coletadas para análises de ¡sótopos

Os resultados analíticos de ô18O e ô2H são apresentados nas tabelas 6,2 e
6,3, conforme os ambientes de fluxo amostrados.

Tabela 6,2: Valores médios da composição isotópica das águas subterrâneas na
área de estudo (n=nrlmero de amostras).

Tabela 6.3: Valores médios da composiçåo isotópica das água superficais na área
de estudo (n=número de amostras).

Grupo Recurso hídrico No de amostras

1 Aguas Subterrâneas 20

2 Aguas superficiais

(lagoas, rios,nascentes)

31

3 Chuvas 5

Grupo Ambiente amostrado(n=20) 6 ''O %" ô Dz"

Água subterrånea

Aqüífero Oiteirinhos - 4,36 -23,59

Aqüífero Maruim - 0,085 -0,875

Aqüífero Sapucari 't,87 -2,04

Aqüífero Angico -1,79 -2,1

Grupo Ambiente amostrado(n=31 ) õ '"o %" ô D "¿"

Agua superficial Nascentes -1,51 0,90

Rios -0,55 3,98

Lagoas 2,60 17,68



Tabela 6.4: Valores médios da composição isotópica

da água de chuva na área de estudo

6.1 Composição ¡sotópica das águas subterrâneas

As composiçäo isotópica das 20 amostras de águas subterrâneas varia de -
1,23%" até -5,79"/""para o ô180 e de -0,387"" a -34,80%" para o ôD .

6.1.1 Composição isotóp¡ca das amostras do Membro Oiteirinhos

As 11 amostras de águas do Membro Oiteirinhos foram coletadas em

períodos distintos, respectivamente em outubro de 1996, março de 1999 e nos

meses de fevereiro e maio de 2002, apresentando os seguintes valores médios

(tabela6.5):

Tabela 6.5- Valores médios da composição isotópica da água do aquífero
Oiteirinhos na área de estudo

lsótopos ô ''O %" õD%"

Média -4,36 -23,59

Valor máximo -3,34 13,50

Valor mínimo -5,79 -34,80

Os dados mostram valores negativos de ôr8O e ôD para as águas

subterrâneas profundas do Membro Oiteirinhos, coletadas a 330m de profundidade

e representam os valores mais negativos do conjunto de amostras analisadas,

Grupo Ambiente amostrado(n=5) 6 'oO %" õ Dy""

Agua meteórica Chuvas 0,06 10,53
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6.1.2 Composiçäo ¡sotópica das amostras do Membro Maruim

As 3 amostras de águas do Membro Maruim foram coletadas em perÍodos

distintos, respectivamente em outubro de 1996 e outubro de 2003 apresentando os

seguintes valores médios (tabela6.6):

Tabela 6.6- Valores médios da composição isotópica da água do aquífero Maruim
na área de estudo

lsótopos ô ''o7"" ô D%"

Média -1,37 -t,36

Valor máximo -1,23 -0,38

Valor mínimo -1,49 -2,33

Os dados mostram valores negativos de ôr8O e ôD, para as águas

subterrâneas rasas do Membro Maruim, coletadas a profund¡dades de até 100m.

6.1.3 Composição isotópica das amostras do Membro Sapucari

As 6 amostras de águas do Membro Sapucari foram coletadas em perfodos

distintos, respectivamente em janeiro e ma¡o de 2002 e outubro de 2003

apresentando os seguintes valores médios (tabela6.7):

Tabela 6.7- Valores médios da composiçåo isotópica da água do aquífero Sapucari
na área de estudo

lsótopos ô'"O%" õ D%"

Média -1,84 -2,23

Valor máximo -'t,67 -1,4

Valor mlnimo -2,O1 -3,',t7

Os dados mostram valores negativos de ô18O e õD, ligeiramente negativos

para as águas subterrâneas rasas do Membro Sapucari, coletadas em

profundidade de até 100m. Estes valores são inclusive mais negativos que as
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águas do Membro Maruim, sendo que algumas amostras apresentam excesso de

deutério.

6.2 Composição isotópica das águas superficiais

As composiçäo isotópica das 31 amostras de águas superficiais varia de -
2,04"/"" até 5,96"r" para o E18O e de -3,1"¿" a -31,72"k" para o ED . Esta faixa de

variação permite caracterizar três grupos de amostras distintas, acompanhando os

ambientes amostrados,

6.2.1 Composição ¡sotóp¡ca das amostras de lagoas

As 11 amostras de águas de lagoas foram coletadas em períodos distintos,

respectivamente em outubro de 1999 e maio, julho e outubro de 2OO2

apresentando os seguintes valores médios (tabela6.8):

Tabela 6.8- Valores médios da composição isotópica da água das lagoas na área
de estudo

lsótopos ô'"O%" ô D%"

Média 2,60 17,68

Valor máximo 5,96 31,72

Valor mf nimo -0,7 1,8

Os dados mostram valores positivos de ô 18O e ô D, enriquecidos em

isótopos pesados para as lagoas, sendo estes os maiores valores médios das

águas superficiais.



6.2.2 Composição isotópica das amostras de r¡os

As 6 amostras de águas de lagoas foram coletadas em períodos distintos,

Iespectivamente em maio e julho de 2002 apresentando os seguintes valores

(tabela6.9):

Tabela 6.9- Valores médios da composição isotópica da água dos rios na área de
estudo

lsótopos ô'"O?- ô Dv""

Média -0,55 3,98

Valor máximo 1,17 7,7

Valor mínimo -1,5 o,2

Os dados mostram valores ligeiramente negativos de ô18O e valores

ligeiramente positivos de ôD para os r¡os, sendo que os valores médios säo

inferiores aos valores das lagoas.

6.2.3 Composição isotópica das amostras de nascentes

As 14 amostras de águas de nascentes, incluindo as nascentes cársticas,

foram coletadas em perlodos distintos, respect¡vamente em maio e outubro de

2002 e outubro de 2003 apresentando os seguintes valores (tabela 6.10):

Tabela 6.10-Valores médios da composição isotópica da água das nascentes na
área de estudo

lsótopos ô'"o7"" E D%"

Média -1,43 0,39

Valor máximo o,62 8,7

Valor mf nímo -2,04 -1,7
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Os dados mostram valores ligeiramente negativos de ôr8O de ôD para as

nascentes, podendo-se separar as três amostras de nascentes cársticas, que

apresentaram os seguintes valores de ô180 de ô D (tabela6.11):

Tabela 6. 1 1- Valores médios da composição isotópica da água das nascentes
cársticas na área de estudo

lsótopos 6 'oO%" ô D7*

Média -1,57 -1,34

Valor máximo -1,29 -0,93

Valor mínimo -2,02 -1,7

Os valores de ô18O de ôD estão na mesma faixa de valores medos de ô18O

de ðD dos aqüíferos Maruim(tabela 6.6) e Sapucari(tabela 6.7).

6.3 Composição isotópica da água de chuva

As 5 amostras de águas de chuvas foram coletadas em períodos distintos,

respectivamente em junho de 1999 e outubro de 2002 apresentando os seguintes

valores (tabela 6.12).

Tabela 6.12: Valores médios da composição isotópica das águas de chuva na área
de estudo

lsótopos 6 '"o %" ôD7oo

Média -0,06 10,53

Valor máximo 0,89 15,81

Valor mínimo -0,51 6,7

Os dados mostram valores de ð180 de ôD muito próximos à linha mundial

águas meteóricas.
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6.4 lnterpretação dos resultados de 6180 de ôD na área de estudo

Os resultados de análises de ô18O e ôD das 56 amostras, que representam

os ambientes de águas superficiais, subterrâneas e meteóricas foram plotados em

um diagrama (figura 6.1) que correlaciona os valores de ô18O de ôD com a reta

meteórica mundial estabelecida por Craig (1961). Verifica-se neste gráf¡co a

existência de três grupos de amostras com composiçÕes de ô18O e ôD distintas e

diferenciadas.

O primeiro grupo é o das águas do aquífero Oiteirinhos, com os valores mais

negativos de ô18O e 6 D do conjunto amostrado, coincidentes com a reta meteórica

mundial (Craig,1961). O segundo grupo é constituído por amostras dos aqüíferos

Sapucari e Maruim, nascentes, e águas meteóricas e o terceiro grupo é constituído

por amostras de lagoas, representando os valores mais positivos do conjunto.

As cinco amostras de água de chuva não sâo estatisticamente suficientes

para estabeler uma reta local de água meteórica, portanto as amostras foram

correlacionadas a reta meteórica mundial (Cra¡g, 1961)e a reta calculada por Salati

et. al(197 4) para as águas meteóricas do nordeste brasileiro cuja equação ô D =

7,6. ô 18O + 9,7 é praticamente coincidente com a equação encontrada por

Craig(1961) ô D = I ô tto * 10. Além da reta meteórica mundial, foi calculada uma

reta de evaporação local baseada na correlação linear entre as onze amoshas de

lagoas. A correlaçäo linear entre os valores de õ r8Oy"" e ô D%" das amostras do

aquífero Oiteírinhos resultou na seguinte equaçåo: 6 D = 6,87.ô 18O + 6,39 (R2 =

0,52), embora os valores de ô r8Oy"" e ô D%" coincidam com a reta meteórica

mundial.

Segundo Fontes (1981) a identificação de paleoáguas, relacionadas a

salmouras primárias (antigos episódios evaporlt¡cos) pode ser realizada através do

elevado conteúdo de isótopos pesados, ainda reflet¡ndo um enriquecimento

evaporítico, e o reconhecimento de salmouras secundárias, geradas a partir da



Figura 6.1: Diagrama de correlação dos valores de ô 18O%o e ô Dru na área de estudo
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lixiviaçäo de sais por águas meteóricas, através do baixo conteúdo de

ísótopos pesados. Em um diagrama que correlaciona os valores de ô r8O e ô D as

salmouras primárias exibiråo um enriquecimento por evaporação e as salmouras

secundárias estaräo sobre ou próximas da reta de águas meteóricas além de

empobrecidas em isótopos pesados.

O fato dos valores de ô18O e ôD das amostras de água do aquífero

Oiteirinhos coinc¡d¡rem com reta de água meteórica mundial no diagrama de ô18O

versus ôD (figura 6. I ) e também näo apresentarem enriquecimento por

evaporaçäo, evidencia uma origem relacionada a lixiviação de sais por águas

meteóricas (salmoura secundária). Os valores muito negativos de ôr8O e ôD das

águas do Membro Oiteirinhos, quando comparados com os valores das demais

amostras, mostram que estas águas näo refletem uma recarga direta por águas

meteóricas ou superf¡ciais atuais. Portanto, esta composição isotópica deve refletir

uma recarga antiga e possivelmente em condições cl¡máticas distintas das atuais.

A comparação dos valores de õ18O e ôD do aquífero Oiteirinhos com os

valores de ô18O e ôD dos aqüíferos Sapucari e Maruim, mostra que a posição das

amostras destes aqüíferos no diagrama ô18O de õD (figura 6.1) é muito mais

próxima da água meteór¡ca atual, indicando recarga mais rápida nestes do que a

recarga do Oiteirinhos. Esta interpretaçäo é coerente com os valores de

transmiss¡vidade determinados para estes aqüíferos, onde o Oiteirinhos apresenta

valores muito baixos e o Sapucari valores muíto altos de transmissividade (tabela

3.1)

Leal et al. (1974) analisaram a composição isotópica das águas do arenito

Açu na bac¡a sedimentar Potiguar no nordeste; que é semelhante à média dos

valores de ô180 e ôD do Oiteirinhos obtida no presente estudo. Anteriormente Gale

(1997) havia correlacionado a composição isotópica do arenito Açu a uma única

amostra do Membro Oiteirinhos. Após verificar esta constataçäo, utilizou-se no

presente estudo, a média de ô18O e ôD de 20 amostras (tabela 5.2) de água

provenientes do arenito Açu coletadas entre 1968 e 1972, publicados por Leal ef a/.

(1974),:
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Tabela 6,13: Composiçäo isotópica média de 20 amostras do arenito Açu
(modificado de Leal , 1974)

Aqulfero õ 1"o%o
ô Dô O%o

Arenito Açu -4.8 -26,00

Este empobrecimento em isótopos pesados relativo à recarga atual, foi

interpretado por Salati et al (1971) na bacia Potiguar como indicativo de equilíbrio

em condiçöes climáticas mais frias e secas, correspondendo a efeitos

paleoclimáticos entre 20 a 100 mil anos.

Segundo Gat (1997), a composição isotópica das águas subterrâneas rasas

de origem meteóricas sáo utilizadas para caracterizar a composição média da

precipitação na área de recarga em qualquer local em vez das amostras

provenientes da precipitaçäo. Esta combinaçåo entretanto não é perfeita existindo

casos em que a composição é mais enriquecida em isótopos pesados e as vezes

ligeiramente empobrecida.

O grupo dos aqi¡íferos rasos dos Membros Sapucari e Maruim, a

profundidades de 100m, apresentam composições isotópicas das águas

subterrâneas com valores ligeiramente negativos em relação à recarga atual

(tabelas 6.6 e 6.7), sendo co¡ncidentes com a reta global de águas meteóricas (fig

6.2), Portanto, estas composições isotópicas devem refletir uma recarga em

condições climáticas atua¡s.
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Figura 6.2: Diagrama de correlação dos valores de ô18O e ôD dos aqüíferos Sapucari e

Maruim na área de estudo
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Os lagos ou outros reservatórios de águas superfciais, que perdem água por

evaporação são caracterizados por enr¡quecimento em isótopos pesados. Nesta

cond¡ção, a composição isotópica difere da reta meteórica mundial (Gat, 1997). As

amostras do grupo das lagoas estão enriquecidas em 1'O e 'H, evidenciando

águas que sofreram processos de evaporação. Gale et al. (1997) inferiu uma reta

de evaporação local na área de estudo com base em cinco amostras, embora este

número não seja suficiente para estabelecer uma equação. No diagrama de

correlação de valores de ô18O de ô D (figura 6.1) estao plotadas as composiçöes

isotópicas de 1l amostras das águas das lagoas, sendo possível estimar a

seguinte equação linear: ED = 4,6. ô18O + 5,7 (R2 = 0,93), podendo-se inclusive

inferir uma reta de evaporação local.

6.5 - Estratigrafia isotópica e modelo hidrogeológico

A interpretação dos resultados de análises isotópicas de ô18O de ôD permite

distinguir dois ambientes dist¡ntos de fluxo de águas subterrâneas: um relacionado

d'o
(%")
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aos aqüÍferos cársticos das Formaçöes Cotinguiba e Riachuelo e outro relacionado

ao Memb¡o Oiteirinhos da Formaçäo Muribeca. Ver¡fica-se também que cada

aqtrlfero possui uma assinatura isotópica característica, baseada na composição

média dos valores de õr8O e ôD, sendo possível correlacionar a composiçåo

isotópica com as unidades aqüíferas na área de estudo (tabela 6.14). Nesta

correlaçäo com a estratigrafia, observa-se que os ambientes de fluxo

correspondentes às Formações Riachuelo e Muribeca, estäo separados por um

horizonte confinante que é o Membro Taquari, constituído por intercalaçÕes de

calcário e folhelho, não havendo mistura entre as águas dos aqufferos cársticos e o

Oiteirinhos.

Tabela 6.14: Correlaçäo entre as unidades estratigráficas e os valores médios de ð
180 de 6 D da água subterrånea nos aqülferos

FoÌmaçâo Membro Litolog¡a EspessuÌa(m) Garacter¡zação ô 'oO7oo õ Dv""

Cotinguiba Sapucar¡

Galcár¡o 200 ¿onaa carsltcas

local¡zadaa e

aqüíferos

cársticog

-'1,84 -2,23

Maru¡m

Calcário ool¡t¡co 100 5C

localizadas e

aqi¡fferos

cársticos

-'t,37 -1,36

R¡achuelo Taquar¡ calcár¡o e

folhelho

230 Hor¡zonte

confinante sem

carst¡ticação

Muflbeca
Oiteir¡nhos

atcanos e

aren¡tos

140 aquilero com

salmoura

subte¡rânea

-4,36 -23,59

Mur¡beca lbura Evapo.¡tos 260 Paleocarste
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7. HIDROQUíMICA

7.1 Introdução

O estudo hidroquímico foi realizado com base na amostragem de águas

subterrâneas, águas superficiais e de chuva na área de estudo (tabela 7.1),

segu¡da da determinação de parâmetros qufmicos e físico -químicos.

ïabela 7.1:Subdivisäo das amostras coletadas na área de estudo

A classifìcação apresentada na tabelaT,1 não é suficiente para uma

carccletizaçáo hidroquímica da ârea de estudo devido a grande variabilidade nas

concentraçÕes dos fons maiores, conforme o resumo dos resultados analíticos

obtidos para um conjunto de 73 amostras (tabela 7.2).

Tabela 7 .2: Resumo dos resultados analíticos

Grupo Amostras No de amostras

I Agua Subterrânea 26

2 Agua superficial 40

3 Agua de chuva 7

lon Mínimo Máximo Média Desvio

Padrão

Nâ 4,24 110.200 9.04s 23.279

Ca 1,19 12.524 1.321 3.127

Mg 0,8 4.645 576 1.334

ct 17,4 t87.605 19.173 46.144

so4 0,62 4.130 275 696

pH 4,79 8,6 6
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Através da análise dos dados da labela 7.2 verifica-se a necessidade de distribuir

as amostras conforme seu ambiente de fluxo para estabelecer as correlações e

diferenças hidroqulmicas entre os diversos reservatórios de água. As 73 amostras

coletadas na área de estudo foram então distribuídas em I tipos (tabelas 7 .3 e 7 .4).

A localizaçåo dos pontos de amostragem é visualizada na figura 7.1 , sendo que

os locais de amostragem foram denominados no mapa com as seguintes iniciais:

LA- lagoas, CT- rios,No-nascente cárstica, NS- nascente, AS- aquífero Sapucari,

AM- aquífero Maruim e O aquífero Oiteirinhos, sendo estas as mesmas letras as

iniciais das amostras na tabela 7.5 .

Figura7.1- Mapa de focalização dos pontos de ãmostragem
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Figura 7.1- Mapa de localizaçåo dos pontos de amostragem

UNIDADES CARSTICAS

FORMAçÃO COTtNcUtBA

t trrlemUro Sapucari

FORMAçÂO RnCHUELO
Membro Aguilhada

Membro Maruim

Drenagem

Rodovias

¡ Cidades

- 
cidades

PONTOS DE AMOSTRAGEM
Acu¡s suPERFtctAts

. LA- Lagoa
o CT - Rios
o NC - Nascente Cárstica. NS - Nascente

Ácu¡s SUBTERRÂNEAs
. AS - Aqulfero Sapucari

AM - Aqulfero Maruim
OIT - Aquífero Oiteirinhos

O 
Area de estudo



ôÃ

Tabela 7.3- Classificação dos tipos de águas superficiais

Tabela 7 .4 - Classificação das águas subterrâneas

Os I grupos correspondem aos diferentes ambientes de fluxo, sendo que S
correspondem a águas superficiais, 3 a águas subterrâneas e a recarga meteórica,

que corresponde a água de chuva,

Os ambientes de fluxo foram caracterizados de acordo com sua posição

estratigráfìca e no caso das rochas carbonáticas, segundo sua situaçâo no sistema

cárstico, com amostragens em rios, nascentes e lagoas, separando-se as

nascentes e as lagoas cársticas das demais amostras destes grupos. As águas

subterrâneas foram amostradas em poços tubulares com entradas de água nos

calcár¡os do Membro Sapucari e em shañ de mina subterrånea com dreno no

intervalo correspondente ao Membro Oiteirinhos.

As cavernas, por serem de pequeno porte, não apresentavam gotejamento

ativo ou reservatórios de água subterrânea, portanto não foram amostradas.

Grupo Ambiente amostrado No de amostrâs

Água superficial

Nascentes não cárst¡ca II
Nâscentes cárst¡câs 4

Rios l5

Lagoas 6

Lâgoas cársficas 4

Grupo Unidade estratigráfica No de amostras

Água Subterrânea

Oiteirinhos l3
Sapücari l0
Maruim 3
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7.2 Parâmetros hidroquímicos derivados

7.2.1 Dureza Total

A dureza total(DT) de uma água qualquer é definida coma a somatória das

concentrações de Ca2* e Mg2* nela dissolvidos, sendo expressa na forma de mg/L

equivalente a CaCO3(White,1988). A dureza total é resultante da soma da dureza

temporária(Dt) e da dureza permanente(Dp), através da seguinte expressão:

DT=Dt+Dp
A dureza total foi calculada através da fórmula mencionada, utilizando -se o

software Aquachem*, os resultados deste cálculo estäo na tabela7.5,

7.2.2 Relação entre a condut¡v¡dade elétr¡ca e a dureza total.

FigulaT.2: Relação entre a condutiv¡dade elétrica e a du[eza total
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Esta relação é útil na avaliação do teor de sais d¡ssolvidos e o conseqi.iente

grau de saturação das águas. Obteve-se a seguinte equaçäo linear com os

resultados analíticos( figura 7 .2).

. Foram também calculadas as razöes CalMg, CalSo4 e Na/Cl, sobretudo

porque a razão CalMg(tabela7.5) é um dos principais fatores que condicionam a

precipitação de calcita ou aragonita,



Tabela7.5: Resultados analíticos e parâmetros químicos derivados

R(mmoUL)

Durezâ roral Ca/Mg CalSO4 Na/Cl pH

mg/L

97

K' ct soq-? Hco3'
(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)

48,5 ',t57.13 3.36 39.04
13.8 51.7 1A2 19,52
17,6 66,16 1.85 19.52

Condut. STD Ca'? Mg" Na'
(ps/cm) (mg/L) (mg/L) (m9/'1,) (mg/L)

450 309.2 5,8 0,9 82
250 121.4 4,6 0.8 39
250 131 3.4 1 U
250 140,6 3A 1 35
290 120.3 3,8 1.1 48
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7.2.3 índices de saturação

O Índice de saturação(ls) de uma solução expressa o quanto uma água

natural desvia do estado de equilfbrio ( White,l988). O valor do índice de saturação

pode ser obtido através das segu¡ntes expressöes(Langmuir,1971):

ISc = log(IAPc / Kc) -calcita

ISd =loeUAPd / Kd)2 - dolomit¿t

ISg =lst111P*, **) - gipsita

onde:

lAPc é o produto da atividade iônica I Ca2.][CO32-] em solução e Kc é o
produto de solubilidade da calcita.

lAPd é o produto da atividade ¡ônica I Ca2.][Mg'z-l[Co3]l em solução e Kd é o
produto de solubilidade da dolomita,

lAPg é o produto da atividade iônica I Ca2*][SOa2] em solução e Kc é o

produto de solubilidade da gipsita.

Para valores de lS=0 a água esta em perfeito estado de equilíbrio com o

mineral em solução, ou seja a solução está saturada e não ocorre dissolução nem

precipitação.V aloés positivos indicam soluçÕes supersaturas e valores negativos

indicam águas insaturadas em relaçäo aos minerais presentes.

Para os cálculos do índice de saturação em calcita e dolomita, deve-se ter

uma especial atenção na determinaçäo do pH , pois este valor é usado no cálculo

da atividade iônica uma vez que o [CO32-] é obtido da determinaçäo do ph e do

[HCOt]. No trabalho util¡zou-se o software Aquachem para calcular o índice de

saturação das águas amostradas apresentados na tabela 7.6.

Langmui(1971) demonstra que uma incerteza de 0,05 no pH ocasiona um

erro de 0,1 no índ¡ce de saturaçäo, portanto, adota-se no presente estudo um erro

de 0,1 no índice de saturaçäo da calcita.
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Ambiente de fluxo

Chuua

Lagoas

Lagoas cárst¡cas

Rios

Nascentes

Nascentes cárst¡cas

Sapucar¡

Maru¡m

Oiteirinhos

Tabela 7.6: fndices de saturaçäo

índices de saturaçäo
Anidrita Aragonita Calcita

4,53 -2,66 -2,61

-2,31 {,80 0,66

4,30 -2,68 -2,54

-2,80 ¡,34 {,19

3,49 -s,8r -3,67

4,72 0,03 0,17

-2,89 0,34 0,49

.3,11 {,28 i,14

0,00 0,20 0,32

Dolomita

€,2e

-1,41

{,1S

4,36

0,04

0,65

4,24

1,30

7.2.4 Pressão parcial de CO2

A pressáo parcial de COz- é um importante parâmetro pois reflete a proveniência e

história de águas cársticas ( Ford e Wlliams, 1992) e representa a pressão de uma

fase gasosa de COz- coex¡stente e em perfeito equilíbrio com a água

analisada(White,1 988). Este parâmetro é obtido pela expressäo:

p ÇO¡ =[HcOo llH'l

K1. KCO:
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onde [HCO3-] é a atividade iônica da concentraçäo do ânion HCO¡-, obtida

por titulação da amostra de água, [H.] é o valor negativo do pH, K1 é a constante

de dissociação do ácido carbônico e K COz é a constante de hidratação COz(Ford

e Williams, 1992). Estes valores säo obtidos em tabelas termodinâmicas.

Os valores de p CO2- calculados utilizando o software Microsoft Excell estäo

expressos na forma do logaritmo negativo de P COz( tabela 7.5).

7.3 Água meteórica

A água de chuva apresenta um pH médio de 6,99, elevada quantidade de

sais dissolvidos caracterizada por uma condutividade elétrica média de 300 uS/cm.

Dentre os elementos dissolvidos destacam-se o Cl e Na com 82,73 mg/L e 47,93

mg/L , seguidos por K e Ca com 23,84 mg/L e 4,10 mglL (anexo 2). O anion HCO3-

apresenta teor médio de 23,70 mg/L, estes são os menores valores de HCO3-

dentre todas as amostras analisadas na área de estudo. Segundo o diagrama de

Piper( fig..) trata-se de água cloretada - sódica. O alto teor de sódio e de cloreto

pode ser atribuído a influência de aerossóis marinhos ricos nestes elementos,

devido a proximidade de 25km da linha de costa . A razâo molar Na/Cl média é de

0,84mmol/L muito próximo ao da água do mar 0,858mmol/L.

Figura 7.3:.Representaçäo da água de chuva em diagrama de Piper

Classificação da água de clruva

20
Na HCO3

T-43 4-a
txsIlIUIO 0E GEoclÊNclAS - USP

- ¡ltLlOT¡CA -
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7.4 Relação entre índices de saturação e amb¡entes de fluxo

Os gráficos correspondentes as f¡guras abaixo mostram a relaçäo entre os

ambientes de fluxo e os Índices de saturação em relaçäo a anidrita(figura7.4),

aragonita(f¡gura7.5), calcita(figura7.6) e dolomita(figura7.7) Todas as águas

superficais, exceto as nascentes cársticas são insaturadas em relação a anidrita,

aragonita, calc¡ta e dolomita(figura 7.6). As nascentes cársticas são insaturadas

apenas em relação a anidrita. Todas as águas subterrâneas são insaturadas em

relaçäo a anidrita, exceto as águas do aquífero Oiteirinhos que estão em equilíbrio

com a anidrita(figura7.6) .

Figura 7.4:fndice de saturaçåo em anidrita F¡gura 7.5 :lndice de saturação em aragonita

Relação lS X Amb¡ente de fluxo

-5,00 .l lochura

".00, 
. a i , r,g"*

¡ I ¡ 
^Lagoas 

cáßlicas

E -3oo| . ] n,o"

f -r,t I l' ruascenres

. Nssc€ntes cårslicas
-r.oo | | .s"ou"";

o,ool J l¡rvaruim

Amblent6

Figura 7.6:fndice de saturação em dolomita

Relaçåo lS X Ambiente de fuxo

Relação lS X Ambiente de fluxo

-5,00 r
I

-4.00 1

I

€ -¡nol5.
P '2.00 l

r -1.00 l
o,oo l

I

1.00 l

i
Chu\a

Lagoas

L8goas cáßlicas

. Nascenles cáßl¡cas

¡ Sapucari

Oileirinhos

Figura 7.7 rfndrce de saturação em calctta

Relação lS X Ambiente de fluxo

1ll1
ë ¿,oo]
3l, -l 00.t

o.oo .]

,ool

^ 
Lågoâs cáßlicas

Rlos

Sapucari
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7.5 Aguas superficiais

7.5.1 Rios

A água de escoamento em canais fluviais foi coletada nos rio Siriri, Riachäo e

Ganhamaroba, conforme o mapa de localizaçåo na figura 7 .1.

A água dos rios apresenta um pH médio de 7,52 elevada quantidade de sais

dissolvidos TDS médio 1384,33 mg/L, caracterizada por uma condutividade elétrica

média de 1853 uS/cm Dentre os elementos dissolvidos destacam-se o Cl e Na

com 619,16 mg/L 309,26 mg/L, seguidos por Mg e Ca com 36,48.mg/L e 21,30

mg/L (anexo 2). O anion HCOg-apresenta teor médio de 216,57 mg/L Segundo o

diagrama de Piper( fig7.8.), o conjunto amostrado representa uma população

heterogênea identificando-se dois grupos, sendo um de águas cloretadas - sódicas

e outro de águas bicarbonatadas cálcicas.

Figura 7.8: Representação da água dos rios em diagrama de Piper

O alto teor de cloreto de sódio pode ser atribuído a uma zona de transição entre a

área dominada por águas doces e as água do mar. Esta zona de mistura entre

20 20 40 60 ao
Na HCO3 Cl
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águas é também evidenciada pela grande amplitude de variação das

concentraçÕes de sólidos dissolvidos no conjunto amostrado (Figura7.9).

Figura7.9: Distribuição de freqüência dos valores de sólidos totais dissolvidos(TDS) nos rios.

Sólidos Totais Dissolvidos nos Rios

'12000

'10000

laooo
Et
ã oooo
o
F 4000
.t)

2000

0

1 2 3 4 5 6 7 8 I 10 11 12

Amostras de águas dos rios

As amostras a montante da área carbonática correspondem ao ponto CT-23 e

as amostras do escoamento sobre a átea carbonática correspondem aos pontos

CT-15,CT-16,CT-17,CT-24 e CT- 25,CT-42,CT-48 e CT-51.

O alto teor de bicarbonato pode ser atribuído ao fato dos rios serem

alimentados pelas águas dos aqüíferos cársticos conforme a representação do

diagrama de SI/FF utilizando as amostras do ponto CT-15 que é um típico

exemplo de um rio drenando as águas de um aqüífero dolomítico no período

seco(figura 7.10) e no período chuvoso(figura7.11). No mapa de pontos na figura

7.1 no ponto CT-15 o rio está atravessando as camadas dolomíticas do Membro

Aguilhada.



Figura 7.10: Representação do ponto CT-15 no diagrama de Stiff no período seco.

cT-15
Na

Outubro de 2OO2 - Período^Feco

Figura 7.'1 1 : Representâçäo do ponto CT-15 no diagrama de stiff no período chuvoso

CT-15 Maio 2002- Período ChuvosoNe i------f----.\ Cllt\/t\ca ( + )".o'\t,,'\ l//
Mq \___)J so4
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7.5.2 Lagoas näo cársticas

A água de lagoas näo cársticas foi coletada preferencialmente em áreas que näo

possuem os calcários Maruim e Sapucari como substrato rochoso (figura 7.1).

A água das lagoas apresenta um pH médio de 7,85, com quantidade média

de sais dissolvidos TDS médio 338, 10 mg/L, caracterizada por uma condutividade

elétrica média de 426,67 uS/cm(cv.%..) e elevado coef¡ciente de variaçåo. Dentre

os elementos dissolvidos destacam-se o Cl e Na com ..106,92.m9/L e 63,47

.mg/L, seguidos de Ca com .27,32 mglL (anexo 2). O anion HCO3- apresenta teor

médio de 62,22 mglL A dureza total das águas é 203,02 mglL de Ca CO3 e a

razão Na/Cl( mmol/L) é 0,7'1 , inferior a da água do mar..

7.5.3 Lagoas cársticas

As águas das lagoas dos Cachonos e do Cipó, classificadas

geomorfologicamente como cársticas, foram coletadas em área que possue

como substrato rochoso o calcário do Membro Maruim, conforme o mapa de

localizaçäo na f¡gura 7.1 .

A lagoa do Cipó, ponto LA-26 água apresenta um pH de7,46, com sólidos

totais dissolvidos de 183,60m9/L. O ânion HCO3- apresenta teor de 160,55 mg/L A

dureza total das águas é 125,70 mg/L de Ca CO¡ e a "€.zäo Ca2* lug2* ( mmol/L) é

5,6. Dentre os elementos dissolvidos destacam-se o Ca2* com 42,78mgtL, o Cl e
Na com 19,18 mg/L e 8,24 mg/1.
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Figula 7.12: Representaçåo do ponto CT-26 no d¡agrama de Stiff

2 (meq¡)

Verifica-se através do diagrama de Sf¡rT que as águas desta lago são

bicarbonatadas cálcicas, provavelmente por serem provenientes do sistema

cárstico.

7.5.4 Nascentes não cárst¡cas

A água de nascentes que são alimentadas por aqûíferos não carbonáticos, foi

amostrada nos pontos NS-1,NS -7, NS-g, NS-10, NS-32 e NS-4'l (figura7,1). Estas

águas apresentam um pH médio de 5,74, e média de sólidos totais dissolvidos de

149,60 mg/L e são caracterizadas por uma condutividade elétrica média de

204,55uS/cm. Dentre os elementos dissolvidos destacam-se o Cl e Na com

49,07 mglL e 32,97 mgil, seguidos Ca com 6,80m9/L (anexo 2). O anion HCO3-

apresenta teor médio de 25,42 mg/L A dureza total das águas é 30,76 mg/L de Ca

CO¡ e a razäo Na/Cl( mmol/L) é 1,03 , superior a da água do mar. O conjunto

amostrado representa uma população de águas cloretadas - sódicas.

Ponto 26
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7.5.5 Nascentes cársticas

As nascentes alimentadas por aqüíferos carbonáticos foram amostradas

foram amostradas nos pontos NC-08 e NC-60..(figura7.l)e são caracterizadas por

pH méd¡o de 7,44, com média de sólidos totais dissolvidos de 335,40 mg/L,

caracterizada por uma condutividade elétrica média de 527 ,5O us/cm. Dentre os

elementos dissolvidos destacam-se o Cl e Na com 64,80 mglL e 44,43 mg/L,

seguidos Ca com 64,72mglL (anexo 2). O anion HCO3- apresenta teor médio de

268,37 mglL A dureza total das águas é 219,60 mg/L de Ca CO3 e a razåo Na/Cl(

mmoul) é 1,08 , superior a da água do mar..

Figura 7.'13: Representação do ponto NC-60 no diagrama de Sf/,ï

lvlq

ct

HCO3

so4

O padrão da nascente cárstica no d iagrana de STIFF é semelhante ao da lagoa do cipó,

evidentemente com concentrações diferentes.
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7.6 Águas subterråneas

7.6.1 Aqüífero Sapucari

Este aquífero foi amostrado em poço tubular com entrada de água a ???m

nos calcários do Membro Sapucarí. A água deste aquífero apresenta um pH médio

de 7,98, os sólidos totais dissolvidos apresentam concentração média 318,17

mg/L, caracterizada por uma condutividade elétrica média de 522 uS/cm. Dentre

os elementos dissolvidos destacam-se o Cl e Na com 68,20 mg/L e 41,11 mg/L,

seguidos Ca com 48,72mglL (anexo 2). O anion HCO3- apresenta teor médio de

198,77 mglL A dureza total das águas é 167,43 mglL de Ca COs e a razão Na/Cl(

mmol/L) é 0,94 , superior a da água do mar. Estas águas são bicarbonatadas

cálcicas.

Figuø 7 .14: Representação de amostras do aquífero Sapucari no diagrama de Sf/ff

As águas do aqüífero Sapucari estão saturadas em relação a aragonita,

calcita e dolomita e ¡nsaturadas em relação a anidrita. As nascentes cársticas cujas

águas säo proven¡entes de condutos nos calcános do Membro Sapucari

apresentam índices de saturação similares ao das águas do aquífero Sapucari,

Pontô 3
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inclusive a relaçäo entre as concentrações de Ca2* e HCO¡- såo semelhantes no

aquífero Sapucari e nas nascentes cársticas (figura7.15)

Figura 7.15: Relaçäo entre as concentraçöes de CA2* e HCO¡-nos aqüíferos cársticos e

nascentes cársticas

Relação entre as concentrações de Ca2'x HCO3'
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No gráfico da figura 7.15 uma amostra de nascente cárstica (nascente do

lbura, ponto NC 60, tabela7.5) apresenta concentração de saturação maior que as

demais, indicando maior dissoluçäo de CaCOs- e portanto, maior pressäo de COz.

As nascentes não cársticas apresentam concentraçöes de Ca2* e HCO¡- menores

que as concentrações das nascentes cársticas e dos aqüíferos cársticos.

7.6.2 Aqüífero Maruim

Este aqüífero foi amostrado em 3 poços tubulares, sendo um com . A água

deste aquífero apresenta um pH médio de 6,91, os totais dissolvidos apresentam

concentração média 620,50 mg/L, caracterizada por uma condutividade elétrica

média de 652 uS/cm. Dentre os elementos dissolvidos destacam-se o Cl e Na

120

100

e80
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com 48,36 mglL e 27,20 mg/L, seguidos Ca2* com 69,38mgil (anexo 2). O anion

HCO3- apresenta teor médio de 429,03 mg/L A dureza total das águas é 304,33

mg/L de Ca CO3 e a rczâo Na/Cf(mmolil) é 0,86 semelhante a da água do mar,

Estas águas são bicarbonatadas cálcicas magnesianas.

As águas do aquífero do Membro Maruim, estão insaturadas em relação a

calcita, entretanto com valores próximos de zero. O mesmo ocorre em relação a

aragonita e dolomíta, sendo completamente insaturadas em relaçåo a anidrita. As

entradas de água neste aquífero também estão associadas a condutos. As

camadas do Membro Maruim apresentam intercalaçöes de níveis dolomíticos, o

que reflete um teor mais elevado de Mg no diagrama de STIFF(figura 7.16), destas

águas quando comparado com o diagrama de SI/FF do aqüífero Sapucari (Figuras

7.14)

Figura 7.'16: Representaçäo de amostras do aqüífero Maruim no diagrama de SflrT

I 2 3 (rìeq¡)

7.6.3 Aqüífero Oiteirinhos

A água deste aqiiífero apresenta um pH médio de 7,02; elevada quantidade

de sais dissolvidos, com valor médio de sólidos totais dissolv¡dos de '196.784 mg/L,

sendo caracterizada por uma condutividade elétrica média de 1 15.672 us/cm.

Dentre os elementos dissolvidos destacam-se o Cl- e Na* com 1'11.283 mg/L e
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52.184 mgtL, seguidos de Caz* com 7.438 mg/L (anexo 2). O anion HCO3'

apresenta teor médio de 78,21 mg/L A dureza total das águas é de 33,014 mg/L de

CaCO¡- e a razäo Na/Cl( mmol/L) é 0,72, inferior a da água do mar. As águas do

aquífero do Oiteirinhos, estão saturadas em relação a anidrita, calcita, aragonita e

dolomita (tabela 7.6). Estas águas são tip¡camente cloretadas sódicas, mostrando

uma relaçäo linear entre o Na* e o Cl- (figura 7.17), As altas concentraçöes de sais

dissolvidos nesta água permitem classifìcá-las como salmouras.

Figura7.17: Correlaçåo linear entre as amostras de Na* e Cl- no aquífero Oite¡r¡nhos

A água do aqûífero Oiteirinhos também apresenta uma relação linear entre as

concentrações de Ca2* e Cl-, seguindo a equação v = 0,0607x + 796,83 (R2 =
0,9837). A concentração destes anions nesta salmoura é muito superior a da água

do mar ( figura 7.1 8)

Figura 7.18: Correlaçåo linear entre as amostras de Ca2* e Cl-no aquífero Oiteirinhos
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Hounslow (1995) def¡niu um diagrama de diferenc¡ação de salmouras (brlne

differentiation p/of) que utiliza as ¡azöes rCa2* | (r Ca.+rSO4-) e rNa-/ (r Na.+rcl-)

para identificar os diferentes tipos de salmouras.

As razões acima do aqüífero Oiteirinhos foram plotadas no diagrama de

Hounslow(1995) e o campo corresponde à de salmouras associadas a campos de

petróleo (figura 7.19).

Figura 7.19: Diagrama definido por Hounslow (1995) para diferenciaçäo de salmouras
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L Discussäo e integração de dados

A área de estudo possui I ambientes de fluxo, além da recarga meteórica,

que podem ser diferenciados do ponto de vista hidroquímico e isotópico devido a

características distintas de cada ambiente, Por exemplo, a distinção entre os

ambientes de fluxo de água subterrânea pode ser realizada através da relação

entre as concentraçÕes de Ca2* e Cl-, juntamente com a relaçäo entre Ca2* e Mg*,

o que permitiu estabelecer campos de concentrações destes íons para a recarga

meteórica, aqüíferos rasos e profundos. Na bacia estudada os aqüíferos Sapucari e

Maruim correspondem aos rasos e o aquífero Oiteirinhos, ao profundo (figuras 8.1

e 8.2), tendo ainda como referencia para comparaçäo a composição da água do

mar. A relação Ca2* e Mg'*, permite ainda distinguir dois tipos de aqüíferos

cársticos, em funçäo do teor de Mg, mais alto no aqüífero Maruim, em relação ao

Sapucari.

Figura 8.1: Diagrama de correlaçäo Ca2* e Cl- para distinção de ambientes de fluxo
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Figura 8.2: Diagrama de correlação Ca2* e Mg2* para d¡stinçäo de ambientes de

fluxo

Os poços no aqüífero Sapucari possuem entradas de água associadas a

condutos, conforme detectado durante sua perfuraçäo. As águas associadas aos

condutos carbonáticos estão insaturadas em relação a anidrita e saturadas em

relaçäo aos minerais carbonáticos calcita, aragonita e dolomita.

As águas do aquífero Maruim apresentam valores de índice de saturação que

oscilam entre -0,46 e O,2 pa.a calcita, -0,61 e 0,06 para aragon¡ta e -0,84 e 0,3

para dolomita. Comparando os aqüíferos Sapucari e Maruim, notou-se que o

prime¡ro apresenta valores sempre pos¡tivos de 156¿¡¿¡¡¿, enquanto o segundo

apresenta lS""lcir" oscilando entre valores positivos e negativos, sendo inferiores a 1

no Sapucari e superiores a -1 no Maruim. Atribui-se este comportamenio distinto

entre os aquíferos cársticos, ao fato do Membro Sapucari possuir um sistema

cárstico mais desenvolvido, com rotas de fluxo mais profundas e tempos de
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residência da água maiores em relação ao Membro Maruim, que ter¡a um carste

menos desenvolvido, implicando em fluxos menos profundos e eventos de recarga

rápida com água insaturada ou tempo de residência menor. Os aqüíferos cársticos

dos Membros Sapucari e Maruim possuem águas bicarbonatadas cálcicas devido a

processos de dissolução em rochas carbonáticas. A razäo rMg2'h:a2* +

rMg2*,definida em Hounslow(1995), varia de 0,37 a 0,49 no aquffero Maruim e de

0,13 a 0,41 no aquffero Sapucari. Segundo Hounslow (op.cit), quando esta razão é

menor que 0,5 ocorre dissolução conjunta de calcário e dolomito. O fato desta

razão ser menor nas águas do aquífero Sapucari em relação ao aqülfero Maruim, é

interpretado como conseqüência de um processo de dissoluçäo mais intenso de

dolomita no aquífero Maru¡m do que no Sapucari.

As águas dos aqüíferos Sapucari e Maruim também se distinguem através de

diferenças na composição de E 18O de ô D. Os valores referentes ao Sapucari

possuem uma tendência de empobrecimento em 180 e Deutério relativamente aos

valores das águas do Maruim. Atribui-se este fato também ao provável tempo maior

de residência da água no sistema Sapucari, em comparação ao aqi.lffero Maruim..

A área de recarga meteórica destes aqulferos é ao longo da superfície de

afloramento dos Membros Sapucari e Maruim e a descarga é realizada através das

nascentes cársticas tributárias dos r¡os que atravessam a área cárstica, e que

deságuam no mar. As análises isotópicas indicam que águas meteóricas, r¡os e

aqüíferos cársticos estão no mesmo campo isotópico, diferenciando -se as lagoas

devido ao processo de evaporaçåo.

Os valores de ô18O de ô D indicam que não há uma comunicaçäo entre os

aqilíferos cársticos e as salmouras do aquífero Oiteirinhos.

Segundo Appelo e Postma (1993) o cloreto em salmouras é oriundo da

dissoluçäo de sais, devido a abundância de sais em bacias sedimentares

evaporíticas, entretanto menciona que salmouras em rochas ígneas no escudo

canadense apresentam composição similar, porém a fonte de Cl- näo é facilmente

identificável neste caso. Além da relação entre o Na+ e o Cl-, a concentração de

Ca2* nas salmouras também aumenta linearmente com a de Cl- e o aumento de

Ca2* ê um indicador da interaçäo rocha água, para o qual existem diversa
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explicações, como dolomitizaçäo da calcita, dissolução de gipsita ou anidrita,

acompanhada pela redução de sulfato, ou então processo de hiperfiltraçäo.

Embora existam elevados teores de Ca2* no aquífero Oiteirinhos é necessário

distinguir as características hidroquímicas deste, das características dos aqüíferos

cársticos, pois somente com base na alta concentração de Ca2* do Oiteirinhos,

este seria classificado como cárstico. A utilização da razâo rCa2*l (rNa*+rK*)

permite distinguir campos de águas cálcicas, rCa2+ (rNa*+rK*)> 1 e sódicas tCaz*

/(rNa*+rK*)< 1 (Figura 8.3).

No gráfico da figura 8.30 é possível distinguir as características químicas das

águas do carste das Formações Riachuelo e Cotinguiba, com a razão rCa2*l

(rNa*+rK*)>1, caracterizando o campo das águas cálcicas e as salmouras do

Membro Oiteirinhos, que possuem elevados valores de cálcio e razäo Ca2*

/(rNa*+rK*)<1, caracterizando o campo das águas sódicas .

Figura 8.3: Diagrama de correlação da razâo rCa2*/ (rNa*+rK*) com os ambientes de fluxo
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Além das águas do aquífero Oiteirinhos, somente as águas superf¡ciais

apresentam a relaçäo rOa2* (rNa*+rK.)<1, localizando-se no campo das águas

sódicas, exceto duas amostras. Uma destas amostras foi coletada na lagoa do

Cipó, sobre calcários Maruim (amostra LC-26) e a outra corresponde a uma

amostra do rio Ganhamaroba, em ârea calcá¡ia (amostra CT-50).

As águas do aqüífero Oiteirinhos säo cloretadas sódicas, com elevados teores

de Ca2* e um característico odor de HzS (cheiro de ovo podre). Segundo Hounslow

(1995), este é um indicador típico de reduçäo de sulfato e presença de H2S. Outro

parâmetro indicativo da presença de HzS neste tipo de salmoura é a razão Na*/Cl-

<1 , segundo Bojarsk (1970).

As salmouras do aqüífero Oiteirinhos apresentam rczäo ¡\Ãg2r lca2* com valor

médio de 0,78 e 0, 72 parc a razäo Na*/Cl-, sendo que o índice de saturação para

anidrita é zero, o que evidencia um processo de dissoluçäo de anidrita e

conseqüente redução do sulfato, ut¡lizando os ind¡cadores de Hounslow (1995).

A redução do sulfato foi comprovada também nas adjacências da área de

estudo, no depósito de enxofre nativo de Castanhal(figura8.4), cujo modelo

genético estabelecido por Frota e Bandeira(1997) baseia-se na ação de bactérias

redutoras de sulfato que transformam a camada de anidrita através da reação com

metano, produzindo calcita e gás sulfídrico, conforme a reação aba¡xo.

Ca SO¿' + CH+ = CaCO3- + H2S +H20.

Neste modelo do depósito de enxofre de Castanhal o gás sulfídrico é

trapeado pelos folhelhos do Membro Oiteirinhos, que está sobleposto às camadas

de anidrita(Marco39). Posteriormente o gás sulfídrico foi oxidado para enxofre

nativo por água doce superfic¡al. No modelo de Frota e Bandeira, existe um fluxo

ascendente do reservatório de petróleo que está no Membro Carmópolis, através

de falhas, devido a ausência da camada de sal e um fluxo descendente de águas

meteóricas( figura 8.4) . Na borda da bacia Taquari Vassouras as concentraçöes

Na*, Ca2* e Cl- do aqüífero Oiteirinhos, no poço GTP-7(figura 5.7)que está

sobreposto as camada de anidrita, são inferiores às do centro da bacia, mas

mesmo assim, ainda estão acima da concentração destes íons na água do mar. No
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centro da bacia Taquari Vassouras as espessuras das camadas de sal säo de

260m, o que impede o fluxo ascendente do reservatório de petróleo para a

camada de anidrita e o Membro Oiteirinhos que estäo confinados entre o do topo

do sal e os 230m de calcilutitos e folhelhos do Membro Taquari. Neste contexto, a

faixa carbonática está a sudeste, no outro lado da bacia em outro ambiente de

fluxo.

Figura 8.4: Seção geológica com indicaçåo de unidades aqüíferas e assinaturas isotópicas
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Portanto, os altos teores de Ca2* no aquífero Oiteirinhos são atribuídos à

redução do sulfato através da ação de bactérias redutoras. Entretanto, para

verificar se a única fonte de Ca2* é a anidrita foram utilizadas as razões Ca2*lca2*+

SO¿2- e Mg2*lca2*+ Mg2* definidas em Hounslow(1995). Segundo Hounslow

(op.cit), quando a razâo Ca2*lca2*+ SO¿2- é maior que 0,5 existe outra fonte de

cálcio além da anidrita e, quando a razâo Mg2*lca2*+ Mg'*é menor que 0,5 ocorre

dissolução de calcário e dolomito.
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Nas águas do aquífero Oiteirinhos, a razão Ca2*lCa2*+ SO¿2- varia de 0,90 a

0,98 com média de 0,93, e a razáo Mg2* lca2** Mg'* var¡a de 0,39 a 0,48 com

média de 0,44, O Sl dotomita é 1,30, o Sl carc¡ta é 0,32 € o Sl ¿¡¿se¡it¿ é 0,20, portanto

existe outra fonte de Ca2' além da anidrita ou gipsita e o sistema está

supersaturado em dolomita. A razäo Mg2r lca2* varia de 0,52 a 0,90 com média de

0,78. Apesar do alto teor de Mg2., este íon não é predominante.

Berner (1971) idealizou um modelo para a origem do Ca2* e a precipitação de

calcita neste tipo de ambiente, no qual a redução de sulfato por bactérias resulta

em excesso de HCO¡-, o que ocasiona a precipitação de calcita através da reaçäo

do HCO3- com o Ca2*. O processo concorrente para originar Mg2. foi proposto por

Chapelle (1983), no qual ocorre a dissolução de calcita magnesiana em carbonatos

com precipitação de calcita para cimentação secundária através da seguinte

reaçäo:

(Car-xMg')COs + HzO + COz-(l-x) Ca2* + x Mg2* +2¡ ç9.-
Ca2* + 2H COi = CaCO¡ + HzO + COz(aql

Ahibui-se a presença de Mg nas águas do Oiteirinhos à dissolução de calcita

magnesiana e a posterior precipitação de calcita, conforme o processo proposto

por Chapelle(1983), concomitante à redução do sulfato.

A representação dos resultados analíticos das amostras do aqüífero

Oiteirinhos no diagrama de Sflff (figura8.5) evidencia um decréscimo nas

concentrações de Ca2* , HCO¡ e SO¿- em relação aos teores de Na. e Cl-.
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Figura 8.5r Representação dos resultados analíticos das amostras do aqüífero O¡teirinhos

no diagrama de St ff

4tùt fme¡r,l)

A presença de água meteórica no sistema é evidenciada através das

concentraçöes de ô18O de ôD das salmouras do aqüífero Oiteirinhos, que quando

lançadas no diagrama ôr8O de ôD (figura ??) coincidem com reta de água

meteórica mundial elaborada por Craig(1961), entretanto, devido aos valores muito

negativos, são interpretadas como paleoáguas.

Este fatos denotam que ocorreram processos de dissoluçäo no aqüffero

Oiteirinhos e nas rochas evaporíticas ao longo do fluxo entre a borda e o centro da

bacia com o conseqüente aumento das concentraçöes de Ca2* e Cl-, entretanto

não há um processo de recarga associado as águas meteóricas atuais denotando

um confinamento do aquífero, ou entäo, que este processo na bacia Taquari

Vassouras é extremamente lento, inclusive devido a baixa transmissiv¡dade deste

aquífero.
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9. CONCLUSÕES

Foram caracter¡zados um sistema cárstico atualmente em desenvolvimento

nas rochas carbonáticas das FormaçÕes Riachuelo e Cotinguiba e um paleocarste

associado às rochas evaporíticas da Formação Muribeca na bacia cretácea de

Sergipe Alagoas.

O sistema cárstico atual desenvolve-se nos calcários da Formação

Cotinguiba, Membro Sapucari e nos calcários da Formação Riachuelo, Membro

Maruim. Neste sistema cárstico prevalece a drenagem superficial, exist¡ndo zonas

restritas com predomínio de feiçöes cársticas.

No Membro Sapucari ocorrem setores com um sistema de condutos com

padrão em rede, composto por ramos principais na direção Nl SW e secundários

N65E, N40W e E-W, interconectados com o sistema de fraturas. No Membro

Maruim a freqüência de condutos é menor que no Membro Sapucari. Tanto no

Membro Sapucari como no Membro Maruim os condutos evoluem para um sistema

com pequenas cavernas. As principais feiçöes cárst¡cas de superfície säo kanen e

dolinas, sempre nas zonas com predomínio de feições cárst¡cas. .

O Aqüífero Sapucari apresenta poços com altas vazöes(125m3/h)

contrastando com poços com vazão nula. Ensaios de bombeamento indicam altas

transmissividades (10.000 a 2O.OOOm2/dia) e entradas de água associadas a um

s¡stema de condutos (20 a 100m), cujo padrão foi identificado em afloramentos

durante o mapeamento geológico. O aquífero Maruim apresenta nos ensaios de

bombeamento características de meio cárstico, entretanto com menor

produtividade que o aquífero Sapucarí.

Estes aqüíferos possuem ass¡naturas isotópicas e hidroquÍmicas distintas,

com águas bicarbonatadas cálc¡cas porém com diferenças na razão Mg2*/C¿2*+

Mg2*, que varia de 0,37 a 0,49 no aquífero Maruim e de 0,13 a 0,41 no aquífero

Sapucari, o que é interpretado como consequência de um processo de

dissolução mais intenso de dolomito no aquífero Maruim do que no Sapucari. Com

base nos valores mais negativos de õ180 e 6D no aqüífero Sapucari, em relação às
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águas do Maruim, atribui-se rotas de fluxo mais profundas e tempo de residência

maior da água no aqüífero Sapucari do que no Maruim.

Existe um paleocarste associado às rochas evaporíticas da Formação

Muribeca cujas feiçöes de dissolução estão preservadas no registro geológico da

bacia. Estes processos de dissoluçåo subterrânea foram identificados nas camadas

do Membro lbura da Formaçäo Muribeca na sub-bacia Taquari Vassouras através

da caracter¡zaçäo de zonas de colapso, desaparecimento brusco ou redução

significativa da espessura da camada de sal, presença de resíduos insolúveis e

salmouras subterrâneas. critérios estratigráficos permrtem identificar estes eventos

como ocorridos no Cretáceo, durante a deposiçäo da Formação Riachuelo.

Acima do Membro lbura está o aquífero Oiteirinhos, cujas salmouras säo

cloretadas sódicas com característico odor de H2S, classificadas como típicas

águas associadas a campos de petróleo, Os altos teores de Ca2* no aquífero

Oiteirinhos são devidos a processos de dissolução subterrânea de rochas

evaporíticas e calcárias.

Existem dois ambiente de fluxo distintos, um ambiente de fluxo relacionado

aos aqüíferos cárst¡cos das Formaçôes Cotinguiba e Riachuelo e um ambiente de

fluxo relacionado ao Membro oiteirinhos da Formação Muribeca. Estes ambientes

de fluxo distintos säo também interpretados através dos resultados de análises

isotópicas de ô 18O de ô D , sendo que as salmouras do aqüífero Oiteirinhos, a 3S0

m de profundidade e acima do topo do sal, possuem uma origem relacionada a

lixiviação de sais por águas meteóricas (salmouras secundárias). em período

anterior ao atual

Este fato confirma a hipótese de ocorreram dissoluções subterrâneas através

da circulação de águas meteóricas formando uma frente de dissolução progressiva

de evaporitos e calcários.

Os valores de ô r8O de ô D permitiram estabelecer uma estrat¡grafia

isotópica na área de estudo diferenciando os aqùíferos rasos(cársticos) do aquífero
profundo.
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