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Resumo

O presente estudo investigou a partlcipação do H2SO4, como agente

corrosivo no carste cio Grupo Una, na bacia de lrecê e na bacia do rio salitre,

tendo como base o monitoramento hidroquímico e a determinação de fácies

hidroquÍmicas. A fácies escoamento superficial alogênico é caracterizada por

baixoó valores ¿s pN (X=4,79 ; CV=3,15%) e dos principais cátìons e ânions,

com destaque para SOa2- (x=0,57 mg/L : CV1O,32%): A fácies fluxo freático

profundo carbonático representa a maior concentração de HCOs- de todo

conjunto amostÍado, com média igual a 359,08 mg/L Na média as águas desta

fáciês encontram-se saturadas para calcita (Sl" = 0,02) e insaturadas para

gipsita (Sln = -1,51). A concentraçäo de Soq2- também é alta (x= 204,50 mg/L ;

ÓV l¡S.OÓy" I destacando-se um ponto de amostragem que exibe elevado

valor médio para SO¿2 (x = -7 46,07 ; CY = 13,79%); Na fácies percolaçäo

vadosa a concentraçäo de So¿2-é expressiva, com méd¡a igual a 305'09m9/L;
Nos reservatórios subterrâneos destaca-se a alta concentração de HCO3'
(média - 305,1 0 mg/L), indice de Saturação para calcita mu¡to próximo do
èquilíbrio (Sl"= -0,0ã) é concentração média para SO42- (x=17,79 m-g/L; CV =

52,O3Y.), Nas nascentes cársticas observou'se alto teor de HCO3 (X= 246,96
mg/L ; CV = 11,0%), Sl" = 6,60 (0,28 a -0,37), em equilíbrio de saturaçäo para o
mineral calcita e concentração de SO¿'' 1f= 19,30m9/L ; CV = 31,47%). As
águas meteóricas säo caracterizadas por baixas concentraçoes dos principais
cátions e ânions, com médias inferiores a 0,5m9/L.

Cálculos estequ iométricos foram aplicados aos dados hidroquímicos e

conclui-se que no balanço molar as águas náo seguem as razöes clássicas
para dissolução exclusiva por ácido carbônico, mas s¡m, adequam-se ao
sistema HzSOq * CaMgCO3. Minerais secundários de cavernas foram
analisados e detectou-se ocorrências express¡vas de gipsita, sob a forma de
crostas, estalactites e filamentos, que, vinculadas ao ambiente de formação,
indicam a participação de soluçóes r¡cas em sulfato em seus processos. O
evento principal de deposição de gips¡ta foi associado ao rebaixamento do NA
após fase de ampliaçåo paragenética dos condutos. Análises isotópicas de
ô13CHCO¡- em amostras de águas subterrâneas indicam valores enriquecidos
(-10,4%" PDB-V) em relaçåo ao esperado para a reação de dissolução da rocha
carbonática por ácido carbônico (-17,1'/*), condição relacionada à influência de
13C oriundo da rocha por ação cio ácido sulfúrico. O òs4S de sulfato em água
subterrânea (*.=17,7o/oo CDT) é levemente empobrecido em relaçäo à pjrita
(X=21 ,3o/oo), com valores na faixa de amplitude prevista para o processo de
oxidaçäo, condição que atesta a participação de ácido sulfúr¡co na dissolução
da rocha carbonática. Análises m¡crobiológ¡cas na água subterrânea do
aqüífero cárstico indicaram a presença de bactérias do gênero Acidithiobacillus
e bactérias redutoras de sulfato (BRS), ambas presentes no ciclo do enxofre e
responsáve¡s pela produção de ác¡do sulfúrico. Neste sentido, as var¡áveis
estudadas possibilitam a conf¡rmação da participaçáo do ácido sulfúrico na
dinåmica do sistema cárstico do Grupo Una no Estado da Bahia.

Palavras chave: carste, hidroquímica, ácido sulfúrico, gipsita, Acldlthiobacillus



Abstract

Themaingoalofthisstudyistodeterminetheeffectivenessofsulfuric
acid as a corrosiv-e agent in the karst system of the una Group (lrecê geological

basin and salitre river basin), based on hydrochemical monitoring and the

respective hydrochemical facies. The allogenic surface runoff is characterized

by iow ion cóncentrations and pH (ph=4,79 ; CV=3,15%) Sulfate is also ¡ow for

this facies (X=0,57 mg/L , CV 10,32%) With respect to the HCO¡- content, the

deep phreàtic flux iñ the carbonate aquifer has the highest concentration

compared to the other facies, with a mean of 359,08 mg/1. This deep phreatic

flux is saturated with respect to calcite and undersaturated w¡th respect to

gypsum, showing average concentrations of 204'5 mg/L (CV 135'00%) for

éô¿2-, including one sampìing site with average concentration oÍ 746,07 mglL
(CV = 13,79%). Expressive sulfate concentratlon was also deiected in the

vadose seepage, wlth a mean of 305,09 mg/L Underground reservoirs have

high HCO| content (X=305,10 mg/L) together with calcìte saturaiion index close

toêquilibrium (Sl" = -0,02) and lower sulfate concentrat¡on (mean of 17,79 mglL,
CV = 52.03%). The karst springs revealed similar chemistry to the underground
reservoirs, with high HCO3- content (X=2a6,96 mg/L ; CV = 11,OoÀ), saturated
with respect to calcite (mean of Sl" = 6,66 varying between 0,28 and -0'37) and

mean sulfate concentration of 19,30m9/L (CV = 31 .47%). The meteoric
recharge has a very low solute ìoad, with means of alì ions lower than 0.5 mg/L.
Storchiometrìc balance calculations applied to the hydrochemical results
showed that the molar balances of the various water facies do not follow the
classical ratios of carbonate dissolution only due to carbonic acid, but on the
contrary, they follow better the chemicaì system of HzSO¿ - CaMgCO3. The
study of the express¡ve secondary gypsum deposits in caves, represented by

crusts, stalactites and filaments, showed that their origin is related to the deep
phreatic water and that the major deposition event of these deposits occurred
during the water table lowering after the high water table period related to the
paragenetic conduit enlargement. lsotopic composilion of dissolved inorganic
carbon in groundwater samples showed values of 813CHCO¡- around -10,4%o

PDB-V, which are relatively enriched with respect to the predicted ô13CHCO3-of
-17,1%o, if the system would be affected only by carbonic acid. This enrichment
is attributed to the r3C originated by the reaction between carbonate rock and
sulfuric acid. The ô34S of sulfate in water (1.=17,7o/oo CDT ) is slightly depleted
than that of pyrite disseminated in carbonate rock (X=21 ,3o/*), but still in the
range predicted for the fractionation due to pyrite oxidation, indicat¡ng that
carbonate rock is dissolved by sulfuric acid.

Microb¡ologicaì analysis of groundwater in the karstìc aquifer revealed the
presence of bacteria of the genera Acid¡thiobac¡llLts and sulfate reductng
bacteria (SRB). Both are typical of the sulfur cycle and produce sulfuric acid.
Finally, it can be stated, based on the above described results, that sulfuric acid
is an important agent in the dynamics of the studied karst.

key-words: karst, sulfur¡c acid, gypsum, Ac¡d¡th¡obac¡llus



CAPíTUL0 1 - TNTRODUçÃO

1.1 - Apresentação do tema de trabalho

O carste representa terrenos onde a drenagem é tipicamente subterrânea, e é
caracterizado pela presença de feições e paisagens típicas, resultantes de interações

de processos de dissolução que as rochas sofrem promovidos por águas subterrâneas

e superficiais. As rochas carbonáticas, principais hospedeiras das paisagens cársticas

e dos sistemas de cavernas, ocupam cerca de 12o/o das áreas continentais sem

cobertura glacial, e somente cerca de 7 a 10% apresentam relevo cárstico. Segundo

Ford e Williams (1989), cerca de 25o/o da população depende de água extraída do

carste.

Terrenos cársticos caracterizam-se também por abrigar aqü íferos de condutos,

notáveis pelo fluxo rápido da água subterrânea, baixa capacidade de filtração de

material em suspensão e/ou impurezas, alta capacidade de armazenamento de água

subterrânea e bacias de drenagem de superfície sem correspondência exata com os

sistemas de drenagem subterrânea (Palmer, 1991), características hidrológicas estas

diretamente vinculadas aos fatores geológicos (Bögli, 1980). No processo de

carstificação, as rochas carbonáticas, sobretudo os calcários e dolomitos em função da

alta solubilidade, sofrem reações de dissolução, que são promovidas principalmente

pelo ácido carbônico, devido à disponibilidade global de COz no solo e atmosfera. No

entanto, vale destacar que inúmeros estudos norte americanos e europeus (Hill, 1987;

FoÍi, 19BB; Ball & Jones, 1990; Hill, 1990; Whorthington, 1991; Bischoff et at, 1994;

Worthington & Ford, 1995; Hose et a|,2000) demonstram que a ação de ácido sulfúrico

na espeleogênese, em alguns casos é a reação mais impoftante do desenvolvimento

de sistemas de cavernas, e, muitas vezes, produzem feições morfológicas típicas.

A origem do ácido sulfúrico na água pode ser explicada a partir de dois

mecanismos: (1) oxidação de HzS (sulfeto de hidrogênio). O H2S pode ser produzido

por reações biogênicas na transformação de matéria orgânica, como também, estar

associado a hidrocarbonetos (Davis, 1980: apud Hill, 1987); (2) oxidação de sulfetos.

Hill (1987), em estudo realizado em cavernas das montanhas Guadalupe (EUA),

propôs que H2S, componente do gás natural gerado juntamente com petróleo em

bacias sedimentares, migra posteriormente para o calcário. Afirma que, através da
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oxidação do gás, devido ao contato com a água subterrânea, forma-se HzSO¿, e,

posteriormente, CaSO¿ e CO2 após interação com a rocha. Estas reações, segundo a

autora, explicam a gênese de grandes depósitos secundários de caso¿ na caverna

Carlsbad (EUA). Egemeier (1981) propôs similar reação, na caverna Kane (EUA)'

associando a deposição de sulfato a ação de águas termais. Amparando-se na

composição isotópica de O e S, Van Everdingen et al (1987), concluíram que as

reaÇões de oxi-redução de espécies sulfúricas, com influência microbiológica, em

águas termais que depositam travertinos em cavernas do Canadá, produzem espécies

de S com subseqüente re-oxidação do ácido sulfúrico com considerável fracionamento

de oxigênio e seus isótopos resultantes. Yonge & Krouse (1987), através de análise

isotópica de S em minerais da caverna Castleguard - Canadá, concluíram que pirita,

disseminada na rocha matriz, é a possível fonte para a grande quantidade de gipsita

encontrada. Krothe & Libra (1983), concluíram que a atividade microbiana tem forte

implicação no fracionamento dos isótopos de S na fase freática dos aqüíferos cársticos

em lndiana-EUA. Morehouse (1968), principal precursor da idéia, propôs que as

reações de HzSO¿ na gênese de algumas cavernas, têm como base, as interações

entre água e dolomitos que contém galena, ao estudar cavidades desenvolvidas no

contato entre calcár¡os e sulfetos de corpos de minérios, na caverna Level Crevice

(EUA). Worthington (1991), estudando a hidrogeologia cárstica das montanhas

rochosas canadenses, salienta a importância da circulação profunda de águas,

associada à remoção de enxofre, procedente de gipso e/ou pirita, indicando que o

ácido sulfúrico pode, dependendo das circunstâncias, ser mais efetivo que o ácido

carbônico no processo inicial de espeleogênese. o presente estudo destaca a

ocorrência de ácido sulfúrico, amparado principalmente em informações hidroquímicas'

microbiológicas e de ocorrências minerais em cavernas, como agente corrosivo no

carste do Grupo Una.

1.2 - Seleção e localização da área estudada

Poucos trabalhos foram desenvolvidos sobre a hidroquímica do carste brasileiro,

destacando-se Karmann (1994), que investigou o carste do Alto Ribeira (sP), atribuindo

sua origem essencialmente à ação do ácido carbônico e Guerra (1986) que investigou

características hidroquimicas do carste do Grupo Bambuí na Bahia, não tratando da



gênese do aqüífero de condutos. Auler (1996; 1999) levanta a hipótese de dois tipos de

agentes de dissolução para o carste do Grupo Una, o tradicional ácido carbônico e o

ácido sulfúrico, porém, baseado em dados hidroquímicos secundários.

De acordo com a regionalização de terrenos cársticos do Brasil efetuada por

Karmann e Sánchez (1979), evidencia-se potencial espeleológico para as coberturas

carbonáticas plataformais dos Grupos Bambui e Una (figura 1.1), no Brasil central (GO,

MG, BA), os metacalcários e dolomitos na Serra da Bodoquena (MS) e seqüência

carbonática do Grupo Araras (MT) e os metacalcários e meiadolomitos do Grupo

Açungui, na região sudeste (SP, PR). Dentre estas áreas, e considerando os objetivos

da pesquisa, foi escolhido o sistema cárstico associado ao Grupo Una (figura 1.2),

tendo em vista que:

- dados de Guerra (1986) e CERB (2002), mostram no aqüífero cárstico do Grupo Una

uma tendência regional de teores em ânions sulfato, com valores superiores aos

normalmente anotados em terrenos cársticos onde predominam íons relacionados ao

sistema HzO-COz-CaCOs;

- informações contidas em relatórios técnicos da CBPM (1998) (Cia Baiana de

Pesquisa Mineral) e em Misi & Souto (1975) e Misi (1979), indicam altos teores e
percentuais de mìnérios de enxofre em rochas do Grupo Una;

- abrigam importantes sistemas de cavernas, dentre os quais, as duas maiores

cavernas do Brasil, Toca da Boa Vista (108km) e Toca da Baniguda (30km) (Rubbioli,

inf.verbal) e várias outras com extensões superiores a 5 km de projeção horizontal;

- em inúmeras cavernas da ârea citada observam-se quantidades expressivas de

depósitos secundários de minerais de sulfato, com destaque para agulhas de gipsita.

O entendimento dos processos químicos envolvidos na evolução do carste do

Grupo Una ultrapassa a explicação da gênese de cavernas, pois a geração de

porosidade em niveis freáticos profundos pode trazer uma contribuição importante ao

entendimento do aqüífero e sua dinâmica, pontos básicos para subsidiar a avaliação de

volume, distribuição e qualidade da água subterrânea em terrenos cársticos.

A área de estudo localiza-se no setor central e centro-norte do estado da Bahia

(figura 1.3), abrangendo parte dos municípios de Campo Formoso, lraquara, Canarana,

Barro Alto, Mulungú do Morro, Lapão e lrecê.
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1.3 - Objetivos da pesquisa

O objetivo geral desta pesquisa e caracterizar a hidrogeoquímica e geoquímica

isotópica do enxofre, associada ao sistema cárstico do Grupo Una, testando a hipótese

da participação do ácido sulfúrico na circulação da água subterrânea, visando contribuir
para a elaboração de um modelo de evolução de aqüíferos cársticos, do ponto de vista

hid roqu ímico.

Os objetivos específicos são:

- Caracterizar o comportamento hidroquímico e isotópico da água subterrânea

através da amostragem em nascentes cársticas e poços tubulares;

- ldentificar os agentes corrosivos ativos no sistema cárstico e sua

geoqu ím ica;

- Caracterizar a distribuição do enxofre no sistema cárstico, visando identificar

as fontes de sulfato para os minerais secundários e nas águas;

- Comparar as características hidroquímicas de águas subterrâneas em

sistemas cársticos da região de estudo com exemplos publicados de

nascentes que não tenham o componente da influência de ácido sulfúrico;

- Verificar a presença da ação microbiana na produção de HzS e sua

participação nos processos de corrosão do carste.

Para atender estes objetivos, as seguintes perguntas deverão ser respondidas:

- Qual(is) o(s) sistema(s) e mecanismo(s) químico(s) que operam (ou

operaram) no carste do Grupo Una ?

- Existe ação de ácido sulfúrico? Onde age: vadoso, freático, freático
profundo?

- Existe participação microbiana nos processos corrosivos do carste?



EAPÍTUto 2 _ CARAGTERíTIGAS GEoLÓGIGAS E GEoMoRFoLÓ.
GICAS DA ÁREA DE ESTUDO

2.1 - Características geológicas

2.1 .1 - Estratigrafia

O contexto geológico da área de estudo é do Grupo Una, que, segundo

Mascarenhas et al (1984), compreende uma seqüência essencialmente carbonática do

Neoproterozóico, assentadas sobre unidades detríticas do Grupo chapada Diamantina.

O Grupo Una, nas Bacias de lrecê, de Una-Utinga e de ltuaçu, juntamente com o

Grupo Bambuí, que ocorre na regiâo oeste do vale do rio Paramirim, na bacia do São

Francisco, representam as coberturas sedimentares do cráton do São Francisco

pertencentes ao chamado Supergrupo São Francisco (Misi & Silva, 1996).

Este Supergrupo resulta da sedimentação de uma ampla plataforma carbonática,

rasa, que se processou durante o Proterozóico Superior, abrangendo grande parte do

tenitório brasileiro.

No que se refere à evolução geológica da Chapada Diamantina Oriental, base

para a evolução do contexto do Grupo Una, vale salientar as proposições de

Dominguez (1993), que acrescentou novos elementos, do ponto de vista

sedimentológico e estratigráfico, para explicar a evolução das bacias sedimentares

proterozóicas sobre o cráton do São Francisco. Este autor propõe que durante o

Prote¡ozóico Superior, uma extensa invasão marinha nas bordas ocidental e oriental da

bacia foi responsável pela sedimentação carbonática do supergrupo são Francisco. o
fim da glaciação, associado a um novo episódio de subsidência, provoca uma subida

generalizada do nível do mar, responsável pela sedimentação da plataforma

carbonática dos grupos Bambuí e Una. Segundo Misi (1978), existem evidências de

que, durante a sedimentação da plataforma carbonática, que se deu em profundidades

rasas, ocorreram oscilações do nível do mar, onde pelo menos dois mega-ciclos

transgressivos e regressivos estão representados na Bacia de lrecê.

Segundo Costa e lnda (1982) e Dominguez (1993), a Bacia de lrecê preencheu

uma depressão limitada por falhas extensionais implantada sobre as rochas do

Supergrupo Espinhaço.
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No Estado da Bahia, o Grupo Una, na Bacia de lrecê, é a principal região onde

os metassedimentos carbonáticos do Proterozóico Superior foram estudados. Nesta

bacia, as seqüências assentam em nítida discordância erosiva sobre os quartzitos do

Grupo Chapada Diamantina.

O Grupo Una, na Bacia de lrecê, é dividido em duas formações: a Formação

Bebedouro e a Formação Salitre.

A Formação Bebedouro é caracterizada pela presença de metassedimentos

síltico-argilosos, aos quais se associam lentes relativamente contínuas de

metagrauvacas conglomeráticas, com clastos de tamanhos diversos e formas

angulares, o que permite classificar estas rochas como diamictitos de natureza

essencialmente glacial (Misi,1979; Misi & Silva,1996). A espessura da Formação

Bebedouro na região centro-norte do estado da Bahia é bastante variável, com valores

desde 1 até cerca de 70 metros (figura 2.1).

As unidades basais da Formação Salitre repousam discordantemente sobre as

fácies sedimentares da Formação Bebedouro (Misi,1979). Misi (op.clf.) e Misi & Silva

(1996), descrevem a ocorrência de cinco unidades para a Formação Salitre (figura 2.2).

A unidade A1 é formada por calcilutitos pretos e calcários oolíticos e pisolíticos,

ricos em matéria orgânica, depositados em ambiente mar¡nho raso e agitado. A

unidade A é caracterizada pela predominância de siltitos, argilitos calcíferos e margas

de coloração cinza-escura quando não alterados ou cinza-claro quando alterados. A

presença de cristais agregados de pirita é comumente observada. Esta unidade

representa um aprofundamento da lâmina d'água, podendo caracterizar um ambiente

de deposição em mar profundo. A unidade B1 é representada por dolarenitos e

dololutitos, com nódulos e lentes ind ivid ualizad as de sílica. A presença de barita e de

pirita, com galena e esfarelita subordinadas podem ser observadas. São freqüentes

estruturas sedimentares tipo feepees, que caracterizam a exposição subaérea dos

sedimentos em clima árido, além de brechas intraformaciona is. Também ocorrem

corpos lent¡culares de calcários pretos, ricos em matéria orgânica. Ainda segundo Misi

& Silva (op.cit), nesta unidade são marcantes as associações de sulfetos e fosfato. A

unidade B é caracterizada por calcários cinza-claros, finamente laminados e

interestratificados com lâminas de argila. Esta unidade representa o resultado de uma

sedimentação relativamente profunda. A unidade G é constituída por dolomitos e
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calcários clolomíticos avermelhados e argilosos, com laminaçöes algais e finíssimas

intercalações de frações argìlosas.

FIGURA 2.I - CoLUNA LIToESTRATIGRÁFIcA DA FoRMAcÃo BEBEooURo
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As Formações Bebedouro e salitre (Grupo una) encontram correlaçöes com

unidades do Grupo Bambuí (figura 2.3). Na Bacia de lrecê, as seqüências iniciam-se,

da base para o topo, com metassedimentos terrígenos e conglomeráticos (Formação

Bebedouro) que correspondem à Formação Macaúbas (Grupo Bambuí). Na região da

bacia do Rio são Francisco as seqtiências basais do Grupo Bambuí podem estar

ausentes, contudo, ocorrências expressivas destas sequências são observadas

próximas a serra do Espinhaço, prolongando-se no sentido norte em direção à Bahia,

onde se pode perceber uma identidade com as unidades líticas descritas na Formação

Bebedouro.
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Fonte: lvlisi & Kyle,1994 (adaptado)



FIGURA 2.3 - CoRRELAGoES LIToËSTRATIGRÁFICAS ENTRE os GRUPOS BAMBUí E UNA
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Os níveis de calcários dolomíticos, dolomitos e argilitos roxos que se sobrepõe à

Formação Bebedouro, no Grupo Una (unidade C), encontram seus correspondentes na

Serra do Ramalho (BA) e em Januária (MG) (Misi,1979; Mascarenhas ef a/., 1984).

Estas correlações entre as unidades litoestratigráficas do Grupo Una e do Grupo

Bambuí da bacia do São Francisco, sugerem um modelo de sedimentação

epicontinental para estas seqüências. (Mascarenhas et.al, op.cit. ; Dardenne,197B).

Souza ef a/. (1993), redefiniram a litoestratigrafia do Grupo Una, na Bacia de

lrecê, em unidades informais, associando-as a ciclos de sedimentação marinha

regressiva e transgressiva. A repetição das unidades ao longo da coluna estratigráfica

significa apenas a recorrência das mesmas condiçöes ambientais ao longo do tempo

geológico, onde cada nome designa uma associação específica de litofácies. O quadro

2.1 demonstra as unidades informais descritas por Souza et al. (op.cit.), também

representadas em mapa geológico da figura 2.4.
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OUADRo 2.1 - UNIDADES INFORMAIS DE FAC

ciclo

IV

condição

transgressivo

ilt

unidades

regressrvo

rece

Jussara Superior

Jussara lnferior

il

Os ciclos regressivos I e lll compreendem a Unidade Nova América lnferior e

Superior. A subunidade Nova América lnferior é constituída por calcissiltito com

laminação plano-paralela de coloração cinza-clara, rosada e creme e lamitos algais

francamente ondulados de tonalidade negra. Já a subunidade Nova América Superior é

caracterizada por uma alternância de bancos carbonáticos distintos entre si, sendo, da

base para o topo, constituídos de doloarenitos cinza-claro e doloarenitos oolíticos e

oncolíticos de cinza claro a escuro. A subunidade Sarandi está compreendida no ciclo

lll, e é composta por calcissiltitos e calcarenitos cinza-escuros, com estratificação

plano-paralela predominante.

Os ciclos transgressivos ll e lV compreendem as unidades Jussara Superior e

Jussara Superior e lnferior, respectivamente. A subunidade Jussara lnferior é

constituída por calcissiltitos e calcarenitos oolíticos, podendo apresentar também

calcarenitos quartzosos e arenitos arcosianos. A subunidade Jussara Superior é

representada por calcarenitos finos, médios e grossos, oolíticos e oncolíticos de

granulação grossa. A litologia da unidade Jussara é bastante semelhante à subunidade

Nova América Superior, distinguindo-se pela ausência de dolomitização e associação

Sarandi

Nova América

Superior

lrecê

Nova América

lnferior

I

transgressivo

IJ

regressivo

Jussara Superior

lrecê

lrecê

Nova América

Superior

Nova América lnferior

993 (adaptado)
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com estromatólitos colunares. As unidades Jussara lnferior e Superior e Unidade lrecê,

estão associadas a fases de transgressão marinha, sendo as duas primeiras

caracterizadas por fácies carbonáticas de mar profundo, depositadas em zonas de

submaré, enquanto a unidade lrecê, teria se depositado abaixo do nível das ondas. A

Unidade lrecê é representada por uma âlternância de níveis carbonáticos e terrígenos,

sendo os primeiros caracterizados por calcarenitos finos a calcilutitos de cor cinza-

escura a negra, e os terrígenos, por siltitos, arenitos imaturos e sílex, com coloração

variando entre cinza, creme e rosa. (Souza et al., 1993; Mascarenhas et a1.,1984;

Misi,1979).

No que se refere à cobertura das rochas carbonáticas do Grupo Una, observa-se

a presença de materiais sedimentares e solos. Segundo Ferrari (1990) a profundidade

dos topos rochosos encobertos é muito irregular ao longo da área. Partindo de dados

dos perfis litoestratigráficos elaborados por ocasião das construçöes dos poços da

CERB, os solos são definidos como vermelho escuro e vermelho claro, com

espessuras variando de 1 a B metros. As coberturas sedimentares são constituídas por

sedimentos areno-argilosos com a presença indiscriminada de seixos, com espessuras

entre 25 e 60m. Na porção sul, no contato com os metarenitos do Grupo Chapada

Diamantina, a cobertura sedimentar e os solos formam cAmadas mu¡to delgadas com

espessuras inferiores a 5m. segundo Misi (1979) a espessura da seqüência

carbonática do Grupo Una é superior a 400m.

2.1 .2 - Mineralizações no Grupo Una

Misi & Souto (1975), no estudo da Chapada de lrecê, Bahia, revelaram seis

mineralizações associadas a Chumbo, Zinco, Flúor e Bário, onde destacam-se as

ocorrências de cristais de galena disseminados na calcita, além de pirita, calcopirita,

esfalerita e covelita. É comum, nesta zona, o calcário apresentar forte odor de enxofre

ao ser quebrado. Posteriormente Misi & Kyle (1994), estudaram a complexa evolução

diagenética dos sedimentos carbonáticos da Formação Salitre, definindo estágios de

evolução, que demonstram oS processos das mineralizações associados a uma forte

participação de sulfetos.

Segundo Misi & Silva (1996), as coberturas sedimentares do Proterozóico

Superior do cráton do Sâo Francisco, apresentam uma gama de depósitos minerais
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economicamente explotáveis, destacando-se: sulfetos de chumbo e zinco, geralmente

associados a teores elevados de prata. Neste mesmo estudo, Misi & Silva (op.cit),

descrevem cinco tipos de mineralizações de sulfetos nas seqüências carbonáticas dos

Grupos Bambuí e Una na Bahia, dos quais quatro estão presentes na Bacia de lrecê,

conforme segue: disseminaçâo de galenas em dolomitos silicosos (tipo 1);

estratiformes, com galena, esfalerita e pirita, em níveis dolomito-ankeríticos (tipo 3);

lenticulares, com quartzo, calcita e galena, preenchendo vazios em calcários laminados

(tipo 4); e bolsões e pequenas fraturas nas fácies dolomíticas encaixantes, com calcita,

quartzo e galena, às vezes também com pirita e esfalerita (tipo 5). O Grupo Una

depositou-se em uma planície de maré, sob condições climáticas áridas, em uma

rampa de declividade moderada, o que pode ser interpretado como ambiente de bacia

restrita, intermontana, tectonicamente estável, limitada à leste, sul e oeste por

elevações do Grupo Chapada Diamantina. As variações do nível do mar causadas por

movimentos epirogenéticos e/ou mudanças climáticas, bem como a geometria do

substrato, originaram as variações faciológicas. Os carbonatos representam quatro

ciclos de deposição, sendo dois transgressivos (ll e lV) e dois regressivos (l e lll). É

observada na Bacia de lrecê uma relação muito próxima entre a ocorrência de sulfetos,

com litologias das subunidades Nova América lnferior e Superior, e com a zona de

transição entre elas, o que demonstra que os processos mineralizantes ocorreram nas

zonas intermaré e supramaré. Considerando que não houve atividade ígnea na Bacia

de lrecê, durante ou após a diagênese dos sedimentos, pode-se inferir que os metais

componentes das mineralizações sulfetadas foram lixiviados de rochas continentais e

transportados para os locais de deposição (Souza ef ai,1 993).

2.2 - Situação tectônica e geologia estrutural

As rochas que compõem as coberturas meso a neoproterozóicas do Cráton do

São Francisco, na região da Chapada Diamantina, foram depositadas conforme

Dandefer-Filho (1990) e Misi & Silva (1996), em uma bacia do tipo rift intracontinental

ou aulacogênica. Segundo síntese elaborada por Misi & Silva (op.cit), a história de

evolução desta bacia iniciou-se há 1,7Ga, com a ruptura de parte do embasamento por

falhamentos extensionais de direção NNW-SSE, concomitantemente com a deposição

das rochas da Formação Paraguaçu e Vila dos Remédios. Posteriormente ocorreram
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os eventos de alargamento e subsidência da bacia e sedimentação das rochas

pertencentes ao Grupo Chapada Diamantina e Grupo Una. O estágio final de evolução,

ocorrido no final do Proterozóico superior, é caracterizado pela inversão do sulco da

bacia e elevação das coberturas-

Segundo Dandefer-Filho (1990) a Bacia de lrecê é caracterizada pela ocorrência

de um conjunto de megadobras, representadas pela sucessão de suaves anticlinais e

sinclinais, de dimensões variáveis entre quilômetros e dezenas de quilômetros, com

orientação dos eixos segundo a direção NNW-SSE.

Misi (1979) descreve que a faixa carbonática do Grupo Una consiste em um

grande sinclinal, margeado por dois anticlinais, a oeste e a leste na direção de maior
prolongamento da faixa. os mergulhos das camadas do platô carbonático são suaves,

variando entre 10 a 15. (figura 2.5).

Segundo Dandefer-Filho (1990), as falhas de empurrão de alto ângulo, com

direção NNW-ssE são significativas. os principais conjuntos de fraturas medidas

principalmente em rochas do Grupo Chapada Diamantina, correspondem a juntas

longitudinais com espaçamento métrico e direção perpendicular ao eixo das dobras

regionais; fraturas diagonais ao eixo das dobras, com direções NE-SW e E-W e
também as fraturas preenchidas, com direção WSW-ENE (Cruz Junior, 1998).

2.3 - Elementos Geomorfológicos

O relevo da Chapada Diamantina é caracterizado pela presença de planaltos e

serras, situados em altitudes que variam entre 300m a 1700m, sendo que as diferenças

altimétricas e morfológicas acompanham geralmente a disposição dos litotipos (cruz Jr,

1998). Segundo Ped reira-da-Silva (1994), os domínios geomorfológicos da região são

divididos em dois, sendo um, representado pelos planaltos e serras em rochas
predominantemente siliciclásticas, ocorrendo nos intervalos de B00m a 1 '100m e o outro
representado pelos planaltos cársticos, ocorrendo nos intervalos de 600m a 800m, com

litologia associada aos carbonatos do Grupo una. o planalto cárstico é caracterizado

por relevos suaves, com ocorrência de amplas bacias poligonais de drenagem

centrípeta, sendo recoberto em expressiva parcela, por solos carbonáticos e depósitos
aluvionares e coluvionares.



Segundo Cruz Jr (1998), o planalto cárstico é caracterizado por relevos

suavemente ondulados situados no sopé das maiores elevações, o qual possui cotas

máximas entre 750 a 800m junto ao contato geológico com as rochas não carbonáticas

e também na porção norte da área. Feições importantes desse planalto correspondem

a vales bem encaixados com vertentes escarpadas, ultrapassando em alguns casos

40m de profundidade e a ocorrência de uma grande quantidade de depressões

cársticas. Os pontos mais baixos do relevo são encontrados ao longo do vale do Rio

Santo Antônio, com piso situado a aproximadamente 600m de altitude. Este vale

compreende o nível de base do aqüífero na área. A maior parte do planalto cárstico na

área de estudo encontra-se coberto por solos carbonáticos e também por depÓsitos

coluvionares e aluvionares. No restante do planalto de lrecê, os trechos com rochas

aflorantes são mais comuns.

Guerra (1986) descreve que a distribuição de dolinas na Bacia de lrecê ocorre

de forma não uniforme, destacando maior concentração na porção sul. Segundo Cruz

Jr (1998), na porçäo norte as dolinas säo em menor quantidade e, predominantemente,

rasas, esparsas e de pequeno porte; na porção sul são mais freqüentes, com

dimensões maiores e morfologia de abatimento onde a ocorrência de grutas é

significativa, apresentando sistemas de cavernas com projeções horizontais superiores

a 5 km. As dolinas do setor sul da bacia, de um modo geral, são ocasionadas por

colapso, cujas feições são atribuídas à presença de grandes salões de abatimento que

interceptaram a superfície.
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FrouRn 2.5- SeçÃo ceolóc¡c¡ (SW-NE) oo GRupo U¡ln ¡¡e B¡c¡n oe lnEcÊ

Fofmações Supefllcla ls C€nozólca3
2 - depósitos resdua¡s de escorregamento
3 - coberturas colúv¡o€lwionales

Basê geo-cartográf ica :
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Grupo Una - Formaøo Salitre
5 - Fácies hpäo
6 - Unidade Jussara Méd¡o
7 - Unidde Nc^/aAmérix
Grupo UrÊ - Formaçäo Beb€douro
8 - Diamictitos sudentab's pela matriz, maciços

ou estratificados

| '.",

P.obroEólco ilådlo
Grupo Ctlapada Cliamantina
1 0 - Formaçäo Morro do Chapéu
12 - Formaçåo Caboclo
14 / 15 - FormaÉo Tombador
Grupo Paraguaçu
17 - Formaçäo Gu¡né
18 - Formaçåo Mangab€¡ra



CAPíTTJI-O 3 * MÉTODOS E TÉCNICAS

A pesquisa realìzada relacionou parâmetros químicos das águas, rochas e

minerais, com vistas ao entendimento da dinâmica erosiva do aqüífero cárstico no

contexto do Grupo Una através de estudos geoquímicos, hidrológicos, mineralógicos,

petrológicos e microbiológicos.

lnicialmente dividiu-se a área de estudo em dois setores: norte, caracterizado
pela bacia do rio Salitre e sul pela bacia de lrecê. (figura 1.3)

As amostragens de águas para análises químicas, físico-químicas e as medidas

hidrológicas foram realizadas entre julho de 2002 e setembro de 2003, com intervalos

de cerca de 3 meses que tiveram como objetivo a cobertura das variações sazonais.

Foram selecionados 14 pontos de amostragem (figuras 3.1 e 3.2), cobrindo os

diferentes ambientes de fluxo do carste e sua recarga.

As atividades analíticas descritas a seguir foram subdivididos em função dos

objetivos (quadro 3.1) e em função da sistemática adotada.

objetivo
Geoqu ímica

OUADRo 3.1 - QUADRo Sf NTESE DAS ATIVIDADES ANALITICAS

Monitoramento

hidrológico

Hidroquímica das águas naturais

lsótopos estáveis de S em rochas e minerais

lsótopos estáveis de ò18 o e 8D em água

Análises de rochas

M ineraloqia

M icrobiolog ia

Medição de vazão

Medição da variação de nível de nascentes e reservatórios

Mediçöes pluviométricas

Atividades analíticas

identificação mineral (difratometria de Raio X)

ldentificação de espécies através de cultura bacteriológica em

áqua e rocha
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FrcuRA 3.1 - LOCALIZAçAO DOS PONTOS DE COLETA (BACIA DE IRECÊ)

t' Poy. Lagoa Preta
,I/) \t\/

I
l

),t
: l-/

\l ' 1.. \
lt,iiI,
\i
I

i',l

,),
l,\

.!

"lt, 
I

Ì"\ I I:._\
'\

I
l'I

I

,t 'l

'J- 
Pou. Lagoa do'Cipó.

, LhoadoSumHouro
1

I t,
Pov. Säotlorylingos

I

I

\

ii

)

I

\,

i
I

)
Didi t + Cn t" Lapa Doù

)

'1- -llToninha t

, Gruþ
,.-1',

(
ìê\.S
\Ë

,mc*; )!rrl,,1 , l
/ !\ 

1

'b'I coðtro do Mdheiro

Itl

Å
trl
l.

\\
{Yl

ì

ufi,

L

., ì!

.. -¡;,' ,)1,ì
ìr

50
curva de nivel em metros

ponto de coleta drenagem

b ) --,.',tí<-=.- t\J

/.

190000

fdha Seabra- SD.24V-A-l - 1 :100.0m - SUDENE

fdha Canarana - SC .24-Y-OIV - 1. 'l00 000 - SUDENE

1 80000

, coordenadasem UTM

base cartográf¡ca



A
rt

ic
ul

aç
åo

 d
æ

 c
ar

ta
s:

sc
-2

4Y
-A

-il
t-

't-
N

O
S

G
24

-Y
-A

-1
il-

1-
N

E
sc

-2
4-

Y
-A

-il
r-

2-
N

O
sc

-2
4-

Y
-A

-il
t-

2-
S

O
S

G
24

Y
-A

-il
t-

1-
S

E
sc

-2
4Y

-A
-il

t-
1-

S
O

lm
ag

en
s 

E
M

B
R

A
P

A
 -

 L
an

ds
at

C
 P

on
to

 d
e 

co
le

ta

'^
. 

D
re

na
ge

m

fl C
) c v !¡
)

r\
)

¡ t- o o t- N f) o o o (n ll o z -{ o Ø o m o o l- m -{ T
D o t o o 4 o Ø tr -t v m

/',
-1

--
7-

-
<

<
La

'
P

ov
oa

do
 p

rin
ci

pa
l

41
q 

l
40

q3
7'

3r
'W

N o



3.1 - Geoquímica

3.1.'1 - Hidroquímica das águas naturais

O estudo da dinâmica atual foi fundamentado em coletas e análises periódicas

das águas de percolação do maciço carbonático (gotejamentos rápidos e lentos em
cavernas), de poços tubulares, de nascentes cársticas, de escoamento alogênico e de
chuva, onde foram determinadas as concentrações dos principais cátions e ânions
(ca2n, Mg2*, K*, Na*, Fe2*, Mn2*, Ba2*, SÉ*, Cl-, HCO3- , SO¿2-), e os parâmetros físico-
químicos (pH, Eh, condutividade elétrica).

Considerando a sensibilidade à alteração do sistema HzO-COz-HzCO¡
(Domenico & Schwartz, 1990; Stumm & Morgan, 1995), foi montado um laboratório de
campo para realização de análises químicas para a determinação de carbonatos,
bicarbonatos e dureza total, poucas horas após a coleta das amostras. As amostras
foram transportadas sob refrigeração até a base dos trabalhos de campo, onde se
realizaram as análises.

3.1 .1 .1 - Sistemática de coleta

Foram utilizados frascos de polietileno branco-translúcido de 60mL (Nalgene@).

Os frascos foram lavados com detergente neutro, enxaguados por 3 vezes com água
destilada, em seguida com HCI 0,5 mol/L e finalmente enxaguados por duas vezes com
água deionizada. Os frascos foram separados em conjuntos recebendo individualmente
numeração seqüencial, com o prefixo BA, e identificação do destino analítico. Cada
conjunto recebeu dois frascos de vidro åmbar (10mL), para análises isotópicas e 3

frascos de polietileno (60mL), para análise de cátions, ânions e titulação.
As amostras de água, antes de serem envasadas, foram filtradas a vácuo,

utilizando filtro de campo com membrana de nitrocelulose de 0,45pm. Amostras para
análise de ânions, foram adicionadas 3 gotas de ácido nítrico concentrado (HNO3) no
frasco. Os frascos foram transportados sob refrigeração. As águas de nascentes
cársticas, escoamento alogênico e de reservatórios subterrâneos foram coletadas com
auxílio de um béquer, imergido diretamente no local. As águas de poços foram
coletadas após abertura do poço e escoamento da água por 5 minutos. para coleta de
águas de percolação vadosa, gotejamento de estalactites, foram adotadas duas
técnicas. A primeira consistiu na conexão de uma mangueira de silicone diretamente na
ponta do espeleotema que está gotejando, Ievando o líquido diretamente para o frasco



(figura 3.3), e a outra, quando não foi possível a adoção do sistema anterior, consiste

no ajuste do frasco de coleta o mais próximo do ponto de gotejamento.

FIcuRI3.3 - GoIeTA DE Ácue EM GoTEJAMENTO DE ESTALACTITES
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As amostragens de águas de chuva foram efetuadas apenas com chuva intensa.

Uma lona plástica, branca{ranslúcida, de dimensões 4m x 2m, foi armada em um

terreno particular, de forma a ficar esticado, no alto, com vinco e uma leve queda para

uma das extremidades. As amostras foram coletadas após, no mínimo 30 minutos de

chuva intensa.

Para a medição de pH, Eh, temperatura e condutividade elétrica, utilizou-se um

aparelho multiparâmetro, marca Orion, modelo 2230, equipamento este que possui

eletrodos específicos para cada parâmetro. Em todas etapas de campo o equipamento
foi aferido com os padröes 7,00 e 10,00 para pH e 14,16 trrS/cm para condutividade

elétrica. Este equipamento permite precisão de 0,01 na determinação do pH, e as

medidas são automaticamente compensadas para a temperatura padråo de 25oC.



3.1 .1 .2 - Análises químicas

No laboratório de campo determinaram-se bicarbonatos e carbonatos por

titulação acidimétrica com HCI (Vogel, 1992; Eaton ef a/, 1995) e dureza total por

titulação com EDTA (Vogel, op.clf; Eaton ef al, op.cit).

Os demais parâmetros químicos foram analisados em laboratórìos específicos.

Os cátions e os ânions Ca2* e Mg2" foram analisados no Laboratório de Química do

lGc/USP, em espectrômetro de emissão óptica com plasma induzido acoplado (lCP-

OES) modelo ARL-3410 da Applied Research Laboratories. A margem de erro dos

resultados é inferior a 1o/o. Os ânions foram analisados no Laboratório de Hidroquímica

do Centro de Pesquisas de Aguas Subterrâneas (CEPAS) do lGc/USP, sendo Na* e K*

em fotômetro de chama Micronal e demais em cromatógrafo de íons marca Dionex,

modelo 2010i, ambos com margem de erro máxima de 1o/o.

3.1 .2 - Análise de isótopos estáveis

Enxofre - ô3aS

As amostras de gipsita (espeleotema) foram pulverizadas e submetidas a

análise. Na água, o enxofre presente sob a forma de sulfato, foi separado por

precipitação com BaClz (Vogel, op.cÍ; Eaton ef al, op.cit). As análise de isótopos

estáveis - ô34S, dos sulfetos e sulfatos foram executadas por Espectrometria de massa

no /sofope Science Laboratory da Universidade de Calgary - Canadá, em equipamento

Carlo Erba modelo N41550 (IRMS) com padrão V-CDT (Canyon Diablo Troilite -
Vienna). A margem de erro dos resultados analíticos é de 1o/o.

Carbono - ô13C

Os isótopos estáveis de carbono em rocha foram analisados a partir de moagem

da rocha. Na água, o carbono presente sob a forma de hidrogenocarbonato, foi
precipitado com CaClz (Vogel, op.clf; Eaton ef al, op.cit). As análises foram efetuadas
no Laboratório de lsótopos Estáveis do Centro de Estudos e Pesquisas

Geocronológicas do lnstituto de Geociências da USP, em equipamento marca Europa

modelo Geo20-20, com padrão de referência PDB-V (Pee Dee Belemnite - Vienna)



3.2 - Monitoramento hidrológico

3.2.1 - Medição de vazão

A vazão foi medida pelo método velocidade-área, com a utilização de molinete

fluviométrico marca General Oceanics, modelo 2030, equipado com hélice propulsora

(rotor) para fluxos de baixa e alta turbulência, trena de pvc com incremento de 0,5 cm e

régua de alumínio graduada e com incremento de 5 cm. As medições da velocidade de

fluxo da água foram efetuadas ao longo da seção transversal do rio em pontos

eqüidistantes em 0,5m, sendo que para cada ponto, em função da profundidade, foram

realizadas medidas verticais eqüidistantes em 30cm. Cada setor onde o molinete é

posicionado representa uma área, que é multiplicada pelo valor obtido de velocidade,

para obter um valor de vazão para aquele setor. A soma das vazões de todos os

setores resulta na vazâo total.

3.2.2 - V ariaçäo do nível da água nas nascentes cársticas

Na nascente da Pratinha, o monitoramento compreendeu a instalação de

medidor de nível digital marca Global Water, modelo WL14, equipado com registrador

automático (data logger) e software de controle monitorado com auxílio de

microcomputador portátil. Como referência para o registro da variação de altura da

lâmina d'água, instalou-se junto ao equipamento uma régua vertical graduada. Na

nascente do Pacuí, tendo em vista as características se segurança do local, não foi

possível instalar um medidor de nivel. lnstalou-se uma régua, com incremento de Scm,

e um morador das proximidades mensalmente efetuou leituras, anotando em caderneta

específica.

3.2.3 - Medição pluviométrica

24

A pluviometria foi realizada utilizando-se pluviômetros da marca Davis,

equipados com armazenador de dados marca Hobo, modelo Hobo event. Este

equipamento possui uma estrutura plástica, com boca de 2Scm de diâmetro.

lnternamente é composto por um sistema de copos-pêndulo, cujo software atmazena a

quantidade de vezes que este conjunto oscila. De posse do volume de cada copo,
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multipl¡ca-se pela quantidade de eventos para determ¡nar o volume de chuva. Para

transformar em milímetros, multiplica-se o número de eventos por 0,2.

3.3 - ldentificação mineral

Os minerais foram identificados por difratometria de raio X no Laboratório de

Raio X do lGc/USP. As amostras de minerais foram pulverizadas manualmente em gral

de ágata, sendo dispostas em dispositivos específicos do aparelho. O equipamento
utìlizado foi um difratômetro de Raios-X, marca Siemens, D5000. Os difratogramas
foram gerados a partir do software Diffact plus e interpretados com o apoio do técnico
responsável do laboratório, sr. Flávio Machado.

3.4 - Microbiologia

Três amostragens, efetuadas em Julho e Outubro de 2002 e Setembro de 2003,

foram realizadas nos mesmos pontos de coleta selecionados para as análises

hidroquímicas e mineralógicas com o objetivo no isolamento de bactérias oxidantes

(Thiobacillus) e redutoras de enxofre.

Amostras de água para a análise microbiológica, foram coletadas de acordo com

o "Guia de orientação e preservação de amostras de água" (CETESB, 19BB) em

frascos de polipropileno estéreis e transportâdas sob refrigeração. O processamento

ocorreu em período inferior a 24 horas à amostragem. Fragmentos de rochas de

interesse também foram coletadas e acondicionadas em sacos estéreis.

3.4.1 - Pesquisa de Thiobacillus thioparus

Na primeira série de coletas fez-se uma avaliação microbiológica preliminar com

realização de ensaio em campo para diferentes espécies de bactérias do gênero

Thiobacillus. Foram pesquisadas as espécies T. thioparus, A. thiooxidans, A.

ferrooxidans e T. denitrificans empregando-se a Técnica de Tubos Múltiplos (TM)

(Shirakawa, 1994 e Cetesb 1991) e Técnica de Membrana Filtrante (MF) (Eaton ef a/,

1995), com filtração de volumes diferentes das amostras através de membranas de

acetato de celulose estéreis (poros de 0.45pm e 47mm de diâmetro - Millipore), com

inoculação em meio Postgate seletivo para as diferentes espécies citadas (quadro 3.2).

Após a avaliação inicial, sendo a espécie T. thioparus a única com resultados positivos
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para as amostras de água analisadas, somente esta espécie foi pesquisada

empregando-se a Técnica de Tubos Múltiplos em meio Postgate segundo Shirakawa,

(199a) e Cetesb (1991).

Postgate modifcado com vermelho de
fenol

Me¡o de cultura

Postgate modiflcado com verde de
bromocresol

l\¡eio 9K com FeSO4

IOS DE CULTURA UTILIZADOS PARA DETERMINAÇÄO DE ESPÉCIES ÞE IHIOBACiLLUS

Postgate modiflcado com KN03 e
NlÂHCn?-

Nesta técnica diluições decimais da amostra nos volumes de 10o até 10-2 foram

inoculados em meio Postgate (Postgate, 1979) e incubados até 21 dias, 20oC. A leitura

positiva foi determinada pela viragem do pH do meio de cultura de vermelho (pH 7,4)

para amarelo (abaixo de 6.5).

A pesquisa de Thiobacillus em amostras de rochas e/ou sedimentos foi realizada

através do inoculo de 109 da amostra em 50 mL do meio Postgate modificado para L
thioparus, contido em frascos erlenmeyers. A cultura foi mantida em shaker a 20'C por

dez dias e mais dois repiques sucessivos foram realizados sob as mesmas condições

para a confirmação do enriquecimento.

Amostras de sedimentos e piritas presentes em rochas coletadas foram

processados e 109 dos mesmos colocados em erlenmeyers contendo 50mL do meio

de cultura T&K (Tuovinen & Kelly, 1973). As culturas foram mantidas em shaker a 20'C
por dez dias e mais dois repiques sucessivos foram realizados sob as mesmas

condições para a confirmação do enriquecimento. Controles positivos e negativos dos

meios foram realizados em paralelo.

3.4.2 - Pesquisa de Bactérias Redutoras do Sulfato (BRS)

ESPeCteS Oe
Th¡obacillus

f .th¡oparus

A.Th¡oox¡dans

A.[errcoxidans

Reação

T,denftrificans

52U3¿' - H2ÞU4

SzO¡2- HISO¡

Fe2+ - Fe3+

lnd¡cação de crescimento

SrO¡2 HzSO¿

Viragem do indicador vermelho para

amarelo

Oxidaçåo de Fe2+ verde para laranja

Viragem do indicador verde para
âmarelo

Viragem d0 indicador vermelh0 para

amarelo

A pesquisa de BRS foi realizada através das metodologias da Técnica Tubos

Múltiplos, segundo Sakamoto (1996). A leitura dos frascos de NMP (número mais

provável) foi realizada através da observação de turbidez e presença de HzS. Para

isso, dispensou-se alíquotas dos frascos turvos em papel filtro embebido em uma



solução de acetato de chumbo. A reação escura com o sulfeto, se presente no meio,

indicava crescimentos das BRS. A confirmação da presença das redutoras de sulfato

realizadas através da técnica de FISH (Hibridação "in situ" com sondas fluorescentes

segundo Gomes ef ai. (2003)).

Para as hibridaçöes, alíquotas de 1 a 2pL das amostras foram fixadas em

tampão de fixação e guardadas em freezer (-20oC) até o momento da hibridização. A

hibridização das amostras foram realizadas com a sonda SRBDb, utilizada em conjunto

com a sonda SRB3B5 para detectar bactérias redutoras de sulfato.

Todas as lâminas preparadas tiveram, além das amostras, um controle positivo e

um negativo. As linhagens utilizadas como controles foram a Escherichia coli (controle

positivo para a sonda EUB33B e negativo para as demais), a Desulfovibrio vulgaris

(controle positivo para as sondas SRBDb/SRB385 e negativo para ARCH915) e a

Methanobacterium formicicum (controle positivo para ARCH915 e negativo para as

demais). Além disso, para verificar a ocorrência de autofluorescência, foram

preparadas lâminas com as amostras sem adição de sonda e sem coloração com

DAPI, utilizando como controle uma cultura de Escherichia coli.

As lâminas com as amostras hibridadas foram observadas em microscópio Zeiss

modelo Axiovefi S100, com câmera CCD Hamamatsu. O processamento das imagens

feito através do software KS400 lmaging System 3.0.

As análises microbiológicas de água foram realizadas pelo Laboratório de

Microbiologia do lnstituto de Ciências Biomédicas da USP (lCB/USP), sob a

coordenação da prof Dru Vivian Helena Pellizari..



GAPíTULO 4 - HIDRoQUíMIGA DAS ÁGUAS NATURAIS - DINÂMIGA
ATUAL

4.1 - lntrodução

O estudo da dinâmica atual, sob a ótica da hidroquímica, foi realizado através de

determinações periódicas de parâmetros químicos e físico-químicos obtidos através da

amostragem de águas de nascentes, poços tubulares, nascentes e reservatórios

subterrâneos ao longo da bacia de lrecê e da bacia do Rio Salitre.

Para um melhor entendimento da dinâmica corrosiva do carste do Grupo Una,

foram amostrados os diferentes ambientes hidroquímicos, inicialmente designados em

função da sua localização no sistema cárstico e seu ambiente de fluxo, conforme

representado na figu ra 4.1.

As amostragens tiveram como alvo os seguintes ambientes:

- nascentes cársticas;

- poços profundos: na ârea de estudos existem dezenas de poços tubulares

profundos administrados pela CERB (Companhia de Engenharia Rural da

Bahia), que disponibilizou informações e permissão de coleta;

- escoamentosuperficialalogênico;

- gotejamentos em cavernas (percolação vadosa);

- águas de chuva; e

- reservatóriossubterrâneos.

Onde foram determinadas as concentrações dos principais cátions e ânions e

parâmetros físico-qu ímicos.

O escoamento superficial alogênico foi amostrado cerca de 25 km antes da

entrada nos terrenos carbonáticos, coletando-se água no início da nascente do córrego

Água de Rega, no Povoado de Sonhém, município de lraquara (foto 4.1). Apesar de

existirem outros rios superficiais alogênicos, optou-se por este, em função de ser

perene e um dos principais na rede de fluxo do sistema cárstico da região de lraquara.

O fluxo freático profundo não carbonático foi amostrado em poço tubular com

entradas de água e filtros nos metarenitos do Grupo Chapada Diamantina. O objetivo

da coleta nestas características é o de diagnosticar a eventual influência de recarga e

injeção profunda.
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FIGURA 4.1 ESQUEMA DOS AMBIENTES DE CIRCULçAO DE AGUA



Foro 4 1 - NASCENTE ALocÊrutcR rrlo PovoRoo or SoruHrn¿ - lnlounnn-BA
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O fluxo freático profundo carbonático foi amostrado em águas coletadas em

poços tubulares A Companhia de Engenharia Rural da Bahia - CERB, perfurou e

administra centenas de poços tubulares na área de estudo. Todos estes possuem

dados básicos (perfis litológicos e dados físico-químicos), que foram disponibilizados

para o desenvolvimento deste projeto. De posse destas informaçÕes, foram escolhidos

alguns poços que exibiam teor de sulfato elevado, bem como aqueles com localizaçäo

apropriada para um entendimento regional das questöes levantadas. Os poços

escolhidos têm entradas de água e filtros posicionados nas rochas carbonáticas da

Formação Salitre (Grupo Una)

A percolaçåo vadosa, caracterizada por soluções que circulam no maciço

rochoso nos setores acima do nível d'água, através de fraturas alimentadas por água

meteórica, foram amostradas em espeleotemas ativos (foto 4.2). A análise deste

mecanismo de circulação permite entender as interações químicas da interface água-

rocha bem como a recarga autogência. Destaca-se, nas cavidades da região de

estudo, uma carência de espeleotemas com gotejamento ativo, conseqüência da

escassez de chuvas na região.
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Foro 4.2 - Pe vADosA- coTEJAMENTo ATtvo - Gnura ToRRt¡lne

Após extensiva prospecção de gotejamentos ativos na área de estudo,

selecionou-se as grutas Torrinha e Didi para amostragem, pois além de gotejamentos

ativos possuem espeleotemas de gipsita em grande quantidade. Na gruta Torrinha

(8500m de projeção horizontal) optou-se por um gotejamento de vazäo média e outro

de vazäo alta. O gotejamento médio (2,Sml/min) está associado a uma estalactitite a 4

metros do piso, o que impossibilitou uma coleta direta, já no gotejamento rápido

(6,25ml/min), foi possível utilizar um sistema de coleta sem que houvesse maiores

interferências atmosféricas. Na gruta do Didi (623m de projeção horizontal), selecionou-

se um gotejamento com velocidade lenta (1ml/min), porém, viável de ser amostrado

diretamente na estalactite associada.

lnicialmente houve a preocupação de evitar locais que pudessem ter influência

antrópica na recarga logo acima do gotejamento, porém, como as grutas nåo

dispunham de mapeamento adequado, utilizou-se informaçöes sobre atividades

externas na área sobre a caverna para avaliar a possível contaminação antrópica nos

gotejamentos. A ocupação da área é tipicamente rural com habitações esparsas e em
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certas áreas as atividades de lavoura e pecuária são intensas, aspecto que aumenta as

chances de contaminaçäo.

Os reservatórios subterråneos foram caracterizados neste estudo por águas que

afloram no interior de grutas sob a forma de lagos (foto 4.3), que podem atingir

dimensöes com até 100m de comprimento, 20 de largura e cerca de 20 de

profundidade, como por exemplo, o lago da gruta Lapa Doce. É muito comum o

bombeamento direto de água de grutas em vilarejos que se situam em suas

proximidades. Determinadas fazendas bombeiam por volta de 40mil L/dia de água

diretamente deste reservatórios para abastecimento e irrigação.

As águas das nascentes cársticas foram amostradas na "Nascente da Pratinha"

(foto 4.4) e "Nascente do Rio Pacui" (fotos 4.5 e 4.6). A Nascente da Pratinha destaca-

se pelo volume de água e pela regularidade das vazões ao longo do ano. Para garantir

a boa qualidade das amostragens desta nascente uma vez que recebe extensiva

visitaçäo turística, optou-se por coletar as águas na extremidade 100 à montante no

ponto denominado gruta Azul.

As precipitaçöes pluviométricas na região são escassas e, por este motivo,

foram obtidas amostras de 7 eventos de chuva. Devido a este fato, utilizou-se também

dados analíticos de chuvas de trabalhos anteriores.

Foro 4.3 - ReseRvRróRro suerERRÂNEo NA TocR oo Ptrú - CRrr¡po Fonvoso/BA
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Foro 4.4 - NAScENTE DA PRRrrruHn - lnnounn¡/BA

nota: a linha vermelha indica a seção de medição de vazão

Foro 4.5 - NnScENTE Do Pncuí- Cnupo Fon¡¡oso/BA
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Foro 4.6 - NRscerure oo Rro P¡cuf - Cnupo Fonuoso/BA

4.2 - Parâmetros hidroquímicos derivados

4.2.1 - Dureza Total

nota: a linha vermelha indica a seção de medigão de vazäo

A dureza em água é devida à presença de compostos de cálcio, magnésio,

bicarbonato, carbonato, cloreto e sulfato (Garrels & Christ,1965), sendo determinada

através de cálculos efetuados com as concentrações de sais alcalino terrosos contidos

na água. A dureza total, expressa em mg/L equivalentes a CaCOs, é a soma entre a

dureza temporária (Q) (que pode ser eliminada com fervura de água) e dureza

permanente (Do) (de não carbonatos - Cl-, SO¿2).

DT=Dt+Dp

Neste estudo a dureza total foi calculada pelo software AquaChem@ (Waterloo

Hydrogeologic), que utiliza as premissas de cálculo citadas. Os valores obtidos

encontram-se na tabela 4.1.
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fácies ref

max

1 média

min

cv (%)

max

2 média

min

cv (%)

max

3 média

min

cv (%)

max

4 média

min

CV (o/o)

pH

paråmetros f isico-qui micos

, -!ryL4.98 344.00
479 2U75

4.U 119 00

3.15 37.79

6.99 226.00

6.83 33.00

6 68 47.00

1.92 333 26

8.06 275.00

6 87 175.00

6.25 0 00

4.62 46.16

8.00 276 00

7 74 160 31

7 06 0.00

EhT
("c)_(s) nfdL qdL

24.40 50 00 4.72 1.01

19.53 45.50 4.28 0.93

15.00 42.00 3.46 0.88

25.43 7 51 13.30 6.19

24.10 383.00 16.40 2 90

22.14 312.20 14.95 2.61

19.00 282.00 12 50 238

1 1 .19 13 27 9.81 9.78

32.00 1763.00 129.00 11.70

24.85 1000.14 6180 6.38

16.80 2.43 17.70 172

14.39 56 82 54 17 47.06

25.00 12.63 1340.00 12 60

22.67 6.89 554.38 4.20

20.40 2.88 99 52 1 11

CE Na' Ca2. Mg2.

m-d-!- !Ld-L
1.37 1.06

0.84 0.93

0.63 0.86

41.88 9.41

22.20 11.30

18.61 10.67

16 80 8.78

1200 I97
352 00 167.00

175.51 68.85

7802 13 20

46.37 68.51

883 16 405.00

552.85 211 35

297 00 92.92

max

5 média

4.00

7.39

7.09

6.71

2.93

760
7.27

688

3.20

parâmetros químicos medidos

mtn

CV (o/o)

max

média

50 89

282.00

191 50

100

44 59

521.00

171 33

-240 00

11571

qdL mdL

0.06 0 22

004 007

0.03 0 00

29.61 157.67

047 266
043 248

0.36 221

10.53 9.26

0.29 1 68

012 012
0.02 0 00

68.52 285.07

0.16 0 02

0.09 0.01

004 000

mln

CV

645

27.60

22.39

15 10

13.64

29 20

23.87

18 80

16.04

Sr2. Znz, F. Cr NO¡ SOf. HCOr

qd! _qdl __!LdL _ jtø! _rngL lIlL !Ls/L
0.01 0.07 0.02 11.23 2.68 0.63 6.10

0.01 0.02 0.01 9.58 2.39 0.57 2.90

0.00 0 00 0.00 8.56 1.72 0.50 0 00

53.98 141 55 76.59 13 05 19.03 10.32 89.94

0 07 0.17 0 39 48.49 0.50 3.31 91.53

0 06 0 08 0.09 42.86 0.15 2.37 79.32

0 04 0 02 0 00 38.49 0 03 1.42 73 22

14 66 93.52 '18'1.62 9.49 127 13 30.01 10 88

3.92 0.61 2.53 38i 34 108.30 824.06 518.67

1 48 0 13 0 98 190 52 28.45 204.50 359.08

013 0.01 0 20 66.45 0 87 1022 195.26

93 93 130 47 72.61 53 64 108.72 135.00 19.55

2 80 0 10 6.69 4460 80 167 70 636 i0 152.55

1 50 0 03 290 2240.31 108 93 305 09 99 56

0 35 0 00 0 92 766 30 40.43 84.01 36.61

60.29

731 00

613.14

530.00

11 32

598 00

492.67

68.00

33.06

86.75

13 90

10.38

5.67

2277
15.40

12.66

10.35

16.87

76.40

497

3.65

2.53

21 08

4.97

4.33

361

10.56

+¿.JJ

145.80

90.36

64.00

29 19

76.80

67.70

60.00

7.69

6321

32.40

23.79

16.70

18.58

28 00

24 86

22.20

838

50 23

0.64

0.30

00s
63.91

028
022

0.15

26 46

Dureza

Al3' Total PCoz

mdL

_!røL Qaco,_ _þ$)
0.06 7.u 0.59

'109.20

003
0.01

000
125.55

003

0.01

0.00

125.æ

59 87

0.73

031

009
65 72

037

022
012
48 08

98 80

0.08

002
000
132 05

0.86

011

0.00

248.97

0.02 5.99

0.01 5.16

124.02 20.74

0.08 102.58

0.02 91.00

000 8483

161 63 7.51

0 07 1575.83

0.01 725 63

0.00 284.50

156.92 52.79

0.06 3804 65

0.02 2262.74

0.01 1234 17

71 38

024
012

0.05

44 51

018
0.09

001

50.53

68 00

40.59

31.07

25.42

13.97

43 36

3220
26.59

17 12

0.56

0.51

6.91

0.49

0.46

044
Áao

u.bl
0.54

030
102

a

0.37

0.31

024
116

a

0.57

0.50

044
7.97

0.52

0.47

0.41

8.15

44 69

39 41

816
0.34

133.85
ÃÃ Éô

10 42

398

162.41

65 96

32.20

17.79

550
52.03

27.60

19 30

13.78

31 47

41.61

411.89

305.10

207.47

23.77

297 47

246.96

219.67

11 00

87 52

0.05

0.01

0.00

134 38

0.05

0.01

0.00

128.99

Nota Índice de Saturaçáo naTabela42

49 72

451.04

325.02

262.17

18 41

302.04

272.84

250 00
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4.2.2 - Condutividade elétrica e dureza total

A relação entre condutividade elétrica e dureza total é muito útil para avaliar o

teor de sais dissolvidos e o conseqüente grau de saturação das águas. Obteve-se a

seguinte função linear (n=76) com os resultados analíticos das amostras (figura 4,3):

FIGURA 4.2 - RELAçÃo ENTRE coNÞUTIVIonoe eIÉTnIc¡ E DUREZA ToTAL DA AMoSTRAGEM DA

y =3,22526x-551,50
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4,2.3 - índice de Saturação

O índice de saturação expressa quanto uma água natural desvia do estado de

equilíbrio (White, 19BB), e tem uma relação direta com a concentraçäo de COz

dissolvido na água, pois este é que controla o equ¡líbrio do CaCO3 em solução. Em um

ambiente cárstico, sobretudo na região de estudo, näo está presente apenas o

carbonato sob a forma de calcita, mas também aragonita e dolomita (CaMg(CO3), ).

O valor do indice de Saturaçäo irá indicar se a água e corrosiva ou incrustante e,

desta forma, sua determinação está relacionada aos produtos de solubilidade dos

compostos que fazem parte do sistema. Neste estudo foram calculados os índices de

saturaçåo para calcita, dolomita e gipsita, que são definidos, respectivamente pelas

relações:

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

dureza total (mg/L de CaCor)

y=3,22526x-551,50
R'?= 0,98069



calcita

Sl" = ¡on ,Ot"

K"

Onde:

- lAPc é o produto da atividade iönica [Ca2*][CO32'] em solução e Kc e o produto da

solubilidade da calcita (dado tabelado)

- lAPd é o produto da atividade iônica [Ca2"][Mg2.][CO32-] em solução e Ko e o produto

da solubilidade da calcita (dado tabelado)

- lAPs é o produto da atividade iônica [Ca2*][SOa2-] em solução e Ks e o produto da

solubilidade da calcita (dado tabelado)

Segundo Langmuir (1971), nestas expressões, quando IAP = K, o índice de

saturação é igual a zero, isto é, a âgua está em perfeito equilíbrio com o mineral em

solução, ou seja, a solução está saturada e não ocorre dissolução ou precipitação.

Assim, valores positivos no resultado do cálculo do índice de saturação indicam

soluções supersaturadas, propensas à deposição, e valores negat¡vos representam

soluções insaturadas em relação aos minerais dissolvidos, sendo, desta forma,

predispostas a corrosão.

Para os cálculos do índice da saturação da calcita e dolomita, deve-se ter uma

atenção especial na determinação do pH no campo, pois [CO32'] é de difícil medição e

é obtido através da determinação do pH e do HCO3-. Nas águas do presente estudo, a

espécie carbonática dominante é o HCO3-. Desta forma, para permitir o cálculo do

índice de saturação, por titulometria, determina-se, no campo, a concentração de

HCO3-. O pH torna-se importante, pois uma incerteza de t0,05 produz um erro de 0,1

no índice de saturação Langmuir (op.cit).

Assim:

para calcita

Sl" = ¡on lAP" = Ica2*ltcoE2l_ , mas [Co¡2-] = IHCo3XK, logo
Kc Kc tH.l

dolomita

Sla = lon ,'Oto,t
(K¿)2

gipsita

Sln = ¡on 
'Otn
Ks



Sl" = ¡on [Ca2-llHco¡l_l&
lH+l Kc

Sl" - log [Ca2*1 + log [HCO3-] + pH - pK2 + pK"

para dolomita

onde:

[Ca2*] e {Mg2*l analisados por lCP-AES

Sl¿ = ¡en fCa2*1 + log lMg2-l + 2log [HCO.-] + 2pH - 2pK2 + pK4

[HCO3] analisado por titulometria acidimétrica (em laboratório de campo)

pH - medido em campo

pK e pK2 obtidos em tabela (Ford & Williams,19B9) e embutidos no programa utilizado

No presente estudo utilizou-se o programa AquaChem@, que utiliza as bases

conceituais acima citadas para calcular os índices de saturação em calcita, dolomita e

gipsita das águas amostradas, conforme se observa na tabela 4.2.

4.2.4 - Pressão parcial de COz

A solubilidade de calcita e dolomita por dissociação em água pura ou deionizada

é muito lenta (Ford & Williams, 1989) e, neste sentido, sobretudo em um ambiente

cárstico, sabe-se que o aumento da concentração de H*, oriundo da acidulação da

água, é um fator predominante na corrosão das rochas carbonáticas.

A produção de ácido carbônico é um importante fator para o incremento de H.
no sistema que, por sua vez, aumenta a corrosão das rochas carbonáticas (Bögli,

1980). Cabe ressaltar, inclusive por se tratar do escopo principal deste estudo, que o

fornecimento de H* pode ser dado por outros ácidos, além do carbônico. Assim, o

conhecimento da pCOz também é importante mesmo quando o H2CO3 não é o principal

agente corrosivo do carste, pois a interação ácida em rochas carbonáticas gera CO2.



TneeL¡ 4.2 - íNprcE pE sATUqAçÃo NAs FÁctEs-Hto¡eallv!ç4s
lndice de Saturação

fácies Aragonita Calcita Dolomita Gipsita

max -s.gg -5.74
média -6.22 -6.07 -1 1.85 -s.43
min -6.39 -6.24
cv (%) 

4.64
max 

-1 .44 -1 .2g
média -1.5ö -t.43
min -1.78 -1.64
cv (%) Bj4
max 

0.41
média _0.12

-11.38 -5.26

4.75

min -0.66 -0.s2
cv (%) ßs.27 1144.s2 732.10 38.64

-12.15 -5.52

3.48 2.18

max 
o.g2

méd ia t)4l

-2.50 -3.47

-2.79 -3.65

-3.19 -3.89

9 06 4.47

0.56

926

mtn -0.63 -0.49
cv (%) 1ß.2s 86.08 110.s4 s2.77

o.02 -0.08 -1 .51

max 
o.1 b

média -0.17 -0.02
min -0.27 -0.23

1.23 -0.50

1.07

0.56

cv (%) 83.24 s71.18 114.14 s.14

-1 .57 -2.47

max o.ß
média _0.14

2,16 -0.55

0.99 -0.95

-1 .31 -1.35

0.29

mtn -0.s2 -0.27

fácies 1 - escoamento alogênico; fácies 2 - fìuxo freático profundo não carbonático; fácies 3
- fìuxo freático prolundo carbonático; fácies 4 - percolaçäo vadosa autogênical fácies 5 -
reservatórios subterrâneos: fácies 6 - nascentes cársticas

cv (%) 
M3.87

0.53 -2.05

-0.30 -2.36

-0.87 -2.74

0.28 0.46 -2.17

0.00 -0.1 0 -2.35

441 .68 6.23

-0.91 -2.50
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Neste sentido, a pressão parcial de CO2 é um parâmetro hidroquímico
importante, pois reflete a proveniência e história das águas cársticas (Ford & williams,
1989) e representa a pressão de uma fase gasosa de coz coexistente e em pefeito
equilíbrio com a água analisada (White,1 9BB).

A pressão parcial de CO2 é obtida pela expressão:

pCO2 = IHCO3-]tH.l (Ford & Wiliams,19B9)
Kr . KCOz

on6s = [HCo:-] é a atividade iônica do ânion HCo3-, obtida por titulação acidimétrica
da amostra de água, [H-] é o valor negativo do pH, K1 é a constante de dissociação do
ácido carbônico e KCOz é a constante de hidratação do COz (Ford & Williams,1989)(as
constantes descritas são obtidas em tabelas).

Os valores de pCOz obtidos neste estudo foram calculados utilizando o software
Microsoft Excel, segundo base conceitual descrita em Ford & williams (op.cft) e estão
dispostos na tabela 4.1.

4.2.5 - Erro do Balanço lônico

seguindo recomendações expressas em Ford & wiiliams (op.cit) foram
calculados os erros dos balanços iônicos, que pode indicar problemas analíticos ou a
ausência de algum parâmetro essencial nas análises. o Eno do Balanço lônico (lBE),
expresso em porcentagem, é dado pela expressão:

IBE = Imi.zi (cárions) - Im¡z¡ 1¿n¡o¡s; x 100

onde m¡ é a concentração molar dos íons e z¡ é a valência dos respectivos íons.
segundo Ford & williams (op.cft.) são admissíveis erros em amostras de até 10%,
sendo que para valores acima deste percentual devem ser analisadas as causas do
desvio. Necessariamente um percentual alto não indica amostra inválida, pois depende
das condições do ambiente que se analisa.

os valores dos erros do balanço iônico deste trabalho foram calculados pelo

software Aquachem. No conjunto de análises realizadas, observa-se que todos

Im¡.2¡ 1"¿¡¡ens¡ + Ifiì¡Z¡ 1¿¡¡e¡s¡



possuem IBE dentro de valores admissíveis. A figr"rra 4.3 ilustra os valores médios e

suas variações máximas e mínimas para cada ponto de amostragem

FIGURA 4.3 - FAIXAS DÊ ERRo Do BALANGo IÔNIco

ïoca Co Pifu

Pov. Sûìhêm

Pov S¿oDomìngos

Pov. Palc6

Pov. Pac!ì

Pov. Lågoa Prela

E Pov Lagoa do C É
H' Pov Læo de Cim¿

3 Pov. Ccchó do Malheiþ

3 Pov. Casânova

B Lapa Doce

ã Lapadosornidolo

Grula-Iorinha - vúcðes

Grlla Tor¡nha - cqiinæ

Grula do Didl

GrulaAzul

local

Pontos de Amostragem
valores mínimos / médios / máximos

4.2.6 - Fácies hidroquímicas

A fácies hidroquímica representa um conjunto de parâmetros hidroquímicos e

físico-químicos característicos desta que pode ser relacionado com ambientes de fluxo

e origem da água (Back, 1960). A identificação destas fácies permite o entendimento

da dinâmica hidroquímica do sistema.

Para o ponto de partida da amostragem da ârea de estudo, foram consideradas

as fácies hidroquímicas típicas do modelo conceitual de sistemas cársticos

carbonáticos (Drake & Harmon, 1973) . Para testar quantitativamente as diferenças e

semelhanças hidroquímicas dos vários ambientes de fluxo, foi utilizado o método

estatístico de análise de agrupamento (análise de c/usfer), com o objetivo de identificar
semelhanças de parâmetros químicos de fácies inicialmente consideradas distintas
devido à sua posição no modelo conceitual de fluxo de água no sistema cárstico. o
método estatístico confirma a distinção conceitual dos ambientes de fluxo, mas separa
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águas de mesmo ambiente ou até agrupa águas de ambientes diferentes com

características químicas semelhantes, que nem sempre permite uma melhor

interpretação dos resultados.

Fácies I * escoamento superficial alogênico

Esta fácies corresponde à água diretamente captada pela superfície dos

metarenitos do Grupo Chapada alimentando parte da recarga alogênica do aqüífero

cárstico. Na região são escassas drenagens perenes em virtude do baixo índice

pluviométrico anual, desta forma, o ponto de coleta escolhido corresponde à nascente

do riacho Água de Rega que recarrega o sistema o ano inteiro.

Quimicamente esta água é caracterizada pelo baixo pH (Í=4,79 ;CV=3,15%) e

de baixas concentrações dos principais cátions e ânions, onde destacam-se SOa2-

(X=0,57 mg/L ; CV=1 0,32%) e HCO¡" (l=2,90m9/L; CV= 89,94%Xtabela 4.1 ).

Fácies 2 - Fluxo freático profundo não carbonático

Esta fácies foi amostrada em poço perfurado pela CERB com entradas de água

e filtros posicionados nos metarenitos do Grupo Chapada Diamantina. O poço

escolhido situa-se no município de Seabra, povoado Cochó do Malheiro e tem 74

metros de profundidade. Uma característ¡ca que chama atenção é o forte odor de

enxofre no momento de saída da água. Quimicamente, o teor de sulfato é baixo, o que

significa que a espécie de enxofre encontrada está sob outra forma, provavelmente

como HS-. Ressalta-se uma concentração alta de HCO3- (Ì,=79,32 mg/L) considerando

que estas águas percolam metarenitos (tabela 4.1 ). Atribui-se este fato a uma

influência neste poço de águas provenientes de rochas carbonáticas, pois localiza-se

nas proximidades do contato litológico entre os metarenitos sotopostos aos calcários.

Esta fácies, juntamente com a água meteórica e o escoamento superficial alogênico,

representam a recarga do sistema cárstico estudado.

Fácies 3 - fluxo freático profundo carbonático

Esta fácies é caracterizada pela circulação profunda da água no aqüífero

cárstico. Do ponto de vista químico, estas águas representam a maior concentração de

HCO3- de todo conjunto amostrado, com média igual a 359,08 mg/L. Na média as

águas encontram-se saturadas para calcita (Sl" = 0,02) e insaturaclas para gipsita (Sln
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= -1,51) e dolomita (Sld = -0,08) Também ressalta-se a expressiva concentração para

Ca2' (x= 175,51 ; Cv=46,37%) quando comparada com a fácies 6 (ressurgências

cársticas; l,= 67,70; CV=7,69%). A concentração de SOa2-também é alta (X= 204,50

mg/L ; CV=135,00%), quando comparada com estudos realizadas em outras áreas

cársticas. Karmann (1994), em estudo hidroquímico realizado na região cárst¡ca do

Vale do Ribeira, mostra valores máximos de B mg/L de SOa2-. No fácies de fluxo

freático profundo carbonático, destaca-se um ponto de amostragem, poço do Povoado

de Lagoa Preta, que exibe elevado valor méd¡o para SOa2- (X= 746,07mg/L ; CV =

13,79%) quase o dobro em relaçäo a média da concentração de HCO3- (i= 388,09;CV

= 10 ,10%) desia fácies (tabela 4. 1 ).

Fácies 4 - percolação autogênica vadosa

Esta fácies é representada pela água de gotejamento de espeleotemas, cujos

fluxos são alimentados aträvés do sistema de fissuras e fraturas na rocha. A região de

estudo, sobretudo na porção sul, tem inúmeras cavernas, porém, o número de

espeleotemas ativos é pequeno, fato explicado pela escassez pluviométrica anual. Por

outro lado, estas cavidades exibem uma riqueza em espeleotemas que nos permite

afirmar que o aporte de água em um passado geológico recente foi grande na região. A

espessura de rocha entre a superfície e o teto das cavidades varia entre 30 e 200

metros. Do ponto de vista hidroquímico as águas desta fácies são sui generis em

relação às outras fácies, em função da distribuição das concentrações dos principais

cátions e ânions (tabela 4.1). A concentração de cloreto tem valor máximo em 4460,80

mg/L, com média igual a 2240,31 mg/L. A concentração cle SO¿2- também é expressiva,

com média igual a 305,09m9/L, superior em 3 vezes a concentração de HCO¡-

(x=99,56 mg/L).

Fácies 5 - Reservatórios subterrâneos

A fácies 5 corresponde a afloramentos do nível d'água acessíveis em lagos

subterrâneos encontrados em cavernas. Quimicamente é caracterizada pela alta

concentração de HCOs- (X= 305,10 mg/L ; tabela 4.1), e lndice de Saturação para

calcita praticamente no equilíbrio (Sl" = -0,02). Destaca-se também a concentração

média para SO42 1X-17,79 mg/L; CV = 52,03%), pequena quanclo comparada a outras

fácies do sistema, porém expressiva em relação a este tipo de ambiente.



Fácies 6 - Nascentes cársticas

As nascentes cársticas representam uma mistura das fácies, pois tendem a

representar o escoamento de águas coletadas e transmitidas pelo sistema cárstico e

sua bacia de captação. Quimicamente, a átgua desta fácies, tem alto teor de HCO¡-

(x-246,96 mg/L;CV = 11,0%) e Sl" = Q,g¡ (0,28 a -0'37)' em equilíbrio de saturação

para o mineral calcita. A concentração de so¿2- (x = 1 9,30mg/L ; CY = 31 ,47%), apesar

de ser menor em relação às outras fácies, é significativa por se tratar de um exutório

do sistema (tabela 4.1).

Fácies 7 -Água meteórica

Esta fácies representa uma das principais recargas hídricas, juntamente com a

fácies de percolação freática profunda não carbonática. É analisada para quantificar a

entrada externa de íons ao sistema. Quimicamente são caracterizadas por baixas

concentrações dos principais cátions e ânions (tabela 4.3), com médias inferiores a 0,5

mg/L.

T@lcos DAs ÁGUAS DE CHUVAS l.¡A BAGIA DE lREcË

parâmetro Caz* Mg'* Na* K* Cl' SO¿2' HGO¡'

. amostra,_ (mg/L) (mã/L) (mg/L) (mg/L), (ms/L) -(ms/Ð -(m-s/L) 
épocl

BAch32 0.08 nd 0.10 nd 0.04 0.20 0 set/03

BAch33 0.18 O.O2 0.10 nd 0.05 0.20 0 out/03

BAchBO 1.81 0.17 0.23 <0,5 n.d. 0.40 0 janl} 

BAchO1 0.07 <0,1 <0,1 <0,5 n.d. 0,10 0 fev/04

BAchO2 0.07 <0,1 <0,1 <0,5 n.d' 0,09 0 fev/04

BAchO3 0.07 <0,1 <0,1 <0,5 n.d. 0,09 0 mar/04

BAchO4 0.07 <0,1 <0,1 <0,5 n.d. 0'07 0 mar/04



4.3 - Modelamento hidroquímico do sistema

4.3.1 - lntrodução

O acido carbônico, devido à disponibilidade global de CO, na atmosfera e solo, é

aceito como agente primordial na dissolução de rochas carbonáticas, sendo

responsável pela grande maioria dos processos qu ímicos associados à geração dos

relevos cársticos (Ford & Williams, 19Bg). A reação geral pode ser sintetizada como:

GaCO, + H2O + CO2 = 2HCO3 + Ca2+ (r. 4.1)

No entanto, alguns estudos de caso em determinadas partes do mundo têm

demonstrado a importância espeleogenética da dissolução de rochas carbonáticas por

ácido sulfúrico. Esta idéia foi introduzida por Morehouse(1968). Dois mecanismos

distintos tem sìdo propostos para explicar a geração de ácido sulfúrico na água

subterrânea:

A - Oxidacão de Hr$

A reação de hidrocarbonetos (gás natural) em ascensäo, com CaSOo presente

em corpos rochosos, produz sulfeto de hidrogênio, água e dióxido de carbono (r.4.2).

O HrS e CO, continuam em ascensão até se misturarem com o oxigênio da água

subterrânea retida ao longo de sistemas de descontinuidades na rocha. A combinação

de HrS com oxigênio proporciona a geração de ácido sulfúrico (r. 4.3), por outro lado, o

próprio H2S pode sofrer dissociação gerando íons H* (r.  .a) (Hill, 1987, 1995).

CnHn + SO42'<-- HrS + CO2+ H2O $' 4.2)

H2S + 2O2 "' H2SOa (r. 4.3)

HrS.,--n H* + HS- $ a.a)
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O ácido sulfúrico assim gerado irá promover a dissolução da rocha carbonática

(r. 4.5).

HrSoo+GaGo.+2HrO,, CaSOo. 2{ro +H*+ Hca.- (r. 4.5)

B - Oxidacão de sulfetos (pirita - FeSr)

Os sulfetos metálicos, a exemplo da pirita, galena e esfarelita, podem ser

encontrados disseminados nos calcários e desta forma sofrerem oxidação e formar

ácido sulfúrico (r. a.6). (Egemeier, 1981; Garrels & Christ, 1965; Hill, 1965; Ford &

Williams, 1990)

FeS, + 39, + 2HrO = Fe* + 2H2SO4 (r. 4.6)

HrSOo + GaCO. = GaSOo + HrO + ç9, $. a.7)

Um cJos produtos da equação (r. 4.7) e o COr, que estará disponível para outras

reações, incluindo principalmente a formação de H2co3 que também dissolverá calcita

e produzirá h id rogenocarbonato.

No balanço das massas para cada mol de pirita oxidada 2 moles de ácido

sulfúrico são adicionados, dobrando o número de moles de co, e assim aumentando o

poder de solvência da solução. Desta forma, 1 mol de pirita oxidada pode resultar na

dissolução adicional de 6 moles de calcita (Ball & Jones, 1990).

4.3.2 - Estequiometria

Considerando os principais agentes corrosivos e as reações envolvidas,

apresenta-se a seguir a análise estequiométrica dos resultados analiticos obtidos para

as diferentes fácies hidroquímicas da área de estudo.

A análise estequiométrica fundamenta-se no equilíbrio molar e no balanço de

massas entre as espécies envolvidas numa reação química e seus produtos (stumm &

Morgan, 1995). As reações consideradas no presente estudo correspondem às reações

clássicas de dissolução de rochas carbonáticas por ácido carbônico, reações de
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dissolução de rochas carbonáticas exclusivamente com ácido sulfúrico e também a

reação de dissolução de rochas carbonáticas envolvendo ação simultânea destes dois

ácidos. Assim, considerando que o processo de dissolução da rocha produz íons

presentes em solução aquosa, estes deverão obedecer as razöes esiequiométricas das

reações, caso o sistema seja operado por estas reações.

Partindo dessa premissa, para cada fácies, os resultados analíticos, expressos

em mmol/L, foram testados com as reações possíve¡s de forma a determinar as

reações químicas dominantes para cada ambiente. Para validar os resultados, os

seguintes critérios foram adotados:

- margem de tolerância de 20%, composta por 10o/o relativo à margem de erro

admitido no cálculo do balanço iônico,5% em v¡rtude de não serem considerados no

cálculo outros íons presentes e 5% de contingência;

- os cálculos das razões foram efetuados considerando os valores médios,

máximos e mínimos do conjunto de amostras de cada fácies, dos íons envolvidos

(Ca2*, N4g2*. HCO3', SO42-) (tabela 4.1), sendo que nas razões molares com mais de um

cátion o numerador constitui-se da soma dos cátions envolvidos, tal como a seguir:

cátion"
ân ion-

cátion* cátion-1e+:!çé!ollfuco
âniOn- anton (med)

razão média

cátion* rn."¿l
ânion- 1n."¿¡

- Condições de aceitação: todos resultados dentro da margem percentual

estabelecida - aceito; dois resultados, dentre os máximos, médios e mínimos, dentro

da margem percentual estabelecida - parcial; um ou nenhum resultado, dentre os

máximos, médios e mínimos, dentro da margem percentual - não aceito.

As tabelas 4.4 e 4.5, a seguir, exibem as razões estequiométricas das reações
químicas de dissolução de rochas carbonáticas por ácldo carbônico em função das

fácies hidroquímicas, bem como um diagnóstico de aceitação dos resultados.

razão máxima

cátionn r,nu,,r

ânion'lmin¡

cátion.'1,-"", + cátion*2,---,
ânion- lrin¡

razão mínima

cátion* ¡*inl
ân¡on- (max)

cáf ion*1,-,-. + ..âliõn+2, ,

âlllOl'ì lmax)



TABELA 4.4 - RAzÕEs EsrEeutoMÉTRrcAs ENTRE As FÁcrES HrDRoauíMrcAs E A REAçÃo DE
DtssoLUçAo DE ROCHA CARBONÁTrCA (CALCÁR|O) pOR ÁCrpO CARBONTCO

Ca2* fa¡xa de
2HCO"- tolerânciâ

fácies
4

a

4
Ã

f)

Massa Molar 40.08

med

0.44

0.36

0.73

8.47

0.45

0.42

TABELA 4.5 - RAzoEs EsrEeuroMÉTRtcAs ENTRE As FÁcrEs HrDRoouírurcns e n nençÃo oe
prssoLUçÃo pE RocHA cARBoNÁTrcA (poLoMrTo) poR Ácrpo c

-caMg(co.)r 

*

max

34.25

0.46

2.20

36.79

1.07

0.53

122.03 0.33 0,26 a 0,39

min

0.16

0.28

0.23

2.57

0.24

0.31

fácies med

1 1.26

2 0.70

3 1.21

4 13.87

5 0.65

6 0.67

cond¡ção

não aceito

parcial

não aceito

não aceito

não aceito

não aceito

Massa Molar 40.08 24'31

max

78.42

0.85

3.94

64.91

1.47

0.86

Tendo em vista os resultados dos cálculos das razões entre as massas das

espécies envolvidas nas reações (r.4.1) e (r. 4.8) (tabelas 4.4 e 4.5), desenvolveu-se

um outro raciocínio (quadros 4.1 , 4.2 e 4.3), que considera a razão molar típica das

reações de dissolução em rochas carbonáticas, tal como segue:

mln

0.52

0.52

0.29

4.52

0.34

0.50

244.O7

ca2*+ Mo2*
4Hcõf-
0,26 0,21 a 0.32

fa¡xa de
tolerância

cond¡ção

não aceito

não aceito

não aceito

não aceito

não aceito

não aceito



QUADRO 4.I - RAZÕES MOLARES NAS REAÇÕES DE DISSOLUçAO POF

CaCO3 + HrCO3 = Ca'" + 2HGO:-

CaMg(COs)z + 2HzCO¡ = Ca2* + Mg'* + 4HCOa' (r.4.8)

12114

1 1

QUADRo 4.2 - RMOES MoLARES NAS REAçOES DE DISSOLUÇÃO POR

2GaCOg + HzSO¿ = 2Ca'- + SO¡'' + 2HCO3

1

(r.4,9)

CaMg(GO3)2 + HzSO¿ = Ca2* + Mg'* + SOa2' + 2HGOS'

111112

2

2

QUADRO 4.3 - RAzÕEs I\,,IoLARES NAS REAçÕES DE DISSOLUçÃO POR HzS

1

3CaCO3 + HzCO¡ + HzSO¿ = 3Ca2* + S0¿2' + 4HGO3' (r.4.10)

314

(r.4.1)

(t.4.11)

2GaMg(GO3), + 2H¿GO¡ + HzSOc = 2Ca2* + 2Mg2* + SO¡2' +6HGO3'

2216

Ca'*+Mq"
HCO"-

2

(1+0112

1

ca"+Mo"--5o,2-

0,5

Nas reações relacionadas com a dissolução por ácido sulfúrico a relação molar

entre Ca2*+Mg2* / HCO¡- é igual a 1,0 (quadro 4.2). Esta mesma relação nas reações

relacionadas à dissolução por ácido carbôn¡co é igual a 0,5 (quadro 4.1 ). Observe-se

que nas reações que envolvem a dissolução simultânea dos ácidos carbônico e

sulfúrico, as relações molares entre Ca2*+Mg2* / HCO3-, referentes às reaçöes (r.4.10)

(r. 4.11) são respectivamente 0,66 e 0,75. A relação entre os valores padrões para as

razões molares, estabelecidos acima, com os dados hidroquímicos do carste estudado,

permitem observar as tendências das reações químicas envolvidas (tabelas 4.6 e 4.7).

Utilizou-se, para efe¡to de cálculo, os valores méd¡os, adotando 20% de tolerância para

aceitação, conforme estabelecido anteriormente.

(1+1)14

2

0,5

k.4.7)

Ca"+Mq"
HCO.-
(2+0112

Ca'*+Mot*--so,7:-

1

(1+1\12

(2+0)11

,|

2

(1+1)t1

Ca2*+Mq2*
].tnô--

E

2

(3+0y4

ca2'+Mq2'
sô,2-

0,66

(3+0)/1

(2+2\16

0,75

3

(2+21t1

4



TABELA 4.6 - RAzoEs MoLARES ENTRE os vALoREs MÉDtos DE Ca2* + Mgz* / HCO3'NAs FÁctEs
HIDROQUIMICAS

fácies

1

2

3

4

5

6

Ga2*

mmol/L

0.02

0.46

4.38

13.79

2.25

1.69

Mg'*
mmol/L

_.-, TABELA 4.7 - RAzoEs MoLARES ENTRE os vALoREs MÉo¡os oe Caz* + Mg2* / SO¿2- runs pÁctes

fe"¡" d¡Cao

0,04

0.44

2.83

8.70

0.98

1.02

HCOg-

mmol/L

1

2

3

4

5

6

0.05

1.30

5.89

1.63

5.00

4.05

mmol/L mmol/L mmol/L

ca2n+Mq2*

HCO3-

0.02

0.46

4.38

13.79

2.25

1.69

1.25

0.69

1.22

13.78

0.65

o.67

As condições estabelecidas nas tabelas 4.6 e 4.7 indicam que as fácies do

carste estudado não estão controladas exclusivamente pelo sistema CaCO3 - H2CO3.

A fácies 1, por se tratar do escoamento alogênico, cujas concentrações dos sais são

baixas, não enquadra-se em nenhuma equação de dissolução. A fácies 4, percolação

vadosa autogênica, é predisposta à deposição, fato evidenciado pelo alto valor na

razão expressa na tabela 4.6. As demais fácies atestam a participação de ácido

sulfúrico em conjunto com ácido carbônico, com destaque para a fácies 3, fluxo freático

profundo carbonático, cujo valor de razão molar indica que a participação do ácido

sulfúrico como agente corrosivo é dominante.

condiçäo

0.04

0.44

2.83

8.70

0.98

1.02

(r.4.10)

-(r.4.7)(.a.e)

(r.a.1 0)

(r.4.1 0)

0.006

0.025

2.129

3.176

0.185

0.201

S0¿2'

10.00

36.00

7.08

17.45

13.48

(.4J0)(.a11)



4.4 - Evolução geoquímica do sistema estudado

O sistema cárstico estudado é do tipo misto, ou seja, possui recarga meteórica

autogênica, injeção de escoamento superficial alogênico e de fluxo freático alogênico.

O impacto desta recarga sobre as rochas carbonáticas é quantificado através da

diferença entre o fndice de saturação (sl) das fácies de recarga e as fácies de

circulação no carste (figuras 4.4,4.5 e 4,6).

As águas das fácies 1 e 2 mostram-se insaturadas para calcita, dolomita e

gipsita, com valores muito negativos, pelo fato de tratar-se de águas de escoamento

alogênico e fluxo freático profundo não carbonático. contudo, ressalta-se uma evolução

crescente entre essas fácies, relacionada à circulação da água e a conseqüente

mistura na fácies 2.

Os gráficos das figuras 4.4, 4.5 e 4,6 seguem as tendências de um aqüífero

cárstico típico (Ford & williams, 19Bg), onde as águas mais saturadas correspondem à

percolação vadosa em fissuras e que as águas relacionadas à percolação em condutos
profundos carbonáticos (fácies 3) atingem a saturação em relação à calcita e dolomita,

mas continuam insaturadas em relação à gipsita, apesar da alta concentração de

sulfato nas águas. O gráfico da figura 4_7, analisando apenas sua curva, mostra que

existe uma proporção direta entre as concentrações de SO¿2- e Ca2* (R2=0,g3¡

considerando que ocorre dissoluçâo de CaSO+. Porém, considerando que as

características geológicas dominantes no sistema cárstico estudado não dispõe de uma

fonte primária de CaSOa (Misi, 1979), a concentração de Ca2* deve ser atribuída à
dissolução de CaCO3. Desta forma, conclui-se que há uma fonte de SOa2-, externa ao

sistema cacos-caso¿-H2o, relacionada com a dissolução de ácido sulfúrico na rocha

carbonática.
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A figura 4.8 demonstra a variação de pCOz em função do Slcatcita das fácies

hidroquímicas. Analisando o gráfico pode-se observar que entre os parâmetros há uma

relação inversamente proporcional entre Slcarc¡ta e pCOz. A relação entre Slcatcita e pCOz

segue o padrão de águas cársticas, mas o que ressalta é o fato de que as águas mais

profundas e com tempo de residência maior, alinham-se numa trajetÓria que parte de

águas com pCOz maior que as demais fácies hidroquímicas, isto é, no ambiente mais

profundo há produçäo de coz. Este fato difere, por exemplo, do sistema cárstico

identificado no vale do Ribeira cuja pCOz é mais expressiva na zona epicárstica

(Karmann, 1gg4). Portanto, no carste estudado, deve haver uma fonte de CO2 para a

fácies freática profunda, além do COz atmosférico e do solo, que pode ser atribuída à

oxidação de pirita, conforme as reações abaixo:

FeS, + 3O2 + 2H2O = Fe* + 2HzSO¡ (r'4'6)

H2SO4 + CaCOg = CaSO¿ + H2O + COz Î'a'7)
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Observando-se a relação entre Ca2n + [rlg2' / SO¿2- (figura 4.9), nota-se ótima

correlação 1R2= 0,9323), em contraposição à relação Ca2* + Mg2* / HCO3- (figura 4.10)

com baixa correlação 1R2= 0,15). Se a corrosão das rochas carbonáticas do sistema

estudado fosse exclusivamente controlada pelo ácido carbônico, a relação Ca2* + Mg2*

/ HCOf deveria ter boa correlação, independente da relação entre Ca2* + Mg2* / SO42-.

Por outro lado, as correlações observadas, considerando a inexistência de fontes

primárias de sulfato na rocha (Misi, 1979) no ambiente de circulação profunda, indicam

que a corrosão de rocha carbonática por ácido carbônico não é dominante e que deve

ter um processo gerador de sulfato. Portanto, atribui-se a origem do sulfato à reação

entre o a rocha carbonática e ácido sulfúrico, sendo este proveniente da oxidação de

pirita, com catálise microbiana (capítulo 8). As reações (r. 4.6),(r. 4.7), (r.4.9) e (r. 4.10)

indícam esta condiçâo.

FrcuRA 4.9 - ReuçÃo ca2* + Mg2* / SOI-

Relaçäo ca2n + Mg2* / so¿2-

fácies 3

-t
I

y = 2.1583x '322.89

R'?= 0.9323
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FrcuRA 4.10 * RELAçÃo Ca'?. + Mgã / HCO3-

Relação ca2* + Mg2* / Hco¡'
fácies 3

a t oo

y = 0.2195x +305,44

n2 = o.ì¿sz

Na fácies 4, percolação vadosa autogênica, um parâmetro que chama atenção é
o cloreto, que apresenta altas concentrações em relação a todo conjunto de amostras

do carste estudado (figura 4.'1 1). A densidade demográfica na região de estudo é baixa

e exatamente sobre os locais de gotejamento não existem moradias, fato constatado

através de caminhamento superficial em comparação com dados de mapeamento das
grutas envolvidas. Por outro lado, apesar de não existir concentrações pontuais de

moradias de forma expressiva, observa-se, sobretudo na região suf, uma distribuição

de pequenos vilarejos ao longo da área que podem caracterizar como fatores indutores

de influências antrópicas no aqüífero cárstico do Grupo una, tendo em vista que a

população vive de pecuária e lavoura. Nas rochas do Grupo una não existem minerais

que pudessem enriquecer a água de percolação vadosa com altos índices de Nacl. A

observação das concentrações de cloreto das águas meteóricas, obtidas neste estudo
(tabela 4.3) e em outros na região, também não indicam fornecimento de Nacl ao

sistema (Tavares, 1983; Guena, 1 986; Negrão, 1 987). Assim, de posse desta
premissa, foi identificado que uma possível fonte para a alta concentração de cl-, é um

bebedouro de gado localizado a poucas dezenas de metros na superfície sobre um dos
pontos de coleta de água de gotejamento, condição esta propícia para a eliminação de

sal via urina dos animais.
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A fácies 4 também diferencia-se das demais fácies pela alta concentração de

SOa2' (figura 4.12), sobretudo quando comparada com a concentração de HCO3-. A

situação mais freqüente encontrada em percolação vadosa de sistemas cársticos é de

alta concentração de HCO¡-em detrimento de outros íons (Ford & Williams, 1989). A

alta concentração de SOa2- é atribuída a depósitos de CaSO¿, existentes nos sistemas

de fraturas e interstícios da rocha, hoje na zona vadosa, precipitados anteriormente em

posições superiores através de oscilações do nível d'água.

Nitrato em água subterrânea é um forte indicativo de contaminação pó influência

humana, tendo em vista que a indução natural é baixa (Appelo & Postma,1993). Assim,

a indução antrópica pode ser dada pela utilização de fertilizantes nitrogenados e por

efluentes líquidos de sistemas de esgoto não tratados (fossa negra ou fossa séptica

saturada). Na região de estudo, com ênfase para os pontos logo acima dos

gotejamentos que exibiram os maiores teores de NO3- (figura 4.14), não há plantação

sistemática, o que leva a concluir que não é tão provável a influência por fertilizantes,

por outro lado, existem residências em um raio de 200m do ponto da superfície

imediatamente acima do gotejamento. A boa correlação entre nitrato e cloreto (R2=

0,75) obtida na fácies 4, indica ação antrópica.

A fácies 5, representada pelos reservatórios subterrâneos, quimicamente é

caracterizada pela alta concentração de HCO:- (X= 305,10 mg/L , figura 4.13),

suplantada apenas pela fácies 3 e um pouco superior à fácies 6. Considerando que o

reservatório é alimentado pela fácies de circulação mais profunda, associa-se esta

diminuição de concentração a um processo de degaseificação, canctetizada pela

perda de CO2 para a atmosfera. Destaca-se também a concentração média para SOa2-

(fJ7,79 mg/L; CV = 52,03%,figura 4.12), considerada pequena quando comparada a

outras fácies do sistema, mas expressiva para este tipo de ambiente, que reflete uma

condição de diluição devido à mistura de águas profundas ricas em sulfato com águas

freáticas rasas pobres em sulfato.

Na fácies 6, nascentes cársticas, chama também a atenção a concentração de

SO42- 1x= 19,30mg/L ; CV = 31 ,47o/o, figura 4.12), Nesta fácies, a concentração de

sulfato significa um valor médio do sistema, pois representa a mistura da água de todas

as fácies, por se tratar do exutório do sistema. Com relação ao HCO¡', observa-se um

decréscimo no valor médio em relação às fácies 5, relacionado ao contínuo processo d

degaiseficação da água su bterrânea.
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Analisando as tabelas 4.4 e 4.5 constata-se que as águas das fácies do sistema

cárstico estudado não são operadas exclusivamente pelos mecanismos relacionados

com as reações (r.4.1 ) e (r.4.8), condição atribuída ao fato de não haver nenhum

resultado "aceito", mas apenas valores que margeiam os limites relacionados à ação do

ácido carbÔnico. A tabela 4.6 indica a tendência corrosiva principal do sistema cárstico

estudado, denotando a ocorrência das reações que envolvem a ação simultânea dos

ácidos carbônico e sulfúrico nas rochas carbonáticas. A fácies 3, fluxo freático profundo

carbonático, é a que mais está sujeita à ação do ácido sulfúrico, tendo em vista que as

razões molares são compatíveis nas relações explicitadas nas tabelas 4.6 e 4.7. A
fácies 4, percolação vadosa autogênica, não se enquadra em nenhum modelo de

reação, pois apresenta um excesso de Ca2* e Mg2* não compatÍvel com o teor de

HCO¡-. Por outro lado, a concentração de Ca2* e Mg2* é coerente com a concentração

de SOa2-, o que é relacionado à dissolução de CaSO¿ secundário.

Neste sentido, sobretudo em função das características geológicas e

hidrogeológicas da área de estudo, a participaçâo do ácido carbônico como agente

corrosivo, mesmo que em menor proporção, sempre existe, mas destaca-se que a

participação do ácido sulfúrico como agente corrosivo das rochas carbonáticas do

carste associado ao Grupo Una é efetiva.

4.5 - Teste do modelo em um sistema cárstico pobre em sulfato

Afim de se verificar a eficácia da metodologia utilizada para a constataçâo da

ação do ácido sulfúrico no carste estudado, aplicou-se a mesma nos dados

hidroquímicos obtidas por Karmann (199a) e Vianna Jr (2003), referentes ao carste do

Alto Vale do Ribeira, lporanga-SP, reconhecido pelos autores como condicionado à

ação corrosiva por ácido carbônico. As águas analisadas por Karmann ('1g94)

compreendem águas de nascentes (Santana), sumidouro autogênico (pérolas) e fluxo

superficial autogênico (Córrego Furnas e Mina de Furnas). As águas analisadas por

Viana Jr (2003), conespondem a fluxo em subsuperfície (ESS e AE), percolação

vadosa autogência (FR, EE1, EE2, EIF e ESF) e fluxo autogênico subterrâneo (TSF,

TIF e TE).

Os resultados da relação Ca2* + Mg2* / HCO3- do teste aplicado (tabela 4.8)

confirmaram que o carste do Alto Vale do Ribeira é operado exclusivamente pela
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dinâmica corrosiva associada ao ácido carbônico (r.4.1) e (r.4.B), mostrando, desta

forma, que a metodologia utilizada é adequada. O critério de validação dos resultados

foi o mesmo aplicado ao carste estudado neste trabalho.

TAB@ 4:- + Mg'- t Hco3' EM onoos secutloÁn¡os

-HGOg-

Santana*
Pérolas*1

fácies

Uorr.l-urnas*'
Mina de Furnas*1
ESS-2
AE.2 0.44 10 (r.4.1)(r.4.8)
EE1*2 0.51 13 (r.+.t)i. q.a)
rE.2 0.s3 13 (r.+.ri(r. +.e)
e -a+2ÈÈ¿"- 0.52 13 (r.a.1)(r. a.B)FR.2 o.s1 11 (r.+.r)(r. +.e)EtF*2 0.46 o (r.+.r )(r. +.0)TtF*2 o.so 12 (r.¿.r )(r. +.eiESF*2 o.4s 13 (r.¿.r)(r. ¿.aiTSF*2 o.ag 13 (r.a.1i(r. a.si

-

Médio
0.53
0.51
0.56
0.57
0.53

42 $.a.1)$. a.B)
33 (r.4.1 )(r. a.B)
6 (r.a.1)(r. a.B)
2 (r.4.1)(r.4.8)
6 (r.4.1 Xr. 4.8)



CAPíTULO 5 * I-IIDROLOGIÁ. DO SISTEMA CÁRSTICO ESTUDADO

5.1 - lntroduçäo

A carstificação pode ser interpretada como um processo de erosão química,

sendo a água subterrânea o principal agente geomórfico primário. Neste sentido, para

estimar o fluxo de massa em solução de um sistema cárstico, é fundamental monitorar

durante um ano hidrológico o volume de água (solvente) transmitido pelo sistema, com

vistas a avaliar o impacto que este agente exerce na rocha encaixante (carbonática).

As informações obtidas no referido monitoramento também possibilitam entender o

processo de recarga do sistema.

Neste trabalho monitorou-se a vazão de duas nascentes cársticas: Pratinha, na

extremidade sul da Bacia de lrecê e Pacuí, localizada na porção norte do Grupo Una,

na bacia hidrográfica do rio Salitre. Ambas foram selecionadas por apresentarem vazão

perene e altos teores do íon sulfato.

5.2 - Clima e Pluviometria

Segundo a classificação climática de Thornthwaite, a áreâ de estudo apresenta

clima sub-úmido a semi-árido na bacia de lrecê e semi-árido a árido, na região de Laje

dos Negros, com temperaturas médias anuais na faixa de 20 a 23oC (INPE/CPTEC,

2003).

Na caracterização da pluviometria da região foram utilizadas informações

adquiridas de pluviômetros instalados na região especificamente para este estudo,

como também da base de dados INPE/CPTEC (op.cit). Na Bacia de lrecê existem 95

estações pluviométricas, porém, de 55 destas os dados estão indisponÍveis, sendo que

apenas 23 estão em operação (Bastos & Peixoto et al, 2004). Observando as

informações percebe-se em quase todas as estações, nas séries históricas, lapsos que

denotam deficiência na aquisição da informação, contudo, em 4 estações os dados são

consistentes e oferecem a possibilidade de boas correlações. Bastos & Peixoto ef a/

(op.cit), em estudo regional, constataram que a distribuição das estações

pluviométricas atende aos critérios de distribuição espacial preconizado pela

Organização Mundial de Meteorologia (OMM), entidade vinculada à Organização das
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Nações Unidas. Neste sentido, observa-se uma variabilidade média bem definida ao

longo dos meses, com estações chuvosas entre novembro e março e periodos de seca

no intervalo subseqüente. Sob a ótica espacial, as chuvas concentram-se nas áreas

centrais, com tendência de menores Índices pluviométricos nas porções a norte.

Considerando os dados históricos disponíveis (20 anos), obserya-se uma variação nas

médias de precipitação entre 1040mm e 51Omm (Bastos & Peixoto et al, op cit).

Através da integração dos dados pluviométricos regionais do planalto cárstico,

obtidos junto ao INPE/CPTEC (2003), nota-se baixos índices pluviométricos (de 510 a

1040 mm), as chuvas possuem distribuição irregular tanto do ponto de vista geográfico

como também dos totais anuais ao longo dos últimos 20 anos. O mapa da figura 5.1

ilustra uma carta de isoietas da região para o ano de 2003. Foram calculados também

os balanços hídricos dos municípios da Bacia de lrecê, que mostram expressivo déficit

(quadro 5.1). A figura 5.2 destaca o balanço hídrico para o município de lraquara,

localidade onde se encontra a principal nascente da ârea de estudo. A oeste da ârea

de estudo, sobre os metarenitos do Grupo Chapada Diamantina, observa-se, com base

nos dados de precipitação (P) e evapotranspiração potencial (EP) obtidos junto ao

INPE/CPTEC (2003), que a pluviometria anual é maior e com distribuição intra-anual

mais regular do que no planalto cárstico. A figura 5.3 destaca o balanço hídrico do

município Brotas do Macaúba, localizado sobre os metarenitos.

QunoRo 5.1 _ DÉFICIT HfDRIco DoS MUNIcfPIoS DA BAC¡A DE IRECÊ
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Segundo classificação de zoneamento climático de Hargreaves (1994), que

define o índice de umidade (MAl -Morsfure Availability Index), pela relação entre

precipitação e a evapotranspiração potencial (P/EP), a região de estudo apresenta

clima árido e semi-árido (figura 5.4). O balanço hídrico para o município de lraquara

(figura 5.5), ano base 2003, mostra que a região apresentou um déficit hídrico de B

meses (fevereiro a julho e setembro a outubro) e uma pequena recarga somente

durante 2 meses (parte de outubro, novembro e parte de dezembro), sendo que nos

meses restantes houve equilibrio entre retirada e reposição. Assim, considerando que a

área abrangida por este município compõe uma porção representativa das condições

ambientais do extremo sul da bacia de lrecê, estende-se esta característica de baixa

recarga para toda área do planalto cárstico. Com base nos balanços hídricos obtidos

para os municípios a norte de lraquara, observa-se uma tendência de diminuiçâo de

recarga neste sentido. Não foi possível obter balanços hídricos para a região da bacia

do rio Salitre em função da insuficiência de informações, porém, com as poucas

obtidas, pode-se constatar uma situação de recarga igual ou pior à da bacia de lrecê.

5.3 - Hidrologia de superfície da área de estudo

A rede de drenagem da área de estudo é composta pelas bacias dos rios

Jacaré, Verde e Salitre, que drenam para o rio São Francisco e a bacia do rio Santo

Antônio, afluente do Alto Paraguaçu.

Nos domínios da Bacia de lrecê, sobre os calcários, as drenagens superficiais

são raras. Na porção Sul as drenagens que se destacam são: os riachos Água de

Rega, das Almas e do Gado, que nascem nos metarenitos do Grupo Chapada

Diamantina, a oeste, percorrendo em superfície até os sumidouros no contato com as

rochas carbonáticas, continuando sobre os calcários, na forma de vales secos de

fundos amplos recobertos por sedimentos e apresentando escoamento superficial

apenas em episódios de intensas chuvas; e o rio Santo Antônio, oriundo das serras

metareníticas da porção sul da bacia de lrecê, segue na direção NNE com inflexão

brusca para leste nas proximidades da nascente da Pratinha, indo em direção leste

atravessando os metarenitos. É alimentado pelo rio Cochó e principalmente pela

nascente da Pratinha, onde adquire caráter pleno de perenidade (figura 3.1 ).
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Na porção norte da bacia de lrecê a drenagem que se destaca é o Rio Jacaré,

que nasce na borda ocidental da bacia, nos domínios das rochas do Grupo Chapada

Diamantina, nas imediaçöes do município de Barra do Mendes. É um rio intermitente,

tendo seu regime associado aos máximos pluviométricos de sua bacia hidrográfica.

Este fato é evidenciado pelos inúmeros represamentos naturais observados ao longo

de sua calha, com intercalaçöes de trechos secos.

De um modo geral, o planalto cárstico de lrecê, caracteriza-se por baixo

nota: balanço hídrico elaborado a partir de cálculos segundo Hargreaves (1994)

gradiente hidráulico, como por exemplo o medido para o riacho Água de Rega que,

entre seu sumidouro e a provável ressurgência na gruta Pratinha, apresenta um

gradiente hidráulico de 0,28o/o (2,8m / km).

A bacia do rio Salitre, afluente da margem direita do rio São Francisco, nasce

nas imediações do município de Morro do Chapéu, é caracterizada por um conjunto de
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rios que mantém-se secos ao longo dos anos com reativação motivadas por altas
pluviométricas. seu percurso é caracterizado por uma expressiva variação de largura e
profundidade, que por muitas vezes faz com que as águas tenham o trajeto
descontínuo. A utilização da água para fins humanos também é um condicionante para

a diminuição e redução da vazão ao longo de seu percurso. o extremo norte do Grupo
una e da bacia do rio salitre, encontra-se em uma das regiões mais áridas do estado
da Bahia e destaca-se na região a nascente do rio pacuí, que por manter,se com fluxo
o ano ¡nteiro, permite que o rio salitre seja perene a partir deste ponto até a foz.

De um modo geral, na área de estudo, as informaçöes fruviométricas são
escassas. segundo informações obtidas junto a ANA (Agência Nacional de Aguas) sete
estações fluviométricas integram a sub-bacia 42, do rio são Francisco, sendo que não

há informações disponÍveis para duas destas e apenas quatro estão em operação.
segundo estudos coordenados por Bastos & peixoto et at, 2004, a distribuição de
estações fluviométricas não atende as recomendações da oMM, sobretudo por tratar-
se de uma região cárstica.

5.4 - Hidrologia subterrânea da ârea de estudo

5.4.1 - lntrodução

Os aqüÍferos cársticos, em decorrência de seus processos genéticos, são
distintos, pois exibem características hidrogeológicas e hidrológicas diferenciadas, em

função da presença de uma rede de condutos subterrâneos e fraturas, responsáveis
pela transmissão do fluxo da água nas zonas freârica e vadosa (white,19BB). A região
cárstica do presente estudo foi, ao longo das últimas duas décadas, estudada por

diversos pesquisadores, sob o ponto de vista hidrogeológico. siqueira (1978), que

estudou o uso de dados isotópicos e químicos como indicadores da origem das águas
e sais dissolvidos no aqúífero relacionado ao Grupo una, concluiu que as águas de
recarga são originadas de precipitações dirigidas de NE para sw; observou ainda, que

a recarga predominantemente ocorre rapidamente por meio do sistema de fraturas,
condição atestada pela ausência de variação isotópica de água subterrânea
relacionada à evaporação. cabral (1978), a partir do estudo de isótopos de carbono,
observou que parte expressiva das águas analisaclas na Bacia de lrecê tem idades
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modernas e que a recarga é efetuada por águas de precipitação, com base em

datações 1aC. Destaca ainda, que em determinados setores existem águas com idades

de até 130004P, condição que pode atestar a ocorrência de fluxos lentos ou mesmo a

presença de reservatórios subterrâneos isolados do sistema principal de fraturas e

condutos. Gomes (1978), aplicando isótopos naturais de Urânio como traçadores,

estabeleceu um modelo coincidente com o descrito por Cabral (1978). Guerra (1986)

desenvolveu um amplo estudo sobre os processos de carstificação e a hidrogeologia

no Grupo Una na Bacia de lrecê, concluindo que o comportamento hidrogeológico geral

ajusta-se ao quadro evolutivo de um sistema cárstico, observando na região norte um

aqüífero cárstico/fissu ral com um aumento gradativo da influência dos fenômenos

cársticos no sentido sul e borda oriental da bacia. Estabeleceu ainda que a taxa média

de recarga é da ordem de 3,9% das precipitações. Negrão (1987) caracterizando o

sistema cárstico associado à Bacia de lrecê sob a ótica hidroquímica e de

vulnerabilidade do aqüífero, concluiu que o sistema hidrológico estudado tem

profundidade média de 75m, sendo caracterizado por grandes canais de circulação,

interligados entre si por rios engrunados, compartimentos aqüíferos fissu rais/cársticos

que por muitas vezes geram estanqueidade. Estes canais estão representados pelos

rios Cochó, Jacaré e outros que margeiam o contato com os metarenitos do Grupo

Chapada Diamantina. Em síntese, definiu três principais zonas do fluxo da água

subterrânea, sendo: região de Souto Soares para sul (bacia do Paraguaçu); Souto

Soares a norte até Rio Jacaré (bacia do São Francisco); domo de lrecê, tendo o rio
Jacaré ao sul como área de descarga e ao norte a calha do rio São Francisco. Estudos

recentes, realizados através de convênio firmado entre a Secretaria de Recursos

Hídricos do Estado da Bahia e a UFBA, coordenados por Rogério Bastos e Heraldo

Peixoto (Bastos & Peixoto et al,2004) e com a utilização de técnicas modernas de

estudo e modelamento matemático do fluxo subterrâneo, refinaram e ampliaram o

entendimento sobre a dinâmica subterrânea no aqüífero cárstico associado ao Grupo

Una. Para o modelamento matemático foram utilizadas informações de g5 poços

tubulares situados na sub-bacia de lraquara que em conjunto com informações de

geoprocessamento permitiu o estabelecimento de um mapa potenciométrico que,

segundo definição dos autores, necessita aprimoramentos. Dois grandes problemas

residem no estabelecimento de um mapa potenciométrico fidedigno e confiável para a

Bacia de lrecê: o conhecimento do efetivo valor da altitude do poço, tendo em vista a
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base cartográfica disponível (IBGE 1:100.000 / 1:250.000) e o reconhecimento de que

a água captada reflete um nível freático regional. lnúmeros poços têm mais de uma

entrada de água com diferenças métricas entre as mesmas, condição relacionada,

sobretudo, a condutos e fissuras que nem sempre são interconectados. Campanhas de

trabalho da SUDENE e CERB efetuaram levantamentos sistemáticos de cotas

altimétricas de poços e o resultado pode ser observado no mapa da figura 5.6, que foi

elaborado utilizando-se o programa surfer (v8.0) por interpolação através do método de
"krigagem".

De um modo geral as linhas de fluxo, na porção centro-sul da Bacia de lrecê,

são coincidentes às direções dos sistemas de cavernas, que nâ margem esquerda do

rio Santo Antonio demonstram fluxo geral de NW para SE, nos sistemas Lapa Doce e

Torrinha e N-S na gruta do Diva, demonstrando convergência do escoamento da água

subterrânea no sentido da nascente da Pratinha, confirmando que este é o principal

exutório do sistema cárstico do setor sul da Bacia de lrecê. As grutas na margem

oposta indicam sentido geral de fluxo de SE para NW, a exemplo das cavidades

denominadas loiô e lmpossível. No mapa da figura 5.6, observa-se que o limite do

divisor subterrâneo das águas esta posicionado mais a norte do que o estabelecido por

Guerra (1986), condição que pode ser justificada pela qualidade das informações

atuais e das ferramentas de análise. Na porção central e centro norte da Bacia de

lrecê, o sentido do fluxo ainda não está bem estabelecido. Este fato é principalmente

conseqüência da inconsistência dos dados disponíveis. Vale ressaltar, que a análise de

mapas potenciométricos de regiões cársticas deve receber atenção especial,

principalmente em função das variações bruscas do nível d'água, que está

predominantemente associado às redes de condutos e protocondutos (Ford & williams,
1989).

5.4.2 - Hidrologia da nascente Pratinha

A variação do nivel do rio da nascente da Pratinha foi monitorada ao longo de 14

meses (ulho de 2002 a setembro de 2003). Foram realizadas cinco medidas de vazão

para este estudo, distribuídas em intervalos de tempo regulares, buscando acompanhar

as variações das estações do ano (figura 5.7).
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A curva-chave foi determinada considerando a função linear e=aA + b , onde e
é a vazão medida em m3/s e A é a altura em metros da lâmina d'água em relação ao

datum estabelecido na régua graduada instalada. Assim, para a nascente da praiinha,

com base nas informações da tabela 5.1 obteve-se a equação a seguir.

Q =1,55964 + 0,7779 com R2 = 0,9812

TABELA 5.1 - DADos Bågtcos PARA coNsrRUCÃ CHAVE - NASGENTE DA PRATINHA
mês altura ¿ãréqua e lm3/s)

jutl02
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FIGURA 5,7 - CURVA CHAVE PARA A NASGENTE DA PRATINHA
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Com base na equação acima, transformou-se a curva de variação do nível

d'água versus tempo na curva de vazão instantânea em função do tempo (fluviograma,

figura 5.8), que pode fornecer informações sobre a dinâmica do fluxo da água no

aqüífero, bem como características físicas associadas ao seu sistema de condutos
(Milanovic, 1981). A tabela 5.2 mostra alguns parâmetros hidráulicos obtidos para a

nascente da Pratinha, tendo como base o fluviograma (figura 5.8), correspondente ao
período de 27107 /2002 a 8/09/2003. os cálculos de volumes escoaclos envolvem um

erro estimado de até 15% (Garcez, 1967), deconente das medidas de vazão, pois
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estas possuem uma incerteza causada pelas condições naturais do local de medição,

tais como regime de fluxo turbulento e seção com fundo irregular.

Vazão média

Vazão máxima

Vazão mínima

Razão entre Qmax/Qm¡n

TABELA 5.2 - PARÂMETRos HtDRoLóctcos ÞA NAscENTE DA pRAÏNHA

Volume total escoado (406 dias)

Volume de escoamento direto

Volume de escoamento básico

segundo worthington (1991), que estabelece uma class¡ficação de nascentes
cársticas em funçäo das características de vazão, através da razão en."x/emtn, , a
nascente da Pratinha enquadra-se no tipo Fluxo Total permanenÍe (fuil f/ow), por exibir
valor alto e apresentar ao longo do ano Q>0.

Foi também instalado outro medidor digital de nível d'água na gruta Lapa Doce,

cavidade situada a cerca de 5 km à montante da nascente da pratinha, onde ocorre um

afloramento da água subterrânea junto a um conduto que prossegue em ambiente
freático. o objetivo principal deste monitoramento foi estabelecer uma comparação (ou

não) entre a variação do nível d'água no interior do aqtiífero cárstico com a variação

monitorada no exutório do sistema, uma vez que ainda não há uma comprovação de

conexões entre sumidouros e nascentes, definindo rotas de fluxo da água subterrânea

no setor sul da Bacia de lrecê.

A correlação entre a variação do nível d'água da nascente da pratinha e da
gruta Lapa Doce (figura 5.9), confirma a hipótese de que há uma conexão, tipo vaso

comunicante, entre o conduto da nascente e a rede de condutos da gruta lapa Doce,

indicando que a nascente realmente é o exutório principal do sistema cárstico, fato
importante para suportar a discussão entre as variações hidroquímicas sazonais da
nascente e sua relaçâo com o aqüífero.

Qmed

Q,nu*

Qm¡n

Qr*/Qr¡n

0,859 m3/s

1,222 m3ls

0,751 m3/s

1,627 m3ls

Vt

Vd

Vb

26.589767,62 m3

5.178,82 m3 1O,OZ%¡

26.584.767,8O m3 1SO,OO%¡
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Apesar da correlaçäo visual que existe entre a variação do nível d'água da

nascente da Pratinha e da gruta Lapa Doce, ela não é perfeita (figura b.9).

Comparando as curvas de variação de nível d'água (figura 5.9), nota-se uma maior

homogeneidade da curva da Lapa Doce em relação à nascente da Pratinha, que indica

a ocorrência de eventos de variação de nível registrados na nascente da Pratinha que

não ocorreram na Lapa Doce. lsto é interpretado como indicação de que existem

contribuições de água na Pratinha as quais não influenciam o sistema na Lapa Doce.

Através do monitoramento de chuva realizado com pluviômetros instalados nos

municípios de lraquara e Barro Alto, observa-se, na análise temporal dos dados através

da utilização da ferramenta estatística correlação cruzada, que as chuvas de lraquara e

Barro Alto demonstram boa correlação (índice de Pearson R=0,8a), condição que

mostra que as incidências pluviométricas têm caráter regional. Observou-se que a
resposta das chuvas nas variações dos níveis da ressurgência e do reservatório

monitorados é da ordem de 3 dias (figuras 5.10 e 5.1 1), onde se destaca na correlação

da nascente da Pratinha um efeito de variação relacionado com a influência de injeção

de água de um outro evento fora da ëtrea de controle. Cabe destacar que, no que diz

respeito à recarga, os níveis pluviométricos baixos (inferiores a 10mm) não provocam

oscilações nos níveis d'água. A relação entre as taxas de recarga e a amplitude das

variações anuais observadas na gruta Lapa Doce (+/- 5 cm/ano) permite concluir a

existência de um reservatório de grande porte nas rochas carbonáticas, com recarga

subterrânea e difusa através dos metarenitos.

FIGURA 5.IO - CoRRELAçÃo CRUZADA ENTRE RESERVATóRIo DA GRUTA LAPA DocE E
PREcIPITAcÃo EM IRAQUARA-BA
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FIGURA 5.I1. CoRRELAçÃo cRUZADA ENTRE SISTEMA GRUTA AzUL-PRATINHA E PRECIPITAçÃo EM
IRAaUARA-BA

5.4.3 - Hidrologia da nascente do rio Pacuí

A vazão da nascente do rio Pacuí foi monitorada ao longo de 12 meses. Foram
realizadas quatro medidas de vazão para este estudo, distribuídas em intervalos de
tempo regulares, buscando acompanhar as variações das estações do ano.

As medidas de variação do nível d'água foram feitas mensalmente por um

morador da localidade, que também registrou eventuais variações quando de eventos
de chuvas. A curva-chave (figura 5.1 2) foi determinada a partir dos dados da tabela b.3

e obteve-se a equação a seguir.

Q =0,01924 + 1,06 com R2 = 0,9166

l:

1i

.l:û

I

TABELA 5.3 - DADos eÁslcos pan¡
mes

jull02

dezl02

mai/03

seVO3

altura da
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70

70
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CHAVE PARA A NASCENTE Do PAGUí

0,308

0,371

0,289

0,291



FIGURA 5" I2 - EURVA CHAVE NÁSGENTE Do RIo PACUÍ

Curva chave - nascente pacuí
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com base na equação chave acima, transformou-se a curva de variação do nível
d'água versus tempo na curva vazão mensal em função do tempo (fruviograma, (figura
5.1 3). A tabela 5.4 a seguir mostra alguns parâmetros obtidos para a nascente do
Pacuí, tendo como base o fluviograma (figura 5.13), correspondente ao período de 03
de setembro de 2002 a 11 de setembro de 2003. De mesma forma que na pratinha, os
cálculos de vazÕes e volumes cálculos envolvem um erro de 1lo/o (Garcez, 1967).
Ressalta-se que o fluviograma do rio pacuí é diferente do da Nascente da pratinha,
pois refere-se a dados mensais e não diários.
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FIGURA 5.13_ FLUVIoGRAMA DA NASCENTE Do PACUí
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Vazão média

Vazão máxima

V azão minima

Razão entre Qrur/Qm,n

TABELA 5,4 - PARÂMETRoS HIDRoLÓGIcos DA NASGENTE Do PACUí

Volume total escoado (370 dias)

Volume de escoamento direto

Volume de escoamento bás¡co

A classificação para esta nascente, através la razão e,u"/e¡¡¡,, é do tipo Fluxo
ïotal Permanente (full fow), justificado pelo valor, e>0 ao longo de todo ano. Nesta
porção, representada pela região de Laje dos Negros, municipio de campo Formoso-
BA, em virtude da estiagem de água, da ausência de distribuição regular de poços na

área e da inexistência de um controle correto das cotas de altitude dos parcos poços,

não foi possível estabelecer um mapa potenciométrico. No entanto, considerando as

caracierísticas geológicas, o entendimento dos corpos d'água dispostos em algumas
poucas cavidades e , sobretudo, a razão Q.¿¡lQ.¡n, pode-se inferir sobre a existência
de um gradiente hidráulico subterrâneo convergente em direção à nascente do rio

Pacuí, por esta ser a única nascente representativa e perene na região. Da mesma
maneira que na bacia de lrecê, o ponto de recarga do aqüífero se dá através de
precipitações nas serras metareníticas do Grupo chapada Diamantina situadas à oeste
da região.

A recarga dos aqüíferos situados nas rochas carbonáticas do Grupo una foram
investigadas também por Bastos & peixoto et at, (2004) que efetuaram um estudo da
caracterização do fluxo da água subterrânea amparados pela aplicação de isótopos de
o e H. Definiram que na borda leste da bacia, em função dos baixos valores de
concentração de isótopos pesados, as águas são mais recentes e sofreram menores
ações do processo de evaporação. concluíram ainda, em virtude das informações
isotópicas das águas da Barragem de Mirorós (a oeste da bacia de lrecê, no planalto

metarenítico) (ô18o=-'1 ,4%0 e öD=-17%o) que estas águas são distintas em relação ás

águas coletadas em rio correlato a 100km a jusante, com valores 1ô1Bo=-3,g%o e ðD=-

Qmeo

Q.u,

Qm¡n

Qrrr/Qrin

0,319 m3/s

0,371 m3/s

0,282 mals

I ,31 7 m3/s

Vt

Vd

Vb

9.561.600 m3

3.663.360,00 m3 1Sa,S%¡

5.898.240 m3 6l ,1.t"¡
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23%o) que indicam uma diferenciação isotópica não concordante ao esperado, se

considerasse que ocorreria uma concentração em pesados em função da evaporação

ao longo do trajeto do rio, admitindo que este seja suprido pelo reservatório de Mirorós.

No entanto, em virtude da diferenciação, sugere-se que a anomalia é devida ao
pequeno volume de água que é fornecido ao rio pela barragem em comparação com

volumes mais expressivos de água subterrânea oriundos dos metarenitos do Grupo

Chapada Diamantina.

5.5 - Fluxo de massa do sistema estudado

A resposta da variação dos níveis potenciométricos pela indução pluviométrica é
um fator positivo para a espeleogênese do carste associado ao Grupo Una, pois

permite a aeraçäo e a reativação de rotas de fluxo confínadas.

A relação entre as informações do monitoramento hidroquímico da nascente da

Pratinha e os dados de vazão do sistema, permite estimar a taxa de descarga para os
principais ânions envolvidos. Observa-se que o SOa2-, ao longo do tempo de

monitoramento, não sofre alterações significativas em suas concentrações, por outro
lado o HCO3- sim, porém com variação diferenciada (figura S.14).

De um modo geral, as variações das concentraçöes dos íons no exutório do

sistema em comparação com as obtidas para o aqüífero profundo, mostram que existe

uma injeção de água alogênica, oriunda dos metarenitos, já que a recarga
pluviométrica direta sob o sistema responde por apenas 2%.

A variação de HCO¡- pode ser explicada pelo fato de sua presença na água ser
relacionada a fatores de sazonalidade climática, uma vez que maiores índices de

recarga pluviométrica associadas a clima quente, favorecem a produção maior de co2
no solo, o que por sua vez, incrementa a dissolução de rocha carbonática no epicarste.

Já a constância das concentraçôes de so42'é vinculada ao fato que sua origem parte

da oxidação da pirita (formação de ácido sulfúrico, que libera sulfato a partir da ação do

referido ácido na rocha), em ambiente de fluxo freático profundo que necessariamente
não sofre influência direta dos condicionantes climáticos.

O cálculo do fluxo de massa para a nascente da pratinha, referente ao íon

sulfato, totalizou cerca de 34.021 toneladas de so+2- liberadas no exutório do sistema
por ano , que correspondem a aproximadamenle 21 .27 4 toneladas de sulfeto, contra



cerca de 570.330 mil toneladas de HCOg-. Para obter a massa de sulfato liberada por

ano, multiplicou-se a concentraçäo média deste íon, para a nascente da Pratinha, pelo

volume total escoado. Para a nascente do Pacuí, o cálculo do fluxo de massa, para o

íon sulfato, totalizou 2451 toneladas no período estudado, que corresponde à cerca de

1531 toneladas de pirita.

A estimativa de reservas de sulfetos na bacia de lrecê é da ordem de 1.686.000

toneladas (CBPM, 1 998).

FrcuR¡ 5.14 - RemCÃo vAzÄo e p¡RÂn¡erRos HrDRoeuilvilcos NA RESURcÊtr¡c¡¡ DA PRATINHA
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CAPíTULO 6 * ESPELEOTEMAS DE GIPSITAASSOCIADOS AO
CARSTE DO GRUPO UNA

6.1 - lntrodução

A evolução de um sistema cárstico, de um modo gerar, pode ser dividida em

duas etapas: uma primeira relacionada com a abertura e ampliação dos condutos, e

uma segunda relacionada com o preenchimento sedimentar, incluindo sedimentos
clásticos e quimicos. Assim, os espeleotemas (do grego, spelaion - caverna e themas

- depósito), são minerais secundários, resultado do processo de precipitação,

evaporação, substituição, entre outros, de soluções que percolam no ambiente cárstico.

como o objetivo do presente estudo é testar a participação do ácido sulfúrico no
processo corrosivo associado ao desenvolvimento do carste, enfatizou,se os minerais
secundários de sulfato, pois, conforme a literatura sobre o tema (Hill, 1gg5;
worthington, 1991), a presença destes em grande quantidade é um fator diagnóstico
da provável ação de HzSO¿ no sistema.

Na região de estudo, em função das cavernas serem formadas em rochas
carbonáticas da Formação salitre, os espeleotemas mais freqüentes são os formados
pelo mineral calcita, predominantemente representados na forma de estalactites e

estalagmites, contudo, cabe ressaltar que é também expressiva a ocorrência de
espeleotemas em sulfato.

A deposição de minerais de sulfato em cavernas não é tão bem entendida como
é a dos minerais carbonáticos, principalmente devido a maior complexidade e
variedade de processos envolvidos. Na maioria dos casos, o transporte de sulfato em
solução ocorre diretamente de sua fonte para locais secos de uma cavidade, onde a
evaporação causa a precipitação(Hill & Forti, 1997). Em outros casos, a corrosão com
substituição pode ser o processo deposicional do sulfato ao invés da evaporação.

A oxidação de sulfeto é a fonte mais comum de sulfato para minerais em
caverna. Pirita (Fes2), ou outros sulfetos, são oxidados e formam ácido sulfúrico; este
ácido ataca a rocha carbonática, enriquecendo as soluções resultantes com sulfato de
cálcio, que é transportado em solução nos condutos cársticos. perna e pozzi (1g5g),
Jude (1972), Sultanov (1975), Bertotani et at. (1976), Catandri (1979, 1980), e Onac
(1991) estão entre os muitos pesquisadores que atribuíram a gênese de minerais de
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sulfato em cavernas à oxidaçâo de pirita ou corpos de minério de sulfeto.

os principais mecanismos responsáveis pela formação de minerais de sulfato,
segundo Hill & Forti (1997) são:

a- Precipitação simples por evaporação. Neste processo, os espeleotemas de sulfato
podem ser depositados por água capilar que flui lentamente pelos poros da rocha, em
direção a partes secas do sistema, em função de um gradiente de evaporaç ão na zona
de parede.

b- substituição por dissolução. Este processo, proposto por pohl e white (196s)
envolve a oxidação de minerais de sulfeto ou sulfeto de hidrogênio (H2s) com a
formação de ácido sulfúrico. Este ácido sulfúrico reage então com a rocha carbonática
para formar principalmente CaSOa, segunda a reação (r. 6.1 ).

A precipitação de caso+ pode ocorrer no local da reação quando existe
condições do co2 ser liberado (Hill & Forti, 19g7). Esta etapa caracteriza a substituição
do carbonato pelo sulfato. A liberação de co2 ocorre predominantemente quando a
solução aiinge vazios, como por exemplo, paredes de cavernas em ambiente vadoso,
produzindo crostas.

Por outro lado, se a mesma reação ocorrer em um local onde não há condições
de liberação de co2, (por exemplo, alguns ambientes freáticos profundos) o acúmulo
do gás não permitirá que a reação se complete e, desta forma, o casoa não deposita,
pois a solução não atinge o produto de solubilidade, e há ainda uma sobra de Hzso¿
na solução. A solução, nestas condições, ao percolar no aqüífero, pode encontrar
vazios permitindo que o co2 seja liberado e, conseqüentemente o caso¿ depositado,
completando assim a reação.

H2SOa + CaCO3 + H2O e CaSOa.2H2O + CO2 (r. 6.1)

6.2 - Ocorrências de gipsita no ambiente cárstico estudado

A identificação dos espeleotemas de gipsita foi realizada sob duas formas:
expedita (hábito e teste com HCI) com observações diretas no campo, e por
difratometria de Raio X, no laboratório de Mineralogia do lGc/USp.

Foram caracterizadas as seguintes formas de ocorrência:



a) gipsita acicular (agulhas)

Este tipo de ocorrência caracteriza-se por agrupamentos de cristais de gipsita

com hábito acicular, incolores e transparentes, encontrados freqüentemente no topo de

sedimentos clásticos que apresentam gretas de contração (foto 6.1 ). As ocorrências na

gruta Torrinha (lraquara-BA) estão distribuídas em extensas áreas da cavidade. Nas

bordas mais elevadas das pilhas de sedimentos clásticos ocorrem os maiores cristais,

com comprimentos de até 30 cm e diâmetro de cerca de 2 mm (foto 6.2). Nas grutas

Toca da Boa Vista e Toca da Barriguda (Campo Formoso-BA) este tipo de ocorrência

forma concentrações em depressões nos sedimentos argilosos.

No contexto das cavernas do Brasil, as ocorrências deste tipo de depósito de

gipsita são as únicas conhecidas até o momento.

b) crostas de gipsita

Depósitos de gipsita na forma de crostas ocorrem recobrindo a rocha

carbonática em paredes e tetos de condutos, assim como blocos abatidos e outros

espeleotemas. As crostas observadas apresentam espessuras que variam desde

submiìimétricas até milimétricas (5 mm). Os hábitos mais freqüentes da gipsita

observados nestas crostas são o fibroso e cristalino. O primeiro caracteriza-se por um

agrupamento de fibras de dimensões submilimétricas, que a tornam facilmente

desagregável. Já o segundo hábito caracteriza-se pela presença de cristais achatados

tabulares com faces milimétricas a centimétricas, que proporcionam um brilho vítreo

característico. As crosias possuem coloração que varia de branco a marrom claro

(bege), incluindo ocorrências onde são incolores.

Entre as cavernas pesquisadas, a gruta Didi apresenta o maior volume de

crostas. Nesta observou-se blocos abatidos, com aproximadamente 6 metros de altura,

completamente cobertos por crosta de gipsita, ressaltando-se que as mesmas

recobrem determinados blocos em sua totalidade (foto 6.3). Observou-se também

grandes espeleotemas recobertos por crosta de gipsita, inclusive em suas reentrâncias.

Ressalta-se que as superfícies dos espeleotemas recobeÍos apresentam-se corroídas.

Observam-se também feiçöes de corrosão, do tipo pendants, tanto na rocha

carbonática como em espeleotemas, cobertas por crostas de gipsita. (foto 6.4). Na

gruta Torrinha observam-se crostas recobrindo paredes e tetos, porém, destaca-se um



gruta Torrinha observam-se crostas recobrindo paredes e tetos, porém, destaca-se um

setor onde testemunhos de sedimentos recobrem a crosta (foto 6.5). Junto a este

depósito também há gipsita na forma fibrosa. ocorrências análogas às descritas acima

foram observadas em outras grutas da região de estudo. Na gruta Torrinha observam-

se também crostas com o hábito cristalino, recobrindo a integridade de alguns

condutos. Estas säo incolores porém, nas paredes da caverna onde se encontram,

aparentam ser negras ou cinza-escuras, pois, devido sua transparência assumem a cor

da rocha. Em outro setor desta gruta, observou-se crostas com hábito cristalino, porém'

com cristais menores (milimétricos) que a anteriormente descrita. Também se

diferencia das anteriores por demonstrar uma morfologia de manchas irregulares

tendendo a um hábito arborescente no sentido do teto do conduto (foto 6.6).

Foro 6.1 - Acut-HAS FoRMADAS JUNTo Às cRErRs DE coNTR
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FoTo6.2-AGULHASDEGlPSlTASoBRESEDlMENToSc@HA

Foro 6.4 - FE S DE coRRosRO run RocHA (prruonrurs) REqoBERToS PoR cRoST E GIPSITA

@ãs manchas avermelhadas conespondem a testemunhos

sedimentos clásticos sobre a c?osta



FOTO 6.3 - BI-OCOS ABATIDOS E ESPELEOTEMAS CRREONÁTICOS RECOBERTOS POR CROSTA DE

GIPSITA

nota: no centro da foto uma lantema como escala (diâmetro 1Ocm)



Foro 6.5 - Srotue¡¡ros ct-Ásrlcos SoBREP9ST9S A qEosIA DE GIPSITA

FOrO 6.6 - CNOSTA DE GIPSITA CRISTALINA COM CRISTAIS MILIMÉTRICOS EM MANCHAS
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IRREGULARES, GRUTA TORRIruNR.

Nota: observa-se uma marca horizontal que conesponde a um antigo nível d'água



c) gipsita fibrosa

Este tipo de gipsita caracteriza-se por feixes milimétricos de fibras paralelas e

retorcidas. Encontram-se mais freqüentemente nas paredes de condutos, onde

acompanham preferencialmente juntas de estratificação da rocha carbonática como

também, associadas a fraturas de aberturas submilimétricas. De forma menos

freqüente pequenos tufos de gipsita fibrosa ocorrem também, associadas à gretas de

contração, no topo de pilhas de sedimentos clásticos. (foto 6.7)

d) estalactites

Estalactites formadas por CaSO¿ ocorrem na extremidade de estalactites

originalmente de CaCOs. Possuem hábito cristalino, exibindo cristais euhedrais de

dimensöes centimétricas (5 cm). Säo predominantemente incolores, ocorrendo também

em tons de branco. Na gruta Torrinha observou-se que as estalactites de CaCO¡ 9ue

suportam a ponta de CaSO¿, encontram-se corroídas. As pontas de CaSOq encontram-

se em fase de crescimento (fotos 6.8 e 6.9). Na Toca da Barriguda foram observados

conjuntos de estalactite e estalagmite cujas extremidades são de CaSO¿.

Foro 6.7 - GlpstrA FtBRosA ASSoctADA 
^ 
r:ilä3E EsrRArlFlcnÇno E cRosrAS DE GlPSlrA NA
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FOTO 6.8 -ESTALACTITE DE GIPSITA NA EXTREMIDADE DE ESTALACTITES CRREONATICRS

Foro 6.9 - Cot¡¡ururo DE ESPELEoTEMAS cARgoruAltcos (rteo conrtrun) colu relÇÔEs DE

conRosÃo e DE GIPSITA NA FORMA DE ESTALACTITES E CROSTAS



e) Filamentos de giPsita

Este tipo de ocorrência de gipsita é constituído por um conjunto de filamentos de

espessura submilimétrica e comprimento centimétrico, que caracterizam-se pelo

entrelaçamento de fios, independentes, que formam aglomerados dispostos na parede.

Na gruta Torrinha observou-se que estes depósitos estão limitados na porção inferior

por uma marca de nível d'água. (foto 6.10)

f) gipsita maciça e tabular

Este tipo de ocorrência de gipsita é caracterizada por estruturas tabulares, com

espessura submilimétrica a centimétrica, dispostas preferencialmente entre os planos

de estratificação da rocha carbonática e superfícies de deposição de espeleotemas

como escorrimentos calcíticos. O hábito predominante e o fibroso, com cristais

perpendiculares ao plano de crescimento. A distribuição deste tipo de ocorrência é

generalizada nas cavernas pesquisadas na região de lraquara, estando sempre

associadas a feições de ruptura da rocha carbonática e desplacamento desta em

função da expansão que ocorre durante a cristalização de CaSOa. A ocorrência é

evidenciada pelo acúmulo de lascas e blocos no piso logo abaixo das paredes e tetos

alterados (fotos 6.1 '1 , 6.12 e 6.1 3).

Foro 6.10 - FTLAMENTOS DE GIPSITA FORMADOS POR TXSUOnçÄO
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Foro 6.11 DespucRIT,IENTo DE TETO PoR ExpRNsÄO DE CRESCIMENTO DE GIPSITA NA GRUTA

DIoI. No PISO OBSERVAM AS LASCAS E BLOCOS ORIUNDOS DO TETO

FOTO 6.12 _ DTSPIRCRIT¡ENTO DE PAREDE POR EXPANSÃO OE CRESCIMENTO DE GIPSITA EM PLANOS

DE ESTRATITTcRÇRo DA RocHA NA GRUTA Snrurn M¡RrR. NorR-sr o Rcútt¡ulo DAS LAScAS DE
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FOrO 6.13 _ ESPETEOTEMA QUEBRADO PELA EXPRNSRO DE CRESCIMENTO DE GIPSITA

g) gipsita e epsomita e m pó

Este tipo de ocorrência é caracterizada pelo acúmulo de fragmentos na fração

granulométrica entre silte e argila, que recobrem o piso atingindo espessuras

centimétricas. Sua mineralogia foi identificada por difratometria de raio X como gipsita

(CaSOa) e epsomita (MgSO+). O único local deste tipo de ocorrência foi observado na

Toca da Boa Vista.
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6.3 - Gênese de espeleotemas de gipsita

Laureano (1998) propöe um modelo de evolução dos condutos cársticos da área

de estudo, em parte concordante com os resultados de Ferrari (1990), onde os

sistemas de cavernas do setor sul da bacia de lrecê foram iniciadas e desenvolvidas

através de uma evolução singenética a qual foi seguida de uma fase de ampliaçåo

paragenética, onde os condutos previamente formados sofreram um preenchimento

quase total com sedimentos clásticos. Considerando este modelo de evoluçåo e as
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conclusões da presente pesquisa sobre a origem do sulfato no sistema, pretende-se

aqui, inserir a formação dos depósitos de gipsita na história evolutiva dos condutos
cársticos da área de estudo.

os resultados hidroquímicos, juntamente com a vazão do sistema cárstico
estudado, evidenciaram um significativo transporte de sulfato pelo fluxo de água
através do sistema, onde a fonte principal de sulfato está na rocha carbonát¡ca,
provavelmente no ambiente freático, pois os teores mais elevados de sulfato foram
identificados na fácies hidroquímica de percolação freática profunda. como não há uma
fonte de sulfato primário na rocha carbonática e a recargâ hídrica do sistema também
não contribui com sulfato, mas, há um elevado çonteúdo de sulfetos, principalmente
pirita, nestas rochas (Misi,1979), a origem do sulfato na água somente pode estar
associada à oxidaçâo de sulfetos. A origem dos espeleotemas de sulfato, portanto, é
relacionada à percolação da água subterrânea rica neste íon no sistema e
principalmente às oscilações regionais do nível d'água ao longo do tempo.

A oxidação de sulfetos, sobretudo pirita, produz ácido sulfúrico (r.4.7), que ao
interagir quimicamente com as rochas carbonáticas, dissolvendo-as, disponibiliza
sulfato (r. 4.8) e dióxido de carbono. o coz, em pH próximo ao neutro, tende a inibir a
reatividade do íon sulfato, fazendo com que soluções ricas deste íon percolem no
aqüífero sem que haja precipitação (pohl & White, 1965)

o último evento de subida do nível de base nos sistemas de cavernas Lapa
Doce e Torrinha, e que gerou um importante registro geológico, culminou com a
deposiçâo da seqüência de topo do preenchimento clástico destes sisiemas, descritos
por Laureano (1998). segundo este autor, a seqüência de topo é composta por

sedimentos finos, argilo-siltosos, indicativos de um ambiente onde os condutos
passaram por uma fase freática com fluxo lento, onde sofreram ampliação
paragenética, resultando na morfologia atualmente observada em grande parte das
cavernas.

Com o gradativo rebaixamento do nível d'água, após esta fase de ampliação
paragenética, inicia-se a geração de grande parte dos depósitos de gipsita descritos no
presente estudo.

A gipsita acicular (agulhas) é atribuída ao crescimento de cristais nos interstícios
da zona superior dos sedimentos, onde, através da evaporação e gradativo
rebaixamento do nível d'água, a solução rica em sulfato e cálcio atingem a saturação,
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precipitando gipsita (figura 6.1). Fato notável são agulhas de até 30cm, observadas na
gruta Torrinha, que se encontram agrupadas de uma forma que lembra a margem de
um lago. lnterpreta-se que o crescimento destes cristais iniciou-se na porosidade do
sedimento fino nas proximidades da linha do nivel da água, onde o crescimento das
agulhas foi alimentado lentamente pela solução do lago que migrou por capilaridade
através do sedimento (figura 6.2)

o ambiente evaporÍtico que dominou grande parte do topo da seqüência
sedimentar detrítica após o rebaixamento do nível d'água, é evidenciado pela
distribuição generalizada de gretas de contraçâo na camada síltico-argilosa do topo.

A ocorrência de crostas, descritas no item b (neste capítulo) estão também
relacionadas ao rebaixamento lento do nível d'âgua, onde a cristalização de gipsita
ocorre acima deste. Evidenciou-se irês condições de formação de crostas de gipsita:

- na interface sedimento-rocha: a deposição deste tipo de crosta ocorre durante o
ressecamento e compactação dos sedimentos após o rebaixamento do nível
d'água. A gipsita cristaliza-se sobre a rocha na interface com o sedimento,
devido a presença de soluções ricas em sulfato nos interstícios do sedimento e
condições evaporíticas instaladas com o processo de rebaixamento do nível
d'água. Neste tipo de ocorrência observou-se que os sedimentos não exibem
entalhamento fluvial, como se observa em outros irechos das cavernas estudas.
Por outro lado a superfície destes sedimentos encontra-se abaulada e às vezes,
muito próxima ao teto do conduto. A presença de gretas de contração profundas
(até 1Ocm) e testemunhos destes sedimentos nas paredes e tetos dos condutos,
sugere que o espaço existente entre a rocha e o sedimento foi aber10 em
função da diminuição do volume do sedimento através de sua compactação
(figura 6.3); Associa-se este mecanismo às crostas fibrosas.

- diretamente sobre a rocha a partir de exsudação: a formação desta crosta ocorre
sobre a rocha a partir da exsudação de solução rica em sulfato, a qual ínfiltrou
nas paredes do conduto durante a fase freática. Esta infiltração ocorre
preferencialmente na zona alterada da rocha, a qual pode atingir cerca de 20mm
de espessura a partir da superfície da rocha, conforme observado nas cavernas
estudadas. com o rebaixamento do níver d'água, ocorre a exsudação da
solução, por evaporação, cristalizando gipsita na forma de cristais taburares
achatados, conforme descrito no item b, neste capítulo.



- sobre a rocha através de migraçäo por capilaridade: a formação deste tipo de

crosta ocorre durante o rebaixamento lento do nível d'água, em determinado

momento onde o conduto esteve parcialmente preenchido por ar e água. A

soluçäo que infiltra nos primeiros milímetros da parede do conduto migra por

capilaridade no sentido ascendente, seguindo um gradiente de evaporação,

cristalizando gipsita na parte aérea logo acima da lâmina d'água, gerando a

morfologia de crosta descrita no item b, neste capítulo.

FlcuR¡ 6.1 - EsouEMA DA roRrunçÃo DE cR¡srAts DE GtpslrA Ac¡cuLAR PoR EVAPoRAçÃo

ntvel---V--*--.
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A
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FrcuRR 6.3 - EsouEMA DE otturnutçÃo Do voLuME DE SEDTMENTo poR colaeacraçÄo

ampliação paragenética
cessa quando o topo do

conduto atinge o NA

B

clásticos

A formaçäo das ocorrências descritas como gipsita fibrosa, estalactites de

CaSO¿, filamentos e gipsita maciça granular, são interpretadas como produto da

percolação vadosa de soluções ricas em sulfato ao longo do maciço carbonático.

Surge a questão sobre a origem do sulfato na percolação vadosa atual.

Conforme dados estratigráficos e observações de campo, não há pirita na zona vadosa

que poderia fornecer sulfato suficiente para os locais de ocorrência da gipsita

associada à percolação vadosa. Atribui-se como fonte de sulfato para a percolação

vadosa atual, a dissolução de gipsita depositada na porosidade secundária através do

rebaixamento lento do nível d'água, análogo à formação das crostas.

A gipsita fibrosa ocorre nas condições acima descritas, sendo que o produto da

dissolução da gipsita secundária percola o maciço e alcança a parede de um conduto

através de um capilar onde, por exsudação, deposita gipsita na forma fibrosa.

As pontas de estalactites de CaSO¿ ocorrem da mesma maneira que o descrito

acima, com a diferença de que a solução percolante intercepta os canalículos

responsáveis pela formaçåo da estalactite.
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GAPíTULo 7 * GEoQUíMICA DoS ISÓToPos ESTÁVEIS DE
ENXOFRE E CARBONO

7.1 - lntrodução

No processo de carstificação, as rochas carbonáticas sofrem reações de

dissolução, que são promovidas pr¡ncipalmente pelo ác¡do carbônico, devido à

disponibilidade global de CO2 no solo, contudo, no presente estudo, observou-se que

há também a participação do ácido sulfúrico como agente corrosivo. A isotopia do S e

C, através das razões isotópicas de 34S/32S e13Cl12C, contribui no sentido de elucidar a

origem do enxofre e carbono nos processos cársticos e os tipos de reações qu ímicas

envolvidas.

Yonge & Krouse (1987), através de análise isotópica de S em minerais de

caverna, concluíram que pirita, disseminada na rocha matriz, é a possível fonte para a

grande quantidade de gipsita encontrada. Krothe & Libra (1983), concluíram que a

atividade microbiana tem forte implicação no fracionamento dos isótopos de S no

ambiente freático de aqüíferos cársticos. Yoshimura et al (2001) concluíram que a fonte

de C do íon HCOs- é oriunda da rocha carbonática e de COz de origem profunda, em

detrimento do CO2 do solo.

Na presente pesquisa, invesiigou-se a composição isotópica do enxofre em

sulfeto e sulfato, e de carbono em rocha e hidrogenocarbonato. O enxofre foi analisado

em pirita disseminada em rocha carbonática, sulfato de minerais secundários de

caverna (espeleotemas) formados por gipsita e de sulfato obtido pela precipitação do

íon em água subterrânea; já o carbono foi investigado a partir de rocha carbonática e

de carbonato precipitado de água subterrânea.

O enxofre está distribuído nas três esferas terrestres. Ocorre na forma oxidada

de sulfato, por exemplo, nas rochas evaporíticas, e na forma reduzida, como sulfeto,

em minerais associados aos processos formadores de rochas. O enxofre tem quatro

isótopos, sendo: 325-95,02o/o ; 33s-0,7 syo : 34s-4,21% e 365-0,02%. A composição

isotópica é expressa em termos de ô3aS (Faure,1g86). Os valores de ð3aS são

determinados a partir do uso do padrão CDT - Canyon Diablo Troilite, um meteorito

ferroso, no qual a razão isotópica de ô34S/ô32S é de 22,22, valor muito similar à de

rochas ígneas máficas, o que o torno um referencial eficaz (Hoefs, 1gg7).
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o carbono ocorre na Terra sob a forma de inúmeros compostos, orgânicos e
inorgânicos, onde se destaca sua ocorrência sob a forma de dióxido de carbono e
carbonato. Tem dois isótopos estáveis: 12C - gg,Bgok e 13C _ 1,11%, sendo a

composição isotópica expressa em termos de ô13C, através da relação:

ð'3c = [(ttc / t'C) 
"ro"uu 

I (13C l12C) rereréncia - 1]x 1000.

As variações de ô13c são expressas em varores por mir (%") em reração a um
padrão denominado PDB-Viena (Pee Dee Belemnite) (Hoefs, op.cft).

com o objetivo de completar e ampliar a base de dados isotópicos, além dos
dados produzidos no presente estudo, foram também utilizados informações referentes
aos trabalhos realizados por Misi & Kyle (1994), Kyte & Misi(1992), Misi & Veizer (1998)
e Auler (1999), cujos dados estão dispostos na tabela 7.1

7.2 - Dados isotópicos do carste estudado

7.2.2 - lsótopos de enxofre

A utilização da razão isotópica tos/t's, no presente estudo, tem o propósito de

diagnosticar a assinatura isotópica do enxofre em diferentes compartimentos do carste.
Diferente do carbono, o enxofre não fraciona em virtude de processos de precipitação e
evaporação, mas sim, através de reações de redução e oxidação (Krouse, 1967). Na

região de estudo a principal fonte de s são os sulfetos, principalmente pirita. A pirita
pode ser oxidada por processos abióticos e microbianos (stumm & Morgan, 1995).

A oxidação de sulfetos através de ação microbiana, resulta em sulfatos com
empobrecimento de 3as entre 2%o a Syoo (Toran & Harris, l g8g). o fracionamento
devido a ação de bactérias redutoras de sulfato (BRS) gera uma amplitude entre 4yoo e

460/oo no ô34s do sulfeto (canfield & Thamdrup,1994) e empobrecimento de 3as em To/oo

em relação ao S da rocha (Yonge & Krouse, 1987).

No presente estudo, utilizou-se como referencia de ô3as de pirita dados obtidos
em Misi & Kyle (1994), Kyle & Misi(1997) e Misi & Veizer (1998), uma vez que os dados
obtidos no presente estudo apresentaram problemas de ordem analítica.



Tneeln 7.1 - DADos rsoróprcos DE suLFATos E suLFETos - Gnupo ur.¡¡
dados isotópicos

ô3aso/oo (CDT)

ocorrência

pirita

outros sulfetos
Pb-Zn

Misi& Kyle (1994)

Kyle & Misi('1997) Auler (1999) este estudo

media
max
min

n

Misi & Veizer (1

sulfeto
disseminado
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max
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n
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22.6
19.1

I

gipsita
(espeleotema)
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max
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n

20.9
25.1
12.3
I

água subterrânea
(ppt)
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O gráfico da figura 7.1 permite observar que o ô34S do sulfato da âgua
subterrânea (ô3aS médio de 17,7o/oo), obtido a partir de precipitação em laboratório, é

empobrecido em relação a pirita (ôtos médio de 21,37o0), porém, com variação dentro
da amplitude prevista para processos de oxidação com participação microbiana.
lnterpreta-se, desta forma, uma vez que o sulfato, oriundo da precipitação de amostras
do aqüífero, exibe ô34S similar, ou levemente empobrecido, em relação ao ð3aS do
sulfeto na rocha carbonática, que deve ocorrer oxidação de pirita em ambiente freático,
de forma semelhante ao que foi deduzido por Nakai & Jansen (1964). A oxidação de
pirita gera ácido sulfúrico a partir de catálise microbiana (Toran & Harris, 19Bg; Ball &
Jones, 1990), o que permite confirmar a participação de ácido sulfúrico no sistema
estudado.
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Os valores cle ð34S em gipsita (espeleotemas, tabela 7.1 ), incluem a faixa de

variação do ô34s de pirita, porém, exibem uma amplitude maior, com valores mais
pesados, em relação à pirita e ao sulfato precipitado de água subterrânea. lnterpreta-se
este fato como sendo causado pela contribuição de s mais pesado, detectado na forma
de sulfeto disseminado contido na rocha (tabela 7.1 ), que ao ser oxidado fornece

sulfato para a gipsita com a mesma assinatura isotópica de ô34s deste sulfeto
disseminado. Ressalta-se que os sulfetos disseminados apresentam uma grande

variação dos valores de ð3as devido ao fato destes representarem uma mistura de
variados tipos de sulfetos, além da pirita, como também incluírem s de matéria
orgânica, evidenciada pela coloração negra da rocha carbonática e pelo odor de so2
quando partida.

FlcuRA 7.1 - coMPostçÃo tsoróptcA Do ENXoFRE EM DtFERENTEs coMpARTrMENTos No cARsrE
EsruDADo. (*1) - Mtst & KYLE (1994), KYLE & Mtst (1992), Mtst & VEtzER (1999) ; (*2) EsrE

EsruDo ; (.3) AULER (1999)

Composição isotópica do enxofre em diferentes
compartimentos
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7.2.2 - lsótopos de carbono

Para aplicar o ð13C¡co, no presente estudo, visando definir a participação das

reações abaixo, no s¡stema cárstico estudado,

CaCO3 + HzCOs = Ca2" + 2HCO3- (r.7.1) e

2CaCO¡ + HzSO¿ = 2Ca2* + 2HCO¡- + SO+2- (r.7.2),

foram consideradas as seguintes possibilidades:

1 . reação (r. 7.1 ) dominante no sistema estudado

Nesta reação o fracionamento isotópico entre o COz (uq) do solo e o HCO3- 1¿q¡,

em condições de pH neutro e 25oC, é de 7,9 7oo (Clark & Fritz, 1997). No presente

estudo o ô13Cco. não foi analisado, contudo, considerando que a região é coberta por

vegetação de mata, arbustos e plantações, que correspondem ao tipo C3 (Clark &

Fritz, op.cit), com ð13Cco, entre -30%o e -2)oko, o valor intermediário de -25%o foi

adotado.

Considerando o enriquecimento em 7,9%o sobre -25%0, obtém-se o valor de

-17 ,1o/oo , que corresponderia ao ð13C¡rco. associado à reação (r. 7.1) para a área de

estudo. Assim, os valores mais próximos de -17 ,1o/oo, para ô13Cuco., devem

corresponder às amostras nas quais o HCO3' foi produzido através da reação (r.7.1),

enquanto que, os mais distantes, teriam influência maior do ô13C da rocha, ou seja,

tenderiam a ser enriquecidos em 13C.

2. reação (r. 7.2) dominante no sistema estudado

Nesta reação o C do HCO3- é oriundo do CaCO¡ (rocha), não havendo

intercâmbio isotópico com C de outra natureza. Portanto, o ô13CHco.. desta reação deve

acompanhar o valor de ò13C ,o"n", ou seja, entre -4o/oo e 0,17o0.

Observando os resultados analíticos (tabela 7.2), verificam-se valores de

ð13Ccco, nas águas subterrâneas de -10,40ko, que, em comparação com o valor previsto

para a reação (r.7.1) (-17,1o/oo), são muito enriquecidos. Neste caso, interpreta-se que

há influência significativa de 13C oriundo da rocha, produto da dissolução de CaCO3
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não influenciada unicamente por H2co3- portanto, nestas condições, atribui-se a
presença de HCOs- mais pesado ao produto da reação entre CaCO3 e HzSO¿.

Relacionando esta interpretação à localização da amostra no aqü ífero e suas
características hidroquímicas, nota-se que trata-se de uma água de percolação freática
profunda, rica em sulfato (x=746,07mg/L) e relativamente pobre em HCo3- (x=3ss,09
mg/L). Esta interpretação isotópica do ô13c coincide com as conclusões hidroquímicas

sobre ação de ácido sulfúrico no aqüífero profundo.

As águas com valores de ô13Ccco.. mais próximos de .l 7,1yoo, são
interpretadas como dominadas pela reação (r. 7.1), mas, em função das características
hidroquímicas, considera-se a existência de um sistema misto de corrosâo da rocha
carbonática, com a ação simultânea de ácido sulfúrico e ácido carbônico.

TABELA 7.2 - DADos IsoTÓPIcos DE RocHA CARBoNÁTIGA E DE cARBoNATo PRECIPITADo DE
Ácue sustenRANen

ô13c

Amostra Fácies PDB(%o)

ba-62 3 -16.0

ba-42 3 -12.7

ba-55 3 -16.2

ba-78 3 -12.9

ba-26 3 -12.9

ba-44 3 -10.4

l>a-57 3 -16.6

ba-61 3 -20.5

ba-73 3 -14.4

ba-56 3 -16.9

ba-77 3 -14.7

ba-64 4 -17.5

ba-54 5 -15.1

ba-79 5 -15.3

ba-60 5 -12.4

ba-71 5 -12.3

ba-58 6 -16.9

ba-70 6 -16.0

Rochas carbonáticas

media -14,61

Águas subterrâneas (ppt) max -17,47

min -10,45

n 19

med¡a

max

min

n

ôr3c
PDB(%")

-2,07

-4,32

0,163

14



FIGURA 7.2 _ CoMPosIçÃo IsoTÓPIcA Do cARBoNo EM DIFERENTEs coMPARTIMENTos
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EAPíTULO 8 _ ASPECTOS MICROBIOLÓGICOS DO CARSTE
ESTUDADO

8.1 - lntrodução

os processos espeleogenéticos associados à ação de ácido sulfúrico
freqùentemente encontram associação com participação microbiana (Morehouse, 1 g6g;

Ball & Jones, 1990; Hose et al, 2000), pois na natureza o ciclo biogeoquímico do
enxofre é totalmente baseado em reações biológicas, controladas por bactérias e

microorganismos específicos (Forti, l gBB), e essenciais à continuidade desses ciclos
(Hoefs 1997; Tortora et at 2oo0). Nesses ciclos, os microorganismos reciclam
componentes químicos, decompondo matéria orgânica e transformando compostos
carbonatados, nitrogenados, fosfatados e sulfurosos em formas utilizáveis por outros
organismos vivos, através de reações de oxi-redução que fornecem suas necessidades
metabólicas (Tortora et al, op cit).

Entre as bactérias enxofre-oxidantes encontram-se as do gê,nero Thiobacittus,
que compreendem bacilos Gram-negativos, medindo aproximadamente 0,s por 1,0 a
4'0 pm. A taxonomia deste gênero tem sido amplamente reorganizada. Muitas
espécies autótrofas foram recentemente consideradas pertencentes ao novo gênero

Thiomonas, outras espécies são atualmente classificadas como membros do gênero

Thiomicrospira, incluindo as novas espécies de ecossistemas marinhos. A espécie r.
novellus foi reclassificada como starkeya novella, mas em geral devido a inúmeros
estudos de reclassificação taxonômica neste estudo será empregado o gênero
Thiobacillus quando referir a todo o grupo.

A energia para o metabolismo do Thiobaciilus é obiida através da oxidação de
um ou mais compostos reduzidos de enxofre, incluindo sulfetos, enxofre elementar,
tiossulfato, politionatos e tiocianato. o sulfato geralmente é o produto final, mas podem
formar-se trans¡toriamente enxofre, sulfitos e politionatos (pankhurst, 1g64; parker &
Prist, 1953).

Entre as espécies de Thiobaciltus, o T.ferrooxidans é a única espécie do gênero

capaz de obter energia por oxidação da pirita e do íon ferroso conforme as reações
apresentadas a seguir (Kuenen et al, 1992; Gragnolino & Tuovinen, 1984; Vishniac &

Santer, 1957).



A presença deste grupo na natureza é governada por uma complexa interação
entre fatores químicos, físicos e microbiológicos. um fator crucial é a presença

simultânea de um aceptor (oxigênio ou óxido de nitrogênio) e de um doador (um

composto de enxofre reduzido) de elétrons. O sulfeto é um dos substratos naturais
mais importantes e muitas bactérias deste grupo podem ocorrer na estreita faixa de
gradiente onde coexistem o oxigênio e o sulfeto. Estes gradientes podem ser
encontrados, por exemplo, em lagos estratificados e na interface entre o sedimento
anaeróbio e a coluna d'água. No entanto, é ainda mais freqüente em micronichos
existentes em ambientes que contem bolsões anaeróbios. Níveis muito altos de
transformação de sulfetos já foram relatados em ambientes com níveis muito baixos de
sulfeto e oxigênio (.10 -6 mM). Também já foi relatado que diferentes espécies de
Thiobacillus respondem diferentemente frente a potenciais redox variados.

A ocorrência de bactéria acidofílica em ambientes aparentemente neutros indica
a existência de gradientes de pH associados a micronichos ácidos. os microrganismos
oxidantes de enxofre têm sido isolados cle locais onde existe a presença esperada de
compostos inorgânicos de ferro e enxofre. os Thiobaciltus, especialmente aqueles
quimiolitotróficos obrigatórlos, tem sido relatados como um dos grupos de
microrganismos que mais contribuem para a transformação do enxofre na natureza,
apesar de poucos estudos sistemáticos de sua distribuição na natureza terem sido
realizados. Entretanto, existem evidências de que, dependendo de condições
particulares de cada ambiente, as bactérias oxidantes de enxofre heterotróficas ou
mixotróficas (autotróficas facultativas) podem ser consideradas igualmente importantes
na conversão de compostos reduzidos de enxofre.

Um fator que pode limitar o crescimento dos Thiobacillus é a disponibilidade de
compostos inorgânicos reduzidos de enxofre, uma limitação especialmente ¡mportante
para os autótrofos obrigatórios que dependem completamente deste composto para
crescer.

outro grupo importante de bactérias, associadas ao do ciclo do enxofre, são as
bactérias redutoras de sulfato (BRS), estritamente anaeróbias, que compreendem os
gêneros Desulfovibrio (não esporuladas) e Desulfomaculum (esporuladas)_ No

2FeS2 + 2H2O + 7O2 ---+ 2FeSO¿ + 2HzSO¿

4FeSO¿ + Oz + 2HzSO¿ 
-> 

2Fe2(SO q)s + 2HzO (r. 8.2)

(r. 8.1)
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processo de respiração dessas bactérias o íon sulfato atua como aceptor final de

elétrons em lugar do oxigênio produzindo sulfeto de hidrogênio (HrS). O sulfeto de

hidrogênio pode ser oxidado por Thiobacillus, formando ácido sulfúrico (Hose ef. a/.,

2000).

8.2 . Pesquisa de Acithiobacillus ferooxidans

Resultados negativos foram encontrados para a pesquisa de Acidithiobaciltus

thiooxidans, Acidithiobacillus ferrooxidans e Thiobacillus clenitrificans nas amostras de

água analisadas-

No entanto os resultados para a presença presuntiva de Thiobacillus thioparus

obtido pela análise realizada pela técnica dos tubos múltiplos foi positivo para todos os

locais de amostragem realizados (Tabela 8.1). Alguns locais não foram positivos em

100% das amostragens realizadas.

O T. thioparus é um bacilo quimiolitotrófico obrigatório, que depende da oxidação

de formas inorgânicas e reduzidas de enxofre para obter energia. Esta espécie já foi

isolada de ambientes diversos como águas superficiais, sedimentos estuarinos e

marinhos e também foi identificado por métodos independentes de cultivo (genéticos)

ou através de enriquecimentos de amostras de água de cavernas, como a Movile Cave,

na Romênia.(Vlasceanu et al, 1997). Nesta caverna uma cepa de T. thioparus LV43 foj

isolada e sua distribuição verificada em locais aeróbios e de pH neutros dentro da

caverna e também no entorno da mesma, em águas superficiais e subterrâneas em

aqüíferos comuns aos da Movile Cave. Na presente pesquisa, na Bacia do lrecê, L
thioparus também foram isolados no interior de cavernas, em águas superficiais e

subterrâneas nos sistemas cársticos da região.

Muitas bactérias oxidantes do enxofre vivem em fontes, lagos e em biofilmes

formados em paredes e outros ambientes de caverna. Muitas destas são acidofílicas e
produzem ácido sulfúrico, podendo contribuir para a compreensão da espeleogênese

(Engel ef al, 2000 e 2001). Resultados de diferentes estudos já comprovaram a
existêncìa de uma grande diversidade de bactérias enxofre-oxidantes vivendo em

sistemas cársticos, onde este metabolismo tem um impacto significativo na dissolução

das rochas carbonáticas (Hose & Piscarowicz l ggg). A maioria dos estudos

microbiológicos relatados em sistemas cársticos trata de ambientes de cavernas com

alta produção de ácido sulfúrico e exibem grande formação de biofilmes ou manias
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microbianas, visíveis a olho nu, presentes na forma de biomassa flutuante na água,
filamentos e formas de diferentes cores acompanhando a direção dos fluxos cle água
ou mesmo nas paredes de diferentes cavernas. Exemplos destas cavernas são Movile
cave, Romênia; Grota Grande Del Vento-Grotta Del Fiume, ltália ; ceespool cave,
Virgínia; Lower Kane cave, wyoming and parker Çave, Kentucky (Hubbard et at,1990:
Ëngel,2000). Nestes locais além de bactérias redutoras e oxidantes de enxofre, foram
também relatados que nos biofilmes e filamentos microbianos existe a predominância

de grupos de microrganismos pertencentes o gênero " Epsilonproteobactéria" (Engel ef
a/, 2003). o significado ecológico destes grupos ainda nâo é bem conhecido mas
possivelmente estão associados ao ciclo do Çarbono e enxofre em ambientes
extremos.

Fontes sulfatadas mesofílicas são menos estudadas, no entanto Elshahed ef a/
(2003) descreveram uma rica diversidade de bactérias presentes em uma fonte
sulfatada mesofílica em oklahoma, indicando a ocorrência do ciclo do enxofre em
amostras de mantos microbianos na região da fonte. No presente estudo, formações
de biofilmes ou de mantos microbianos não foram observadas nos ambientes das
cavernas pesquisadas.

Apesar de não terem sido detectados nas amostras de água, Acidithiobacillus
ferrooxidans foram isolados nas amostras de pirita presente em rochas da Lapa do
sumidouro e do sedimento da Gruta Azul, sendo que neste último também foram
isolados T. thioparus (Tabela 8.1 ). A pirita pode ser oxidada por processos abióiicos ou

microbianos. Em condições aeróbias a oxidação microbiana da pirita é mais rápida do
que em anaerobiose, mas os dois processos são possíveis. Dependendo das
condições ambientais grupos diferentes envolvidos neste processo já foram relatados,
mas o Acithiobaciilus ferooxidans é o mais estudado. processos na biolixiviação da
pirita ainda não estão totalmente elucidados, o próprio processo de adesão das células
à pirita não tem sido diretamente relacionado à capacidade de lixiviação (Baldi ef a/
1992). Yu et al (2001) tentando descrever os processos que mediam a oxidação da
pirita por A fenooxidans, indicaram a existência de competição entre diferentes
oxidantes do sulfeto, e não do ferro, os quais podem também auxiliar na dissolução do
ferro reduzido.
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TABELA 8.1 . REsULTADos FINAIS DA PRESENçA (P) oU AUSÊNGIA (A) DAs BACTÉRIAS oXIDANTES
(THIÙBAàILLUS THIoPARU9 E AàITHI1BA1ILLUs FERooxIDANsI EM'AMosTRAs DE RocHAs E

SEDIMENTOS.

-
ferrooxidans thioparus

BA 79Ã pirita
LS1 rocha - pirita

sed imento
Rocha

Gt1 sedimento
nr : não realizado

8.3 - Pesquisa de Bactérias Reduroras de Sulfato (BRS)

Já a pesquisa de bactérias redutoras do sulfato, que realizam as reações (r. 8.3)
e (r. 8.4), foram positivas para cinco das 1b amostras analisadas, sendo os resultados
positivos encontrados em amostras coletadas de poços e não nos reservatórios,

nascentes ou amostras de gotejamento de estalactites nas cavernas amostradas. por

serem amostras de poços profundos as amostras positivas podem apresentar melhores

condições para as redutoras de sulfato, por serem anaeróbios estritos. por terem

hibridizado com a sonda empregada na técnica de FlsH, as bactérias redutoras de
enxofre encontradas podem pedencer às famílias Desulfovibrionaceae e

Desulfobacteriaceae.

2CH.CHOHCOO-+ 3S02q -+ 2CH¡COO.+ 2HCO¡ + HS-+ H+ AG.,kJ/mol reaçáo = -160,1 (r,3)

2CH¡CHOHCOO'+ 3S02'q -+ 6HCO¡ + 3HS'+ H. 
^G"'kJ/mol 

reação = -2b5,3 (r. 4)

As BRS para o ciclo do enxofre são importantes na geração do enxofre sob a
forma de gás, de alguma forma deslocando-o dos compostos encontrados sob a forma
não gasosa do enxofre. o gás sulfídrico pode se tornar tóxico aos ambientes em que

se encontram, favorecendo reações de corrosão entre outras. As espécies
Desulfovíbrio sp. constituem um grupo comum das BRS, e são facilmente encontradas

em ambientes anóxicos nos quais fontes como o hidrogênio e o ácido acético estejam
naturalmente presentes. A presença desse grupo, como constatado pelo método FlsH,
pode indicar disponibilidade desses substratos nas amostras positivas.

os microrganismos envolvidos no processo de oxi-redução do enxofre
encontrados em algumas das amostras podem estar ligados as transformações

Gruta Azul
Toca da baniguda
Torrinha cortinas

P
P
A
nr

nr
P
A
A



110

biogeoquímicas do ciclo do enxofre. cavernas como Lower cave, em wyoming,
relataram a ocorrência deste ciclo em mantos microbianos que formam nas fontes de
água um complexo sistema microbiano apoiado pela produção primária dos enxofres
oxidantes, porem sustentados pelas bactérias redutoras do sulfato e bactérias
heterotróficas (Engel,2000). Portanto, descrevem sistemas onde ocorre a ciclagem de
nutrientes por fixação autotrófica de carbono pelos quimiorganotróficos e populações

heterotróficas e também produzem sulfeto pelas BRS que são utilizados pelas enxofre
oxidantes como os Thiobacillus. Estes processos foram ainda pouco estudados em
ecossistemas subterrâneos.

o resultado presuntivo positivo para Thiobaciltus thioparus é avaliado pela

viragem do pH do meio de cultura de vermelho (pH7,e para amarelo (abaixo de 6.5).
Para investigar a produção de ácido no meio contendo tiossulfato como fonte de
energia foram realizadas medições de pH em diferentes períodos de incubação das
amostras analisadas. Quatro entre 7 apresentaram teste presuntivo positivo para
T.thioparus com elevada produção de ácido (Tabela 8.2). o pH final observado em
duas amostras de 2,2 e 3,g, indica que existem microrganismos enxofre-oxidantes que
podem estar envolvidos nos processos de oxidação de fontes inorgânicas de enxofre
presentes no carste. A literatura evidencia que as reações redox do metabolismo
microbiano estão diretamente associadas à gênese de cavernas. Espécies de
Thiobacillus sp. são mencionadas como co-responsáveis da espeleogênese por ação
do ácido sulfúrico liberado como produto final do metabolismo microbiano (Hose ef. ai.,
2000).

TABELA 8.2 - pH DA AMosrR^ 
= ". iï,#^irr.J.rRA 

DE posrcArE MoDtFtcAoo PARA

Período de

15

21

comparando-se os resultados obtidos em condições de autotrofia observou-se
para os mesmos pontos amostrados a confirmação da diminuição do valor do pH final
do meio apos 21 dias de incubação. As amostras do cochó do Malheiro foram as que
apresentaram menor pH do meio, diminuindo de 2,4 (pH inicial do meio) para 2,2. A
diminuição do pH do meio pode estar relacionada com a presença de bactérias

(d ias ba-06

6,6

6,9

ba-O7

7,6

ba-08

4,8

3,9

amostras
ba-09

4,6

3,4

ba-11

8,1

7.3

ba-|4
3,8

2,2

ba-15

3,9

J, /
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enxofre-oxidantes capazes de utilizar a única fonte de energia disponível no meio, o
tiossulfato.

A pirita, para ser oxidada com eficiência, necessita de um agente catalizador,
tendo em vista sua baixa reatividade em águas naturais (Moses et at, 1gB7). As
bactérias oxidantes e as bactérias redutoras de sulfato, encontradas na área de estudo,
por estabelecerem um ciclo (oxidação-redução), cumprem o papel de agentes
aceleradoras do processo, condição esta que propicia a formação de ácido sulfúrico de
forma contínua.



cApíTULo 9 - eoNe LUsÕEs E coNstÐERAçoEs FtNAts

o presente estudo teve por objetivo geral caracterizar a hidrogeoquímica
associada ao sistema cárstico do Grupo una, testando a hipótese da participação do
ácido sulfúrico na circulação da água subterrânea. A caracterização hidroquímica das
águas, indicou que os altos índices do ânion sulfato são anômalos quando comparados
com outras áreas cársticas brasileiras. Foram assim estabelecidas fácies hidroquímicas
e observou-se que em determinados ambientes de circulação da água subterrânea a

concentração de sulfato é dominante em relaçãp aos demais íons. Destacam-se neste
quesito amostragens realizadas em águas subterrâneas profundas que percolam em
rochas carbonáticas (fácies 3) e percolação vadosa (fácies 4), ambas com
concentrações expressivas para o citado íon (até 747 mglL). Foi necessário responder:
de onde vem o sulfato? Análises químicas das águas das chuvas indicam
concentrações muito baixas de sais dissolvidos, inclusive sulfato, o mesmo ocorrendo
com as águas de injeção alogência; os metarenitos do Grupo chapada Diamantina,
principal zona de recarga, e as rochas do Grupo una não possuem minerais primários
de sulfato predispostos à dissolução. por outro lado, rochas do Grupo una exibem
significativo potencial metalogenético para sulfetos. Assim, mediante este quadro, a
possibilidade para o fornecimento de enxofre, encontrado dissolvido em significativas
concentrações nas águas das diferentes fácies, seria a partir da oxidação de sulfetos,
principalmente pirita.

os dados hidroquímicos foram tratados e os resurtados da moderagem
estequiométrica, baseada nas razões molares das principais reações químicas do
carste, demonstram que a reação clássica de dissolução de rocha carbonática por
ácido carbônico não é a única possÍvel. observou-se que a razão molar entre
ca2*+Mg2t/HCo3-, para as fácies hidroquímicas, não são compatíveis ao baranço
estequiométrico para a reação de dissolução da rocha carbonático pelo ácido
carbônico. A aplicação dos resultados hidroquímicos das fácies para a razões molares
ca2*+Mg2"/Hco3' e ca2*+f!rg2*/soa2' também não são compatíveis ao baranço
estequiométrico para a reação entre rocha carbonática e ácido sulfúrico. partindo

destes resultados, observou-se que as citadas razões molares somente tornam-se
compatíveis quando considera-se a reaçâo entre rocha carbonática e uma ação
simultânea entre os ácidos carbônico e sulfúrico.
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A associação entre os resultados hidroquímicos e o monitoramento hidrológico,
durante um ano, demonstrou que o sistema cárstico estudado apresenta um fluxo de
massa significativo, representado por 21274 vano de s (sob a forma de sulfato)
escoadas pelo sistema, na Bacia de lrecê, o que comprova tratar-se de um sistema
ativo para a produção do íon sulfato.

A observação e identificação de depósitos secundários de gipsita ao longo do
sistema evidenciaram que o a região estudada ressalta-se em relação a outras áreas
do Brasil pela quantidade e variedade de ocorrências destes, predominando os
espeleotemas na forma de crostas e agulhas de gipsita. A deposição destes minerais
secundários de gipsita foi inserida no quadro evolutivo do sistema cárstico,durante o
quaternário, onde o evento principal de deposição ocorreu associado ao rebaixamento
gradativo do nível d'água após a fase de ampliação paragenética dos condutos.

Os valores de 83aS de pirita disseminada na rocha carbonática estão ¡ncluídos

na faixa de variação dos valores de ô3as de sulfato precipitado da água subterrânea,
condição que indica a oxidação de piritas como o processo responsável pela produção

de sulfato em água.

os valores de ô,3cHco.,- também sugerem que os processos de dissolução no
sistema cárstico estudado correspondem a uma combinação entre ação dos ácidos
sulfúrico e carbônico, pois os valores mais empobrecidos de ð13cuco, foram associados
a reação da rocha com ácido carbônico enquanto que os relativamente mais
enriquecidos foram vinculados à dissolução da rocha carbonática por ácido sulfúrico.

A presença de bactérias acidofílicas (Acidithiobacitlus) e bactérias redutoras de
sulfato na água subterrânea da área de estudo associada com os resultados
hidroquímicos reforçam a tese da geração de ácido sulfúrico em ambiente freático
profundo já que ambas têm o papel de calalizar as reações e proporcionar a

manutenção da produção das soluções ácidas.

o presente estudo foi reafizado na região centro-norte do estado da
Bahia, pois apresenta características sui generis em relação às questões científicas do
estudo de terrenos cársticos no Brasil. por outro lado, esta escolha incorreu em
dificuldades logísticas, tais como distância, freqüência de monitoramento, manutenção
de equipamentos, entre outros, que não permitiram a obtenção de um grande conjunto
de dados distribuídos ao longo do período de monitoramento. Mesmo assim, os
resultados obtidos permitiram definir processos relacionados à dinâmica do sistema
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cárstico estudado, cumprindo os objetivos estabelecidos para esta pesqu¡sa. com base
nos resultados é possível delinear necessidades de pesquisas futuras no sentido de

ampliar o entendimento do sistema. A título de exemplo, no que diz respeito a
hidrologia, pesquisas poderão ser concentradas para definir com precisão os fluxos da
água subterrânea, bem como o delineamento do divisor de águas na Bacia de lrecê.
com relação à contribuição do ácido sulfúrico na dinâmica corrosiva do carste
estudado, um detalhamento dos estudos isotópicos faz-se também necessário para

tentar quantificar a participação dos diferentes ácidos envolvidos.
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