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I.]. A ÃREA DE ESTUDO

A Estânci a de Ãguas da Prata s i tua-se na

ci dental do pl anal to de Poços de Cal das , bal i zada pe'l as

das geográfi cas de 2l 956' l I " LS e 46944'39 " Ll^l ( Fi gura I

l.l.l. D_escri ção e localização dg ãrea de estudo

l4). Localiza-se na porção Noroeste do Estado de São Pau

al tì tude de 843 m e é conheci da como estação hi dromi nera
do parte das estâncias sob controle da FUMTST (Fomento de

zação e Mel hori a das Estãncí as ) .

A ci dade deve seu nome ao rì bei rão da Prata, que

a travessa a ci dade.

As pri me'i ras observações sobre a natureza mi neral
das ãguas datam de l8B6 quando, em torno de uma surgência de

ãgua mineral, fo'i construída uma ca'i xa a qual foi posteriormente
denomi nada "da Prata". Em feverei ro de l 9l 3 começou a exp'l oração
da fonte m'i neral, hoje conhecida como "Fonte Ant'iga". Poucos me-

ses depoi s foi descoberta a Fonte Pai ol .

-2-

Na I ocal i dade da Es tãnci a de Ãguas da Prata foram

estudadas oì to nascentes: Fonte Prata-Ant'iga, Fonte Prata- I'lova,

Fonte Prata- Radi oati va, Fonte Pai ol , Fonte Vì I I el a, Fonte Pl at'i -

hâ, Fonte Vitõria e Fonte do Boi. As fontes Prata-Ant'iga, Prata-
l.lova, Prata-Radjoativa, Pa'i oj e Villela pertencem ã Empresa das

Ãguas Prata S/A e somente as três primeiras são usadas para fins
comerci ai s . A Fonte Pai o'l , ant'i gamente engarraf ada, encontra- se

hoje abandonada ao uso do público.0 mesmo fim teve a Fonte Pla-

ti na, guê encontra-se abandonada hã vári os anos . As fontes Vi tó-
ri a e do Bo'i , I ocal'izadas na propri edade da Empresa das Ãguas

prata S/A são reservadas ao público sob os cuidados da Prefeitu-
ra de Águas da Prata. Conv6m mencjonar que a população tem aces-

1.1.2. As fontes estuciadas

borda o-
coordena

pãg i na

oauma
fazen-
Urbani



so a todas as fontes graças
col ocaram bi cas e chafari s ã

0s indi ces p'l uvi ométri cos anuai s tãm uma ampl i tu-
de de 1..l00 a 1.500 ffiffi, com uma média de 1.370 mm/ano.

1.1.3.

A temperatura varia de 139C a 309C, com uma média
anual de 23QC. 0s ventos domi nantes são os al iseos ,não ati ngi ndo
grandes vel oci dades .

Característi cas

ã compreensão dos

s ua di s pos'ição .

A i nsol ação apresenta val ores míni mos , vari ando

de 40% a 56% en dezembro-janeiro e mãximos de 50% a 80% durante
o período mais seco do ano, junho-agosto.

climáticas da req'ião

-3-

propri etãri os que

2.300 mm/ano.

Anal isando-se os dados de temperatura, chuvas,eva
poração, umidade e outros elementos que compõem o clima, chega -
-se ã conclusão de que o tipo climátìco fundamental da ãrea em

questão é o tropi cal , aparecendo como segundo ti po o subtropi
caì , ambos entretanto, com duas estações bem marcadas: das chu-
vas (outubro a março) e das secas (abri1 a outubro).

A evaporação potencial ã da ordem de

0 cl'ima da regiã0, seEundo a cl assi f i cação de

Koeppen, enquadra-se entre o Grupo A, dos cl i mas tropi ca'i s quen-
tes e o Grupo C, dos cl'imas mesotérmicos com caracteristicas bem

definidas no inverno (tempo seco) e verãc (tempo chuvoso).

Do ponto
apresenta comportamento
verão e seca no inverno.

Na região restrita a Ãguas da Prata o clima pode

ser cl ass i fi cado como subtropì ca'l ou temperado quente ( cw ) com

média de chuvas acima de 1.500 mm/ano. A temperatuna mêOia em

Ãguas da Prata é de 20QC com 593C de varìação entre m6dias termo

I .900

de vista hi grom6tri co a região em estudo
basi camente constante: úmi da e quente no

a
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métricas de janeiro e julho. A taxa geral de umidade relativa do
ar é 68%, variando com as médias mensais de 60% em setembro a

77% em j anei ro .

0s dados acima ref erem-se ao período de 1946-'197.|
e foram sel eci onados pel a equi pe do DAEE/crH por serem os mai s

comp'letos. Correspondem a vinte postos meteoroìógicos no Estado
de São Paulo e três no sul do tstado de Minas Gerais, entre eles
os do Poços de Caldas. Esses dados foram compilados do Relatõrio
do DAEE/TAHAL/GE0PESQUISAD0RA, no Estudo de Ãguas Subterrãneas
na Região Administrativa 6.

1 .2. SfNTESE BIBLIOGRAFICA

1 .2.1. Geo'logi a

0 estudo das ãguas de fontes requer conhecimento
da geologia da regiã0, tanto do ponto de vista I ítolõgico como

estrutural.
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cl assificando-as de acordo com o di
da vãri os trabal hos do mesmo autor
te com a termalidade das ãguas mine
silício e a re'l ação atômica de sõ¿.¡
na surgência como geotermômetro, o

MI CHARD ( 1 979 ) . Ai nda é di gno de me

VRIER (197.l e 1976) sobre a composi
rais da França utilizando uma metod
co (computador) para essa finalidad
tamento compl eto, pormenori zado de
gião do Massif Central, França) cor
g'i a regional e classificando-as. Es

bônico nas fontes de Massif Central
MAIS0NNEUVT et RISLER (1979) e SCH0

tudaram o vul cani smo 1 i gado a zonas
grande provínci a do mesmo maci ço.
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(1928) estudou a radi oati vi dade das ãguas terma'is de

vas no Estado de Goiãs. Ainda ANDRADE JR. (1927, 1930

tem trabal hos sobre a rad'ioat'i vidade das ãguas de

Imperatriz. A radjoativjdade das fontes no Estado
f o j es tudada ma'is recentemente por L0NG0 (

senta um levantamento de um grande número

el as as fontes de Ãguas da Prata (Vì ì 1 eì a, São

to, Prata-Anti ga, Prata-Nova, Prata-Radi oat'i va

di oatì vi dade da Fonte Vi I I el a foi estudada por
ccas'ião dos trabalhos de prospecção de mjnera'i s

podem ser ci tados os trabal hos de HAINBERGER et al
VTIRA SAI'lPA e SZIKSZAY (no preìo) sobre a varìação
dade num período de um ano.

Sobre a termalidade das águas das fontes destacam
-se os trabalhos de MARTINA (1912) que estudou essa propriedade
das f ontes de Cipõ no Estado da Bahia, PINT0 (.l9'l 2) de fontes de

Go'i ãs, NEMOT0 (1922,1924-25) das ãguas de Iraí no tstado do Rio
Grande do Sul e VIANNA (1923 e ì938) das fontes de Cipó ( Estado
da Bahìa) e de Goiãs.

Caldas No

e .l936 
)

oÃ?

75)

Exi stem ai nda vári os estudos gerai s sobre as

ãguas minera'is do Brasjl. Destacam-se os de ALMEIDA (.l907), NAS-

CIMtNT0 (1930), DINIZ G0NÇALVtS (1936) e CAMP0S PAIVA (1937) que

abcrdam aspectos gera'is. Posteri ormente f ci f e'i to um I evantamen-
to geral das ãguas minerais e terma'i s do territór'io nacional
por S0UZA L0PES (1956), classificando-as de acordo com a sua

compos ì ção quim'i ca e mostrando suas uti I i zações terapeuti cas. E

um trabal ho de carãter mai s meCi cj nal do que de h'i drogeoquimi ca.
Recentemente f oi real'izado por SUSZCZYNSKi e IvIARTINS (1969) um

I e,rantamento de ãguas m'inerai s , terma'i s e radi oati vas do Brasi I

onde foram inventariadas cerca de 450 fontes.0 trabalho mais a-
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tual de levantamento
do por FALCÃ0 ( I 978 )

nacìonais e apresenta
I acão com o substratum

Trabal hos maì s específi cos sobre di versas fontes
no territõrio nacionaì, existem em grande número. Entre os mais

antigos destacam-se os trabalhos de TAUNAY ('1879) no Estado de

de ãguas de f ontes do Bras'i I fo'i real i za-
que faz o cadastramento de todas as fontes

uma tentat'iva de classifìcação e de corre-
geol6gì co.



( I 928) estudou a radi oati vi dade das ãguas termai s de Cal das
vas no Estado de Go'iãs. A'i nda ANDRADT JR. (1927,1930 e

tem trabal hos sobre a radioati vidade das ãguas de

Imperatriz. A radjoatjvidade das fontes no Estado
foj estudada mais recentemente por L0NG0 (

senta um levantamento de um grande número

el as as fontes de Ãguas da Prata (Vi I I eì a, São

to , Prata-Anti ga , Prata- Nova , Prata- Radi oat'i va

di oat'i vi dade da Fonte Vi I I el a f oi estudada por
ccas i ão dos trabal hos de prospecção de mi ner a'i s

podem ser ci tados os trabal hos de HAINBERGER et al
VEIRA SAI'lPA e SZiKSZAY (no pre'l o) sobre a varìação
dade num período de um ano.

Sobre a termaljdade das águas das fontes destacam
-se os trabalhos de MARTINA (19.l2) que estudou essa propriedade
das fontes de Cipõ no Estado da Bah'ia, PINT0 (1912) de fontes de

Gojãs, NEMOTO (1922,1924-25) das ãguas de Iraí no tstado do Rio
Grande do Sul e VIANNA (1923 e ì 938 ) das f ontes de C'i pó ( Estado
da Bahia) e de Goiãs.

953 e I

Ex'istem ainda vários estudos gerais so

águas minerais do Brasil. Destacam-se os de ALMEIDA (

CIMtNT0 (1930), DINIZ G0NçALVES (1936) e CAMP0S PAIVA

abcrdam aspectos geraì s. Posteliornente f o'i f e'i to um

to geral das ãguas mi nerar s e terma'i s do terri tór'io
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por S0UZA L0PES (.ì956), classjfjcando-as de acordo com a sua

composi ção químì ca e mostrando suas i;ti I i zações terapeuti cas. E

um irabalho de carãter mais medjcinal do que de hidrogeoquímica.
Recentemente f oi real i zado por SUSZCZYNSKI e t'IARTINS (1969 ) um

levantamento de ãguas minera'is, termais e radioativas do Brasil
oncie foram ì nventari adas cerca de 450 fontes. 0 trabal ho mai s a-

tua I tle I evantamento de ãguas de f ontes do Brasi I f o'i real i za-
do por FALCÃ0 (1978) que f az o cadastramento de todas as fontes
nacìonais e apresenta uma tentativa de classificação e de corre-
I acão com o substratum geol ógi co.

que apre

, en tre
ão Ben

). A ra-
57 ) por
os. Ai nda

) e 0LI-
dioativi

í
l
a

Trabal hos mai s específì cos sobre di versas fontes
no terri tór'i o naci onal , exj stem em grande número. Entre os ma i s

anti gos destacam-se os trabal hos de TAUNAY (1 879) no Estado de

bre as
.l907), 

NAS-

(1937 ) que

I evantamen-
nacional



-B-

Santa Catari na, BSpec'ifjcamente sobre Caldas de Imperatri z. BRAN'

DÃ0 (.l886), c0sTA (.l887) e cAMINH0A (1890) realizaram extensi-
vos trabal hos em Araxã. BARR0S ( I 902 ) apresentou as anãl i ses da

Fonte santa Bãrbara no Estado de Mì nas Gerai s. c0RREA NETT0

(19-l 9 ) real i zou trabal hos sobre ãguas de f ontes no Estado de l'la-
to Grosso e GUIMARÃES (1923) apresenta um estudo geral sobre á-
guas mi nerai s medi ci nai s no Estado de São Paul o. C0NDE ( I 925 ) es

tudou as fontes no Estado da Bah'i a, GUIMARÃtS ( I 925 ) e ANDRADE

JR. (1925 e 1927) estudaram as águas de Araxá. ANDRADT JR.
(l92Bb) a'i nda estudou as ãguas de Caldas de Imperatrjz no Estado
de Santa Catar"ina e ainda o mesmo autor (1929a e 1929b) estudou
as fontes no Estado do Rio, assim que fez também o levantamento
de fontes e estânc'ias h'idrominerais no Estado de Minas Gerais.Ao
mesmo tempo um outro I evantamento fo'i real j zado por NASC IMtNT0
(1929) nesse mesmo estado. BARR0S (1934) analjsou as ãguas da

Fonte São Lourenço no Estado de Mi nas Geraì s. ANDRADE JR. ( I 935 )

estudou as ãguas de fontes no tstado da Paraíba e PINT0 (1935)
da Fonte Brejo das Fre'i ras no mesmo estado. BRUN0 L0B0 (1936a e

1936b) estudou as ãguas das fontes de São Pedro e Ãguas de Lin-
dói a no Estado de São Paul o. Eiri outros trabal hos SRUi\0 L0B0

('l93Ba e .ì938b) real izou estudos de fontes no tstado de Pernambu

co e da Fonte Salus em Minas Gerajs que foi estudada por BARB0-

SA (1933) tanrbém. TEIXEIRA (1938) mostra a djstribu'i ção das fon-
tes no Estado de São Paul o e tambãm fez estudos compl ementares
de Caldas de Imperatrtz no tstado de Santa Catarina. ALVIM (1940)

es!udou as fontes de Avaré e MAFFiI (1940) apresenta tr"abalhos
sobre as ãguas de São Pedro no Estado Ce São Paulo.B0AN0VA (,ì940)

estudou tambõm a Fonte do Brejo das Fr ei ras de Paraíba. GUIMARAES

( I 946 ) estudou as águas de Li ndõi a e tern vãri os traba I hos recen
tes sobre di versas fontes no Estado de Sãc Paul o. Mai s recente-
menl-e, f oi re a.ì i zado um I evantament.o cias águas das f ontes do Es-

tado de São Paulo por SZIKSZAY e TEISSEDRT (1976,1977a, 1977b,
1978 e 1979a). Um trabalho sobre as fontes de rochas sedimenta-
res da bacia do Paranã, Estado de São Paulo, encontra-se no pre-
lo assim como o levantamento completo de todas as fontes do esta
do, sobre um mapa geológ'i co com o d'ì agrama de Piper para classi-
ficã-las. Esses trabalhos incluem detenminações de parãmetros fí
sìcos, físico-químjcos e químicos e a classificação dessas ãguas

de acordo com sua composi ção quím'i ca. Tentou-se fazer um correl a

c'ionamento com a I jtolog'ia assjm como fez-se a descri ção das sur



genct as.

Exi ste ai nda o trabal ho de

(1979b) mostrancio a importâncja econômica
Estado de São Paul o.

Sobre a origem das ãguas de fontes pouco

no Brasì I , exi sti ndo somente os trabal hos de MATSUI e

(1980) e SZIKSZAY et al (no preìo), os qua'is ut'i lizam a

dos ìsõtopos de lB0/160 e D/H para essa finalidade.

corre'l ação da prec'i pi tação atmosf éri ca e a vazão das f ontes , uti -
I izando para essa fìnalidade um modelo matemãtico de simu'lação
que determ'i na também a ãrea de recarga de f ontes.

Na regìão ern estudo, trabal hos pr6vios são de LE-

M0S (lBB4), ANDRp,Dt JR. (ì928c) ambos sobre a região de Poços de

Caldas. Sobre as fontes de Ãguas da Pnata tem-se o trabalho de

TTIXEIRA (1937) apontando o conteúdo em molibdenio encontrado nes

sas ãguas. FELICÍSSiUO (1965) estudou a Fonte Paiol da Estãncia
de Ãguas da Prata, classificando-ao usando para essa f inalidaie
anãl 'i se quími ca 'i ncompl eta. 0 grande méri to desse trabal ho é a

descrição detalhada da litologia e da composìção mineralõgica das

rochas da região da surgênci a dessa fonte. 0 trabal ho de ARR0Y0

et al (.ì968) é sobre a pÌ^ospecção por água m'i ner"al utilizando pa-
ra esse f im a sondagem elétrica na Estânc'ia de Ãguas da Prata.
SZIKSZAY e TEISSEDRT (1977b) apresentaram um estudo prel iminar so

bre as ãguas d¡. reg'ião de Aguas da Prata.

MtR0 et al ( I 980 ) apresentam um trabal ho sobre

SZIKSZAY e TEISSEDRE

das ãguas mi neraj s no
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foi fei to
SZIKSZAY

re'l a ção

'tî

0 objeti vo pri nci pal desse trabal ho é ¿efi ni r a

origem das ãguas das fontes da Estância de Aguas da Prata e ao

mesmo tempo determi nar seu tempo de res ì dênci a. Em segundo I ugar
acompanhar a vari ação dos parâmetros físi cos , físico-quími cos e

quím'i cos no período de um ano, procurando correl aci onar essas va-
rì ações com os d'i versos componentes do cl ima e obter assim dados

sobre a evol ução geoquími ca das ãguas m'i nerai s num ci cl o hi drol ó

OBJ ET I VCS DO ESTUDO

a



q j co .

Foi tentado ai nda o estabel ecimento dos

brios existentes entre ãgua e m'i neral, obtendo-se assim

sobre formação de novos minerais em cl ima subtropìcal e a

ção desse equi I íbri o com as estações.

A região foi escolhida peio fato de existirem ma-

pas geoìõgicos pormenorizados,(tlLERT, BJ0RNBERG e c0uTiNH0,l959)
e( gtrrENC0URT e TALTASSE, 1972); estudo prel im'i nar sobre as ãguas

das fontes da Estância de Aguas da Prata (SZIKSZAY e TTISSEDRE,

1977b); a existênc'ia de vários tipos de fontes num contexto geo-

I ógì co dos maì s vari ados numa zona rel ai'i vamente restri ta e ai nda

por serem as únicas ãguas minerais no Estado de São Paulo, de a-

cordo com o Cõdìgo de Ãguas Minerais do Brasì.l, no que se refere
aos sólidos tota'is dissolvidos, de um ìado, e rad'ioatjvidade tem-
porár'i a de outro I ado.

-10-
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2. ag_aqBq=qEq_LqqIçq

2.1. GEOLOGIA GERAL DA REGIÃO

0 maciçó^alcalino de poços de caldas, ocupando uma
ordem de 800 kr2, é cons i derado um dos mai ores compl exos
excl us i vamente por rochas al cal i nas . E quase ci rcul ar e

maior mede 35 km no sentido NE-sw e o menor de 30 km no
Nt^l-SE, (ELLERT, .l959).

area da

formado
seu eixo
sentido

0 maci ço i ntroduzi u-se na zona de contato do emba-
samento Prõ-cambriano com o Areni to Botucatu de idade Cretãcea In
ferior, limitando-se a oeste com a bacia sedimentar do paranã e a

leste com os contrafortes da serra da Mantiqueira. E circundado
por um dique anelar e lembra a borda de uma caldeira vulcânica,
considerada a maior do mundo. E constituído, pr.i nc-ipaìmente, por
ti nguaítos e foì aítos, mas possu'i em seu i nteri or rochas anterì o-
res ã intrusão al cal ina, que são sedimentos e rochas vulcân.icas
formadas por tufos, brechas, ag1 omerados e I avas ankaratríticas.

No bordo i nterno do mac i ç0, acompanhando o conta-
to com as encaixantes, ocorrem sedimentos anteriores ãs atjvida-
des do magma al cal i no e estão conservados entre rochas pi rocl ãstj
cas, I avas e ti nguaítos. Consti tuem-se na base, de fol hel hos com
'intercalações de camadas arenosas e no topo de arenitos com estra
t'ificação cruzada. Nos sedjmentos ocorrem'i ntrusões de diabãsio,
que aparecem em d'iques e pequenos s'i lls jrregulares e afloram,
pri ncì pal mente, ao norte de Ãguas da Prata ( ELLtRT, I 959 ).

2.1.1. L jtologia

-ll-

na do planal
to juntament
na sienitos
e lujauritos
ã uma rocha
de ã fase hi

As rochas pri nc'ipa'is que consti tuem a massa al cal i
são: tìnguaítos, que ocupam a maior área do planal

com os fonol'i tos (78%), subordjnadamente os nefeli-
3,5%), lavas fonolíticas (5%), piroclásticos (3%)

0,5%), (ULBRICH and GOMES, no prelo). 0 t'i nguaíto
mpacta ie cor ci nza escura a esverdeada e correspon
abi ssai do nefel i na si en'i to. 0s m'i nerai s consti tui n
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e
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tes são: sanid'ina ou microclínio, anortoclãsio, nefelina, eg'iri-
na e giannetìta. Como minerais acessõrios contãm biotita, apati-
ta, zircão e'l amprofita.0 foiaíto é um nefel'ina sienjto de gra-
nulação variada. Compõe-se de anortoclãs'io, nefelina e egirina.
Como minerais acessõrios contém zircã0, eudialita, titanita, ôpô

tjta, ffiâ9net'ita e biotita. Variedades ricas em eudialita, ìeuci-
tâ, pseudo- I euci ta são encontradas associ adas ãs rochas al cal i -
nas regionaìs.

As rochas pi rocl ãsti cas , como as brechas e tufos
vulcãnicos contêm grandes quantjdades de fragmentos de gnai.sses,
d'i abãsi os e sedimentos. 0correm brechas detríti cas de Poços de

Cal das até Ãguas da Prata. 0s fragmentos mai s comuns nesse tre-
cho são de diabãsio alterado e, em menor quantìdade, sienito,
quartzi to, I ava e gnai sse (BJ0RNBERG, 1 959 ) .

0s sedimentos arenosos mostram uma grande vari abi
I i dade no teor de mi nerai s pesados . Predomj na o zi r"cão sempre
presente e aparecem, em ordem decrescente, ainda o anatãsio, tur
malina, rutilo, granada, monaz'i ta, hornblenda, apatita e corin-
don. A mãxima espessura dos sedimentos é de aproxinradamente
90 m, em Aguas da Prata, sendo 30 m de arenìto no topo a 60 m,

aprox'imadamente, de s'iltito com intercalações arenosas, ôba'ixo.
Esses aren'i tos estudados por BJ0RNBERG ( I 959 ) são compostos es-
sencialmente de quartzo e feldspato, quartzo acima de 70%, felds
pato até 10% e os argilo-minerais, muscovita, bauerita, hidrõxi-
dos e óxidos de ferro encontram-se com porcentagens inferiores a

20%.
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nessa regl ao em

atrãs.

2.1.3.
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4 etapâS, no intervalo de 88 a 52 milhões de anoS

Foi tentada por BJ0RNBERG (1959) uma interpretação
da sucessão provãve'l dos aconteci mentos geol õgj cos ocorri dos na

regìão de Poços de Caldas. Na primeira fase, anterjor ã intrusã0,
junto ãs montanhas, depositaram-se silte e arg'iìa. Após ocorreu
a'i ntrusão vuìcânica, sucedida pelo abatimento. No p'l analto de Po

ços de Ca I das o compl exo al cal i no i ntroduzi u-se no areni to corta-
do por di abãs i os.

De acordo com ELLERT ( I 959 ) antes da i ntrusão do

corpo al ca I i no houve I evantamento de bl ocos do embasamento cri sta
I ino. Durante ou apõs a atividade vulcânica deu-se o abatimento
da parte central com formação de fendas radiais e circulares, que
permitiram a subida do magma. Na periferia formou-se o grande di-
que anel ar do tì nguaíto. Fi nal i zando os eventos magmáti cos na re
gião deu-se a intrusão dos foiaítos sob a forma de diques menores
cortando o grande d'ique anelar.

Mecani smo da i ntrusão

0 escudo cri stal i no no Sul do Bras'i I f oi atravessa
do por numerosas 'i ntrusões al cal i nas. 0 arqueamento do escudo
cri staf i no, produzi ndo tensões regì onai s em grande escal a, seri a

o responsável peìo c'iclo diastrõf ico que teria poss'i bjlitado no

Mesozóico a ascensão do magma bãsico e posteriormente a formação
dos maci ços al cal i nos. É provãvel que sejam íntimas as rel ações
entre as di reções de di acl ases e drenagem dos r^i os no pl anal to.
Após a formação do dìque anel ar ocorreraÍn fal hamentos em grande
extensão (ELLERT, 1959).

2.1 .4 . Tectôni ca

sejam
gião.

Admi te-se que os fal hamentos e os di acl asamentos
os responsávei s pel a grande mai ori a das surgências da re-





2.2. GEOLOGIA DOS LOCAIS DAS

Situada na borda ocidental do p'l analto de poços
de ca'ldas, a cidade de Ãguas da prata ã limitada pelo dique ane
lar de tinguaíto a oeste e pe'la escarpa acentuada de rochas clãs
ticas a leste (Figura t).0 próprio sítio corresponde a uma fos
sa tectõni ca ev'i denci ada pe1 os rebai xamentos de bl ocos atravãs
de falhamentos no dique anelar. Estes deslocamentos aparec.em ni-
tidamente na saída para poços de caldas,ao longo do vale do Quar
tel. Neste eixo, aproveitado pela rodovia e ferrovia, encontram-
se afl oramentos de rochas de ori gem vul câni ca , brechas e tufos,
geral mente associ ados a areni tos. 0 mai or afl oramento dessa ro-
cha clãstica ocorre ìogo na saida do perîmetro urbano no Vale do
Quartel, constituindo um pacote de mais de 100 m de espessura.Na
base desses arenitos foi identificado um folhelho de cor roxa de
i dade desconhecida, com numerosas i nterca'l ações de I ei tos are-
nosos e s i I tosos concordantes com a estrati fi cação. No topo, oS

arenj tos apresentam uma estrati fi cação cruzada semel hante ãque-
la exibida peìa Formação Botucatu, (SZIKSZAY e TEISSEDRE,IgTTb).

2.2.1. Geologia dos arredores de Aguas da prata

FONTES ESTUDADAS
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As pninci pai s fontes dos arredores da cidade
Ãguas da Prata pertencem a este conjunto de rochas ígneas e

rochas cl ãsti cas.

2.2.2. Situação geolõgi ca das fontes

do Quartel na sua margem direita. A captação é uma

di abãs j o com profundi dade aproximadamente de I 3 m.

de fraturas e fi ssuras de di abãsi o e é jorrante. t
captação da c'idade, f ei ta em 1913.

A Fonte Prata-Radi oati va

A Fonte Prata-Anti qa I ocal i za-se no

bastante el evado. A ãgua

cado e recri stal i zado e

recobre este areni to.

surge das fraturas do arenito sil icifi-
surge no contato com a capa do solo que

de

de

vale do rio
perfuração no

A água surge
a pri mei ra

ì ocal i za-se num 'l ugar



cie aluvionar dominada a nordeste por uma elevação de diabásio,on
de nascem as fontes vitõria e do Boi. são duas ou três pequenas
perf urações com prof undidades de 'l 5,90 m de onde .l3,20 

m são de
diabãsio e o restante 2,70 m de fonolito, de onde a ãgua sai jor-
ran te.

A Fonte Prata-Nova

tuída de di abãsi o. E uma surgênci a natural e

cul ação ascendente das fi ssuras do fonol ì to e

no local são recobertos pela aluviã0.

I6-

I ocal i za-se numa pequena p'laní'

A Fonte Vitõria surge

ni to fnaturado. Uma fal ha de

I ocamento do bl oco domi nante

A Fonte Pj ati na s urge de uma I ente de fonoì i to ,sen
do a úni ca fonte encontrada nesta I i to1 ogi a afl orante. 0 fonol i to

A Fonte do Boi

aparece no fundo do vale de um pequeno córrego e apresenta uma

tensão restri ta com contatos bem defi ni dos. A nascente sobre
quaì foi construido o prédio para
donado, es tã I ocal i zada ã bej ra do

turas verticais dentro do corpo de

ao pã de

nasce djretamente no paredão de are
di reção Sl,J-NE ã responsãvel pel o des
de aren'i to bastante si l i ci f i cado.

uma elevação consti
a ãgua surge por cir
diabãsio os quais
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ta, f I uori ta, apâti ta, mô9neti ta, pi rroti ta,catapre.i i ta,gì anne
tâ, eudialita, biotjta, cancninita, sodalita, ze6'l itas, musco-
tâ, seri ci ta e zi rcã0.

'g

t
V

A Fonte Vi I I el a surge ao pé de um paredão I ocal j
zado no topo da escarpa arenít'ica, na cota lB0 m acima do nîvel
do rio do Quartel. Nesse arenito, bastante sjlicificado, notam-
-se dobramentos I eves. A ãgua surge dos areni tos através de fratu
ras abertas no sentido vertical e horjzontal. Neste mesmo 'loca1,

onde L0NG0 ( em FRAYA, I 957 ) efetuou as pri mei ras escavações , fo-
ram realizadas pesquisas pelo DNPM em'1953 com o objetìvo de ve-
rjficar a possível existência de rochas ou nl'i nerais ricos em ele
mentos radi oati vos responsãvei s pel as emanações exi stentes nas
ãguas. Segundo FRAYA (1957), furos verticais e inclinados foram
executados nas proximidades da nascente.0 furo vertical de 61 m

de profundidade cortou os primeiros l0 m em material friãvel e

a I terado consti tuído de argi'l a ferrugi nosa e areni to ; atravessou
um diabãsio de l0 a 59 m, penetrando nos últimos metros num cor-
po de fonol i to. A sondagem i ncl i nada no põ do paredão cortou
l0 m de arenito e penetrou 70 m no djabãsio, comprovando portan-
to, a superpos'ição dos arenitos sobre o referido diabãsio. Essas
perfurações não confi rmaram se o fonol i to ó sotoposto ao di abã-
sjo. Segundo FRAYA (1957) "o m'i nério radioat'ivo encontrado nas

fissuras do arenito de Ãguas da Prata, é constituido por uma espã
ci e de ocra de ferro, mu'i to argi I osa, produto secundári o típi co
de enchimento de fendas superficjajs". Essa argr"l a contém 0,1 a

0,?% de õxido de urãnio e excepcionalmente, 0,7li de u¡0g, proce-
dendo do m'i nér'io zircono-uranifero existente na reg'iã0. De acor-
do com as anál'ises f e j tas no I aboratõr jo da Cia. Geral de Minas,
a radioativjdade ã d'iretamente proporcional ao teor em Zr0r.

As fontes que surgem de diabãsios e rochas vul câ-
n'i cas encontram-se todas nas bai xadas ou nos val es, sendo portan
t0, fontes de fjssuras, onde a água tem movimento ascendente pe-
I as fi ssuras e a al i mentação ocorre nas partes mai s el evadas.

As fontes surgentes de aren'i tos encontram- s e to-
das em locais elevados onde a ãgua surge através de falha (Fon-
te do Boi ) , f raturas no areni to (Fonte V'i I 1e'l a ) ou no contato de

.arenito com o solo (Fonte Prata-Radioat'i va) e a alimentação do

aquífero ocorre ã grandes di stãnci as .



3. -gIqqqLqgI4g

A fim de ati ngi r os objetivos propostos, foram
efetuados trabal hos de campo e de I aboratõri o, com a fj nal i dade
de definjr o quadro geológico locar, coletar e analisar as ãguas
das oito fontes da Estância de Ãguas da prata.

3.]. TRABALHOS DE CAMPO

0s trabal hos de campo compreenderam as segui ntes
at'ividades:

a ) 0bservações geol õgi cas dos I ocai s das fontes
b ) col eta de ãgua para: - anãr i ses quími cas compl ementa-

res no I aboratóri o

- determ'i nação de l8o/l6o e o/H
no laboratõrio

- medi da de rad'ioati vi dade no I a
bonatório

Medida de vazão

- 18-

c)
d) Determi nação de parãmetros

tais como: temperatura da

e I ãtri ca e pH.

e) Determì nação de parâmetros quími cos , tai s como :02,c02,
HC03, Cl, S04, P04, Br, Io F, NH4, N02, N03, Si0r,Fe,
Al, Cr, Cu e Zn.

f ) Col eta de ãgua da chuva através de p'luviômetros nor-
ma'is (tìpo Ville de Paris).

Foram f e'itas observações geol õgi cas e I i tol õg'icas
v'isando a caracteri zação do tipo de surgênc'ia. Foram coletadas
amostras de rochas para identificação dos tipos petrogrãticos.

3.1.i. 0bservações ggglóg'i cas

físicos e físico- químicos
ãgua e do âF, condutividade

3.1 .2. Coleta da ãgua de fontes

A coleta da água das oito fontes estudadas foi



feita mensalmente, no período de maio 197g a

as seguj ntes fi nal i dades:

Para esta fi nal i dade as garrafas uti I i zadas na a-
mos tragem eram de po1 i eti I eno com capaci dade para Z 1 itros , I ava-
das no 'l aboratõri o com detergentes , ãci do cl orídri co di I uído, e
com ãgua cest'ilada. No local, antes da coleta, foram lavadas com.
a ãgua da prõprì a fonte a ser amostrada. Foram uti I i zadas duas
garrafas de 2 litros para cada fonte. A ãgua amostrada foi preen-
chida até a borda da garrafa para evitar a entrada de oxìgên.io,
que pode provocar modificações do pH e da alcal inidade por disso
ìução ou perda de c0z e modificações do grau de oxidação dos ele-
mentos tais como Fe e I'ln, podendo assim facilitar a formação de
preci pi tados. Para tanto a garrafa era hermeti camente fechada.

a) Anãljses químicas compl ementares no I aboratóri o

abri I I 979, vi sando

b) Determinação de lBo/160

provìdas de

I ljtro, em

como descri t
chadas herme

c)

-19-

Para essa f
tampas especi a

pol i eti I eno de

a anteriorment
ti camente com

As

branco de 200 ffi1,

tos previ amente e

i nal i dade

is (para
cor bran

Medida da

D/u

e. Foram

fi ta c rep

as garra
evitar a

cê, I avad
preenchi d

e,al6m da

radi oati vi dade

Na úl t'ima campanha de col eta de amostras (abri I de
1919) fo'i fejta a coleta da ãgua de três fontes (pìatina, do Boi
e vitória) para determ'inação da idade, ou tempo de residêncja da
ãgua pelo método de trítio. Para essa finaljdade foram utjlizadas

aguas eram recol hi das em f rascos de po1 i et.i I eno
I avados e fechados da mesma manei ra como descri
rotul ados com data e hora da col eta.

d ) Determi nação de trít'io

fas uti I i zadas eram
evaporação) e eram de

as da mesma maneira
as atã a borda e fe-
tampa espec'i a1.



garrafas de 2 litros de
ra anãl i ses quími cas no

3.1.3.

[â, do Boi e

t an te d i feren
to e aluv'iã0,
da nas outras
condì ções I oc

Medida de vazão

po1 i etì 1eno,
I aboratõri o.

A

tõ
s,
es

po

S.

VJ

te
r

vazã

ri a )

-20_

tratadas da maneira como po

As medidas de vazão das f ontes V.i tõri a e do
foram fej tas com um rec'i pi ente afer j do e cronometradas .

o foi medida

ou s

ecti
t

aj

por s

ejô,
vamen

A medi da da vazão da Fonte pl at'ina f oi f ei ta da
seguinte maneira: a captação da surgência da ãgua vindo das fra-
turas do fonol i to, foi esvazi ada por bombeamento; a captação ti -
nha as dimensões de 1,72 x 0,69 m; foi medido o tempo durante o
qua'l nessa superfície de l,l6 

^2 a ãgua subia até 0,15 m ou
l5 cm de a'l tura, de onde f oi possíveì cal cul ar o vol ume da ãgua
pel o tempo medi do, apõs transformando para I .i tro por mj nuto.

p

r serem ou

erem su

fonol i t
te. Não

bombea

ap

rg

o;
e

da

e

e

nas em t
ntes de

arenito;
ist'ia po

( perfur
X

s

r
t
ês fontes ( Pl ati -
rês I i toì ogi as bas

e di abãs'io, f onol i
sibil idade da medi

ções) ou devido as

ml cos

0 fato de col etar as amostras da ãgua e separar
do seu meio natural provoca modjficações ma'is ou menos 'importan
tes de a1 guns de seus parâmetros fís i cos, físi co-quími cos e quí-
micos. A'lguns, podem ser consjderados como estáveis na escala
de tempo em que se.trabalha (de algumas horas até alguns dias),e
outros, ao contrãrio, variam mujto rapidamente, tajs como a tem-
peratura, condut'ividade, gases d'issolvidos, pH e pr jncipa'lmente
a radioativ'idade.

s

a

3.1.4. Determi na ão dos

Esses são alguns fatos que levaram a executar uma

sérìe de anãlises e deterrninações no pr6prio local de coleta.

Boi,

arâmetros fís i cos fís i co- u't -
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A temperatu ra da água f oi medi da na surgênci a , cor,n
termômetro que faz parte do "HACH- Espectrofotômetro,, portãtil.A
temperatura do âF, foi também regi s trada , no momento da col eta.

A medi da da conduti vi dade e'l étri ca f oi f ei ta com
0 condutivimetro "HACH c0NDUcrrvITy METER,', Modero z5r0r QUê fun
ciona com oito pi'l has de mercúrio de 1 ,4 vol t cada uma. 0 apare
lho foi cal'ibrado com soìução de Nacl antes de cada excursão, e
dã uma preci são de aproximadamente 5%.

A medi da do pH foi fei ta na surgênci a, uti r i zando
o aparelho "HACH - Espectrofotômetro".0 método usado foi o colorimétricor QUê consiste em colocar zs ml de ãgua na céluìa d;
amostras. Adiciona-se r mr de Indicador de pH e corocam-se ?s mr
de ãgua numa outra célula de amostras sem o Indicador de pH. A
segu'ir, ajusta-se o comprímento de onda a 520 nm ou 6.,5 ril, de-
pendendo do PH, e ajusta-se para zero. Em seguida a amostra com
o Indicador 6 colocada na fotocõlula e o pH é lido diretamente
na escala. Precisão, 0,2 unidades de pH.

3.1.5.

0s métodos e as normas utì r i zadas para cada um
dos e

APHA (American Publ'i c Health Association) ou At^,WA (American Water
works Association) l3q ediçã0, 1971. A maìoria dos procedimentos
são baseados no "Standard Methods for the Examination of Water

ementos e compostos determinados foram de acordo com a

and Wastewater".

As segui ntes determi nações foram fei tas por ti tu-
lometria:

A primeira anãlise feita 6 de
tar o despreendimento do oxigênio dissolvjdo.
método de hlinkler (ApHA st. Mt. l3th êd., 477

- 0xigênio dissolvido

oxlgenlo para
Foi ut'i I i zado
- re7'r ).

evi -
o



pelo método de

e2 - 1e72).

- Gás Ca rbôn i co

Em seguida foi
ti tu'lação com

do de ti tul ação
Cresol Verde e

precisão é + 2

- Bi carbonato

feita a dosagem do

fenol ftal ei na (ApHA

A determi nação de bi carbonato f oi f ei ta pe'r o mõto-
com fenol ftal ei na e soi ução i ndi cador de Bromo

Metil-vermelho (ApHA St.Mt. l3th êd., 52 _ 197ì).A
a 5%.

A anãlise para cloreto foi f
método de ti tuì ação com ni trato de mercúri o

97 - l97l).4-precisão da medida é + Z%. Int
I, Br, S, C16*, F.3* se se encontrãm lor.o
que l0 mg/l o que não ocorreu no presente e

gãs carbôn i co,
St. Mt. I 3th êd. ,

Para as determi nações restantes foi uti I i zado
aparelho portãti'l "HAcH - spEcrR0pH0T0METER,' Modelo DR-EL/2.

-22-

cedi mento:

- preenche-se uma célula de ZS ml
da com a água a ser amostrada;

- adicionam-se os reagentes que estão acondiciona
dos em pequenas alm'ofadas com pesos necessários para o 25 ml d;
ãgua a serem anal i sadas ;

Esse tipo de determinação consiste do seguinte pro

eita de acordo com o

(APHA St. Mt.l3rh êd.,
erferências possíveis :

ncentrações mai ores
studo.

- em seguida, preenche-se a outra c6l ul a de amos-
tras com 25 ml da mesma ãgua e coloca-se no respectivo comparti
mento. Col oca-se a escal a que se refere ao el emento ou composto
a ser analisado, ajustando o botão de comprimento de onda para o
comprimento desejado e ajusta-se assim o zero;

previ amente

0

I ava



compartimento

As determi nações de su I fato foram
método turbidim6trico com comprimento de onda 450
l3th êd., 334 - l97l). A precisão 6 + 1,5%.

da

col oca-se agora
c6lula e lê-se

-23-

a amostra com os reagentes no
a quantidade di retamente em mg/1 .

cõrbi co com

s3? - l97l).

As dosagens
comprimento de

A determinação de brometo foi feita
de ortotoì idine, 0-Tol iver (Registered rrademark of
C0MPANY ), com comprimento de onda de 435 nm.

foram feitas pelo m6todo de ãcido as_
onda de 700 nm (ApHA St.Mt. l3th ed.,

de "Leuco
A[,JI^JA, 59,

realizadas pelo
nm (APHA St. Mt.

Essas anã'l íses
Crystaì Violet,', com

471 - le67).

Iodeto

zou-se o mõtodo
to de onda 580

Fl uoreto

foram fei tas de

compri mento de

A medída de fl uoreto foi
de SPADNS, que é o ma-is

nm (APHA St.Mt. I 3th êd. ,

dicional
f ît. 't 3th

pel o método
HACH CHEMICAL

A anã

de Nessler,
êd. , 226

Amon i o

acordo com o método
onda de 500 nm (J.

I i se

com

197 1

bastante del icada. Uti I i-
ut'i l i zado, com comprimen
174 - l97l).

de amonio foi
compri mento de

).

real i zada pe'lo mãtodo tra-
onda de 425 nm (APHA St.



0 ni tri to foi anal i sado peì o método

ção com NitriVer III (Registered Trademark of HACH

PANY), com comprimento de onda de 500 nm.

Nitrito

0 m6todo uti I i zado
redução por cádmio com NitraVer V

CHEMICAL C0MPANY), com comprimento

Ni trato

todo de

st. Mt.

_ 5l lrca

A concentração em silica
Si I i comol i bdato com compri mento
l3 th êd., 303 - l97l ).

- Ferro

0 teor em ferro total foi
- Fenantro'l i na, com compri mento
ed., 189 - l97l ).

- Al umíni o

-24-

para essa d

(Registered
de onda de

do l,l0
Mt. l3th

de diazotiza-
CHEMI CAL COM

etermi nação foi de

Trademark of HACH

500 nm.

naca pelo
de 533 nm

foi determinado pe

de onda de 4l 0 nm

A concentração do al umíni o nas

método de Eriocromo c'ian'ina R, com

(APHA St.Mt. l3th ed., 57 - l97l).

A concentração em cromo total (Cr I I I e Cr VI )foi
real'i zada pe'ì o m6todo 'l ,5 - Difenilcarboh'idrazida, com comprimen
to de onda de 540 nm (APHA St.Mt. l3th e., .l56 - l97l).

determi nado

de onda 510

o mé-

AP HA

C romo

peì o méto-
nm (APHA St.

ãguas, foi determ'i
comprimento de onda



compri mento de

- Cobre

0 cobre foi ana
onda de 435 nm

tas peìo mõt
mark of HACH

620 nm (APHA

As anãl i ses para
odo de Zincon com Z

cHEMICAL C0MPANY ) ,
St.Mt. l3th êd., 3

Zinco

3.1.6. Coleta da ãgua de chuva

A coleta contínua de água da chuva foi feita emgarrafas de polìetireno, novas, na Estação da Estrada de Ferro-
FEPASA - Posto pruviomãtrico c3 - 34, Ãguas da prata.0utros da-
dos, tais como quantidade e duração referentes a p! ecipitaÇã0,
também foram anotados. As garrafas foram hermeti camente fechadas
para evitar a evaporação e rotuladas com a data da precipitaçã0.

isado peìo mãtodo de
APHA St.Mt. I 3rh êd. ,

determinação do zinco foram
ncoVer I e II (Registered
com comprimento de onda
2 - ì97t).

As amostras diãrias coletadas
ra c0mpor a quantidade total do mês.

-25-

0

Cupretho'l,com
r64 - l97l).

3.2.

determi nação de

envi adas a CENA

Piracicaba.

TRABALHOS DE

fei-
Tra de

de

0s pequenos frascos com as amostras
determi nação da radi oati vi dade, i medi atamente apõs
campo ' foram I evadas ao IEA (Inst'ituto de Energi a

As amos t
t80/160

( Centro

LABORATORI O

ras de ãguas das fontes
ù/H, assim como Ca,
Energ'ia Nucl ear na

e

de

3.2.1 .

foram guardadas pa-

Rel ação ¿e I 8o/l 6o e o/H

As determi nações dos val ores de ol 8o foram fei tas

e da chuva, para
Mg, Na ê K, foram
Agri cul tura ) , de

de ãgua para
a c hegada do

Atômi ca ) , USp .



pelo método de equilibrio isotõpico entre Hz} e c0z GpsrEIN and
MAYEDA, I 953 ) com pequenas modi fi cações. 0s val ores de ôD foram
determi nados segundo a metodo'l ogì a descri ta por FRI EDMAN, ( t 953 )e
FRIEDI1AN and HARDCASTLE,(.l970). Todos os valores são referidos
ao padnão SM0w (standard Mean 0cean t,later), (cRAIG, l96la) e os
desvios analîticos são inferjores a 0,2 o /oo para olSo e a

2 o/oo para 6D.

As determinações de radioativ'idade foram real iza
das no IEA, com a determinação do teor em 222Rn segundo a meto¿ã

3.?.2.

I oq'i a de detectores ì íqui dos de c'i nti 1ação. 0 espectrômetro
ci nti I ador I iqu'ido empregado para
em ãguas, foi o LKB l.lALLAC 8.l000.
mente descri ta por 0LIVtIRA SAMPA

Determinação de

Para determi nar a 'i dade da ãgua de três f ontes
(Vìtõria, do Boi e Platina), pelo método do trítio, as amostras
foram env jadas ã Fundação da Univers'idade Federal de São Car'los,
Estado de São Paul o,onde o enriquecimento das amostras foi efe-
tuado por el etról i se. A contagem e cãl cul os foram real i zados no

Instìtuto de Energ'i a Atômica da USP com o contador de cint'i 1ação
I íqu'ida. 0 equi pamento de contagem uti I i zado para a medi ção das

amostras de ãgua tri ti ada foi um espectrômetro de ci nti 1 ação I í-
qui da, marca LKB t,JALLAC, model o 8l 000.

radi oati vi dade

3.2.3. Determi nação da i dade ou tempo de resi dênci a

-26-

a

A

determinação do gãs

metodo'logia está detal hada

SZ I KSZAY (no pre'l o ) .e

B, Pb e Ni

3.2.4. Determinação de parâmetrosquím'icos complementares

radõnio

As anãl i ses quími cas dos el ementos Ca, Mg, Na,

f oram real'i zadas no I aboratõr'io.

de

A anãl i se

de absorção atômica nos

Cãlcio, Magnõsio, Sódio e Potãssjo

desses el ementos foi
I aboratõri os do CENA,

f e'ita pel o mãtodo

Pirac'icaba.

K,



''HACH - E

Carmine,
72 - 1971

- Boro

0 teor em bor
s pectrofotômetro " ,
com comprimento de

).

- Chumbo

A anãlise do

ta com o mótodo de Di ti zona
SNYDER, Anal. Chem., .l9, 

684

o foi determi
des cri to mai s

onda 585 nm (

- Níquel

A concentração de niquel foi
todo de Heptoxima, com comprimento de onda
tique, 36, 43 - 1954).

nado com o aparel ho

adi ante, com o m6todo
APHA St. Mt. I 3th ed. ,

conteúdo de chumbo

com comprimento de

- 1e47).
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3.2.5. Tratamento dos dados

a ) Verj fi cação da val i dade das anãl i ses

Apõs compl etadas as anãl i ses quími cas no I aboratõ
rio, foram feitos os cãlculos para obter o equi'líbrio iõnico pa-
ra a verificação da validade das anãlises. Desta forma as quanti
dades dos elementos. ou compostos indicados em ng/1 foram trans-
formados em m.e.q./l (mil'iequivalente por ì'i tro).

nas ãguas foi fei
onda 5l 8 nm ( L.J.

3.2.5.1. Cãlculos preliminares

determinada com o mã

430 nm (Chimie Analy-

0s estudos químicos mostram que a capacidade quí-
mi ca da reação de um el emento em so'l ução não depende do seu teor
em peso de sal di ssol vi do, mas antes do número de equi val entes
entrando em reaçã0. E por i sso que os resul tados são expressos
em mìligrama valência por litro. Essa quantidade é designada pe-



lo termo de mil iequivalente. 0

do o peso do elemento, expresso
quími ca o que 6 i guaì a:

0s

reação ( reacti ng

tra "r".

Equi val ente

As somas de quantidades
ãnions devem ser sensivelmente iguais.

mi I i equ i val ente é

em ng/1 pela sua

numeros assim
value) que são

= Peso

0 enro é

obtidos são as

des i gnados apõs

obti do , di vi di n

equi val ênci a

0

obti do:

-28-

e express0
águas. No

superior a

passo seguinte

b ) Cãl cut o do erro

em %. E

presente
+ 10%, f

quantidades em

STABLER peìa le

em reação de cátions

r
t'

a

e

0

t
(

d

s

r

-E

t

m

t
a

cãti ons

çã
ca

pi
de

l9

0utro ti po de cãr cur o que e fei to é a transforma-
de condutividade er6trica medida ã temperatura da ãgua no

p0 para a temperatura de z5gc usada nos países de clima tro-
al ou subtropi caÏ para mel hor" comparaçã0. pa ra essa fi nal i da-
ex'i ste uma tabel a com os fatores de transformação ( L0GAN,
5).

cãti ons

õ

o

m

c

itido um erro de

udo as anãlises
m refei tas.

veri fi cação do

T

T ãnions)

Utiliza-se a condutividade para determinar
centração de sõl i dos totai s di ssol vi doS ro cluê é f e j to com
fi co onde são correl aci onados a conduti vi dade em i:mho/cm
temperaturas dadas, lsgc, 20gc e zsqc, com sólidos totais

c ) Cãl cul os referentes

I 10% nas anãlises
que apresentaram um

erro presente.

x 100

ã conduti vi dade

das

e rr0

a con-
um grã-
a três
dissol
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vidos. Esses dados servem para controle das análises químicas,de
onde a soma de todos os cãtions e de ânions (não incluindo a
si 02 ) deve ser mai s ou menos aproximado ãquel a fornecida pel o
gr"ãfico da condutividade e sõlidos totais dissolvidos.

Admi ti ndo a val i dade das anãl i ses,
m'i 

'l i equi val ente são col ocados em porcentagêffi, no
per para comparação e cl assj fi caçã0.

3.2.5,2. Di agramas tri angul ares

Para mel hor vi sual'i zar as vari ações dos el ementos
e compostos, esses foram colocados nos grãficos no papel monolog
em m.e.q. /l ou ngl1 .

3.2.5.3.

Na segunda parte dessa pesqui sa fo.i real i zado um

estudo estatistjco para a verificação de existência de correla-
cionamentos e de equilíbrio ãgua /nineral.

Grãfi cos

3.2.6. Tratamento Estatísti co

Esses estudos foram feitos com os seguintes pro-
gramas de computador:

os val ores em

diagrama de Pi

l . Programa "C0RtLE" - cal cul a a média, a varian-
Çâ, o tìpo desvio e matriz de variação;

2. Programa "ACP" (Analyse en Composantes prj ncj
pal es ) que a parti r da matri z de correl açã0, cal cul a os ei xos
fatorj ai s, assìm como as coordenadas das vari ãvei s sobre seus
ei xos e 'igual mente as coordenadas dos i nd-ivíduos ;

3. Programa "hlATtQ" - tem como objetj vo cal cul ar
os diferentes equilibrios quím'icos suscetíveis de intervir nas

ãguas naturais. Esse programa permite calcular, segundo os resul
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tados das anãlises químicas, a distribuição das esp6c'ies aquosas
s uscetívei s de coexi sti rem e efetuar os testes de saturação des-
sa ãgua em relação a um grande número de minerais;

4. Programa "PIP0UST" (PIPtR) - calcula a porcen-
tagem em miliequivalentes por litro dos ãnions e cãtions que são
col ocados no di agrama de P'i per.

0s programas aci ma menci onados foram executados
com o computador ti po HEI^lLtTT - PACKARD 9824A que trabal ha com

fitas K-7 ou disco, no Bureau de Recherches Gãologiques et
14'ini õres , Departement de Laboratoì re, Servi ce de Geochi mi e,
0rl éans La Source, França.



Anãl i se dos Resul tados



I . ?4B4UgIBq!=EI!Içq!=E=EI!I99=Q!IUIEqS

Durante o período de um ano (maio l97g - abril
1979 ) foram efetuadas determi nações de pH, conduti vidade e radi c
atividade, assim como medidas de vazão para caracterizar e acom
panhar a variação desses parãmetros nas águas das oito fontes.

I.I. DADOS OBTIDOS

I étri ca

x0 A).

l.l.l. pH, condutividade e radioatividade

0s resul tados das medi das
e radioativídade encontram-se nas

1.1 .2. Temperatura

0s valores de temperatura da ãgua são apresenta-
dos juntamente com as temperatunas do an para o estudo de uma
possíve'l correìação entre as duas. Isto possib'i lita verificar a

exj s tênci a de uma possivel i nfl uênc'i a da temperatura do ar so-
bre a temperatura das ãguas das fontes e com isso tentar conhe
cer a profundidade de suas circu'lações. A temperatura das ãguas
subterrãneas é correlacionada com a profundidade adr¡itindo- se
o grau geotérmi co como sua ori gem. 0s resul tados dessas medi
das encontram-se nas tabel as I X a XV, (ANEX0 A ) .

1 .1 .3. Vazão

-32-

de pH, conduti vi dade e-
tabelas I a VIII (ANE-

As medidas de vazão das fontes
e do Bo'i , encontram=se na tabel a XXXVI (ANEX0

na Figura 50, (pãgina 154).

0bserva-se a exi stênci a de vari ação de vazão das
ãguas das fontes vitória e do Boi correlacionada com a chuva,
assunto tratado no capitulo V. A vazão da Fonte platina mantém-
-se quase sem nenhuma variação.

Vi tõri a,
A) e são

Pl ati na

p1 otados
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1.2. VARIAçÃO DOS D4DOS NO PIRfODO MAIO ]978 - ABRIL 197g

As observações
ratu ra, conduti vi dade el étri ca
de um ano é importante porque

Assim as vari ações de temperatura podem provocar
modi fi cação das constantes de equi'r íbri o dos er ementos em sor u-
ção.Afim de estaberecer um novo equ.iríbrio químico ã temperatura ambi ente, reações quími cas ocornerã0, podendo provocar a pre_
ci pi taçãg dos sai s, modi fi car as rer ações e outros .

das variações dos parâmetros tempe
e gãs carbôni co durante o período

vãri as mudanças podem acontecer.

tenc i a de

apresenta
s u rgen tes
do entre 5

cãni cas. Ã

mas o gãs

1 .2.1. Comportamento do pH

do

VA

de

,3
gu

ca

com relação aos varores de pH observa-se a exis-
grupos di sti ntos de fontes ( Fi gura Z) . Um grupo

res entre 4 e 5 e corresponde ãs ãguas das fontes
reni tos, enquanto que o outro grupo, com pH varj an
6,5, corresponde ãs ãguas surgentes de rochas vur
al cal i nas têm var ores de pH gerar mente er evados ,

ôni co, quase sempre exi stente, pFovoca um efei to
tende diminuir.

1S

lo
a

a

tampão e o pH

- 34-

Exi s te semel hança no comportamento do pH das
ãguas das fontes Prata-Ant'i ga, Prata-Nova e vi tõri a e do Boi e
Prata-Radioativa, reftetindo tanto litoìogias semelhantes como
prox'imi dade na I ocal i zação .

AS

rb

0 comportamento não é exatamente o mesmo durante
o ano. Pode-se generalizar que os valores mais elevados de pH
são observados no fim do inverno e começo da primavera, ou seja,
na ãpoca quando as preci pi tações atmosf6ri cas são menores. 0s va
I ores mai s bai xos são observados, êrTr geral , durante ou apõs a
estação chuvosa, dependendo da resposta da fonte ãs precì pi ta-
ções, admitindo-se assim ser a precipitação atmosf6rica (com pH
geral mente ao redor de 5 ) a pri nci pa1 responsãvel da vari ação de
pH, segui da pel a I i tol ogi a e profundi dade da ci rcul ação da ãgua.

Na Fi gura 5 ( pãgi na 3B ) , observa-se uma correla
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ção relativamente boa, entre o pH e o zn, HC0; e a condutivida-
de nas águas surgentes de arenitos. Sabe-se que o pH estã estrei
tamente ìigado com a concentração de Hc03r guê por sua vez, está
1 igado com a condutividade, assim como a solubil idade do zinco
que é control ado pel o pH do meio.

Na Figura 6 (pã
relativamente boa entre o pH,
proveni entes de rochas vu'l câni
um fator jmportante na concent

de fontes com

apresentarn val
corres pondem ã

tre 1.159 a l.
chas vul cãni ca

mo rochas vul c
valores mais e

4.503 pmhofcm,
tes Prata-Anti
dade (Fonte Pa

do somente a d

Sabe-se que a

quantidade de

c'irculação da

dissoìução e m

1 .2 .2. Condut.ivi dade

gi na 39 ) , observa-se a correì ação
bicarbonato e o fluoreto das ãguas
cas de onde se admite que o pH é

ração em so'l ução do f I uoreto.

0bserva-se
relação ã co

ores mais ba

s ãguas surg
562 pmho /cm,
s ( Fonte Pl a

ânicas com a

levados de c

corres ponde

ga e Prata N

ioì). A razã
i ferenças I i
conduti vi dad

sais dissolv
ãgua 6 mais

i neral i zacão

a exi
ndu ti
i xos,
en tes
refe

ti na )

luviã
ondut
mãs
ova )
o des

to'l õg

e elé
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V
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cla
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i and

a ren
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e li
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s su

roc
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F

o

i
s

t

e

'l

t

trôs grupos distintos
qura 3). As fontes que
entre ?4 e 147 pmho/cm,
oS, valores m6dios, en-
ãguas surgentes de ro-
I ogi as mi stas , tai s co-
i tóri a ) . As fon tes de

ari ando entre 2. I B0 a

entes de di abãs i os ( fon
vul câni ca de profundi -

r

0

j

ã

e

s

i
t

As
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çã0.

d

F
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l
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V
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V
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As fontes Vi t6ri a e pl ati na são surqênci as natu-
rais cujas profundidades nãc são conhecidas. No entanto, pe.lo
conteúdo vari ãvel em oxi gêni o dj ssol vi do admi te-se ter havi do

separação em grupos não 6 devi

aguas mai s mi neral i zadas são das f ontes pai o.l ,
de 133 m, Prata-Nova .l5,90 

m e prata-Antiga com
0u menos de l3 m, todas captadas por perfura_

r
h

âS,

ica
e que, em profundi dade, onde

, exi ste mai or poss i bi I i dade
gua.

mas também a profundidade.
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T ì,000
pil -0,066
o2 0'30ì
I 0,065

Cond -0,1 00

Rad -0,285
si02 0,2.l6

Ca -0,113
ftf 9 -0,022
Na C,087

K -0,332
F 0,035

cì 0,t24
s0¡ -0,3{7
P0+ 0,055
N0e -0,053
N03 0,038
Fe 0,023
7n -0, 204

Cr 0,063
Br 0,097

HC03 -0'080
'l

FIGURA 5 - Triângulo das correlações experimentais
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m'i stura de ãguas de profundidade com ãguas subsuperfi ci ai s.

As fontes emergentes de arenitos mostram minerali
zação bem menor, devido principaìmente, ã litologia, sendo que

os arenitos são constituídos na sua maior parte, de quartzo cuja
di ssol ução 6 mai s di fíci I . Ai nda a causa da menor mi neral i zação
no caso das ãguas provenientes de arenitos, é que essas ãguas
tem uma circulação subsuperficial, comprovada pela maior ccncen-
tração de oxigênio disso'l vido.

Variação mais acentuada na condutividade obs.erva-
-se nas ãguas das fontes que ci rcul am nos areni tos, mostrando
uma diminuição nos seus valores durante os meses de verão quando

a precipitação atmosférica é maior. Sendo a infittração mais fã-
cil que em outras rochas, pode ocorrer uma diluição das ãguas
que nel as ci rcul am.

Na Fi gura 5 observa-se a correl ação mui to boa

entre a condutjvidade e o teor em HC03 e Mg, e relativamente
boa, com o Ca, P04 e 7n, mostrando esses elementos e conìpostos
como os responsãveis pela condutividade nas ãguas emergentes de

aren i tos .
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Na Figura 6 observa-se que a condutividade apre-
senta muito boa corretação com o HC0, e Na, êffi seguida com o S0O

e Zn, mostrando os el ementos e compostos di ssol vi dos como res-
ponsãvei s pel a conduti vi dade nas ãguas proveni entes de rochas
vul cãni cas.

Na Figura 4 observa-se também a separação das

fontes em três grupos de radioatividades diferentes. As ãguas que

se apresentam com radi oati vi dade mai s bai xa são as da Fonte

Pa'iol , po'is essas ãguas emergem de certa prof undidade.

1 .2.3. Radi oati vi dade

As fontes P'lati na, Prata-Anti ga e Prata-Nova que

surgem de fonolitos e diabãsios e a Fonte Prata-Radìoativa sur-
-gindo de arenitos, apresentam radioatividade mais elevada.



As ãguas mai s radi oati vas são das

Vi tóri a e Vi I I el a, surgi ndo de areni tos (do Boi e

fonol 'ito e di abãsi o cobertos por al uvi ão arenosa

A radi oati vi dade natural da ãgua provém dos el e-
mentos radioativos suspensos em forma de colóides ou dissolvidos.

Entre os el ementos responsãvei s pe'l a radi oati vi -
dade das ãguas, o gãs radõnio é o ma'is abundante.0s três isóto
pos que ocorrem natural mente são o 222Rn com mei a-vi da de 3,gz
djas, o 220Rn com meia-vida de 54 segundos e o 2l9Rn com me.ia-
vida de 3,g? segundos respectivamente membros das séries do 238u,
2321n 

" 
235u. o que melhor caracteriza uma ãgua radioatjva 6 o

222 ^--'Rn, i sotopo mai s abundante em conseqtlêncj a de sua mei a- vi da

razoavel mente 1 onga quando comparada com a de seus outros 'i sóto
pos.

A sua incorporação ã água acontece quando esta a-
travessa uma zona portadora de 226Ra, com ou sem presença de

urãnio, ou quando o 222Rn emanado por essa zona, atinge um len-
çol localizado dentro do alcance da difusão do gãs.

0 teor do gãs radônio nas ãguas estã rel acionado
com vãri os fatores , a saber: I i tol ogi a da zona percorri da pe'l a

ãgua, extensão da superfície de contato entre as ãguas e as ro-
chas, pFêssão e temperatura, tempo de trãns'i to da água desde o

sub-solo até o local de afluênc'ia e a composição química da ãgua.

A origem da radi oati v'idade nas ãguas das f ontes
estudadas estã correlacionada com os minerais radioativos encon-
trados no planalto que são: zircã0, badelleyta e minera'is de tõ-
ri o não i denti f i cad.ot , monazi ta, âpôti ta, eud'ial i ta, etc. em que

os el ementos rad'i oati vos ocorrem como traços ( FUJ IM0RI , 197 4) .

Testemunho de sondagem de I I 0 m de profundi dade

mostrou concentração em urãn'io Ug0g de 0,23% no centro do pla-
nalto (FUJIM0RI,1974). Ainda segundo esse autor, a presença de

m'inerai s pri mãrì os de urânì o e tõr'io ai nda não f oi conf i rmada e

os mjnerais secundãrios uraniferos também são naros, sendo a au-
tuni ta a úni ca encontrada.

ontes do

Vi'l 1el a )

Vitória).
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Segundo FRAYA (1957) as fraturas da formação are-
nítica de Ãguas da Prata são preenchidas por um material amare-
lo muito argiloso, contendo em geraì, de 0,.l a 0,2% de õxido de

urânio (U308).

Para estudar a variação da radioat'ividade, assim
como o correl aci onamento dessa vari açã0, foi fei to o tratamento
estatísti co pe'l os programas de computador "C0RELE" e "ACP" (Ana-
lyse en Composantes Pri nci pa'l es ). Foram tratados os dados das

três fontes que surgem dos areni tos prime'i ramente, por serem
relativamente os ma'is radioativos.

0 tri ângu I o das correl ações experi mentai s ( Fi gura
5 ) mostra corre'l ação i nversa, não mui to boa, da radi oatj vi dade

com o magnésio e com o bicarbonato.

Em seguida foi feito o tratamento com o programa

"ACP .' (Analyse en Composantes Pri nci paì es ) que caì cul a as coorde
nadas das vari ávei s sobre seus ei xos e 'i gual mente as coordenadas
dos i ndi viduos. V'i sual i za ai nda as tendênci as gerai s dos dados

que são representados sobre um p'l ano em duas di mensões .

das

0 eixo
o eixo FZ mostra

Entre os resultados do programa obtem-se a percen

tagem de explicação ou de significação e o eixo cuia percentagem

de expì'i cação ã o mai s f orte, ou se ja, o que descreve mel hor as

amostras 6 o que deve ser util'i zado. No caso é 24,87% e é um ei-
xo HC03-Ca-Mg. 0 segundo eixo fatorial ã ¡la-K-C1 (14% de s'ign'ifi
cação).

0s dados das anãlises foram pìotados em relação
aos do'is eixos fatoriais, Fl " FZ no grãfico da Figura 7, onde

se observa que a radi oati vi dade estã 1 i gada com o oxi gên'i o di s-

solvjdo e que varia inversamente com a síl'i ca e ainda com a con-

duti vi dade, bi carbonato, ffiôgnõs i o e cãl ci o. As ãguas mai s ri cas

em síl i ca são as menos radi oat'ivas e as mai s radi oati vas são I i -
gadas com o nitrato, cl0reto, potássio e sódio.

Fl

a

é o preferenci al de dj spersão das medi -

vari ação sazonal .
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0bserva-se que no outono e i nverno (parte superior
do eixo rr); sem muíta precipitação atmosférica, as ãquas têm
ma'is cloreto e nitrato do que no verão (parte inferjor do eixo
Fz) quando são mais ricas em silica.

sais
ros 6

Vi I I e

maìo

de

Foram pl otados nos ei xos fatori ai s os dados men-
di oati vi dade ( Fi gura 8 ) das três fontes , onde os núme-
I correspondem as fontes do Boi , Prata-Radj oati va e

espectivamente e o segundo número do mês, começando com

(Assim 8.20 si gni.f i ca Fonte Vi I I el a, anãl j se de junho).

ra

e7

ar r
978.

Na di sposi ção
8 observa-se também que o Ng

( Fonte Vi I I el a ) , em segui da

o NQ 7 ( Fonte P rata- Radi oati

tê, que

e'i xo da

pamento

Traçando-se o eixo FZ para cada ãgua separadamen-
representa a vari ação sazona'l , perpendi cul armente ao

radioatividade, observa-se uma separaçã0, ou seja,um agru
aci ma e outro aba'i xo do ei xo F Z, nas três ãguas .

Na ãgua NQ I ( Fonte Vi I 'l el a ) um grupo que se encon
tra na parte superi or do ei xo F z i ncl u'i os números: 8.'l , 8.2,8.3,
8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.10 e 8.ll (correspondendo aos meses: maio,
j unho, agosto, i níc'i o e fi m de setembro, outubro, novembro I 978,
fevereino e março 1979), ou seja, os meses fim de outono-'inverno-
pri mavera e de novo retorna no i níc'io de outono.

d

B

os

(

N9

).

dados das três fontes na Figura
na esquerda ) 6 o mai s radi oati vo

6 (Fonte do Boi ) e por úl timoo

va

Na parte i nferior do e'i xo F Z encontram-se os núme-

ros:8.8,8.9 e 8..l2 (correspondendo aos meses dezembro 1978, jô-
nejro e abril 1979), ou seja, os meses de verão e começo de outo-
no.

No caso da

6.4, 6.5, 6.6, 6..l0, 6.ll
do ei xo F Z, correspondendo
e fi m de setembro, outubro
ou seja, fim de outono-inverno, retornando para outono.

Fonte do Boi, os números

e 6. I 2 encontram- se na

aos meses: maio, junho,
I 978 e feverei ro, março

6.I, 6.2,6.3 ,

parte superior
aqosto, i nício
e abril 1979 ,
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Na parte inferior do eixo F2 encontram-se os núme

ros 6.7 , 6.8 e 6.9 ( novembro,dezembro e janei ro ) representando
pri mavera-verão.

No caso da Fonte Prata-Radioativa, os números 7.1,
7.2,7.3,7.4,7.11 e 7.1? correspondendo aos meses: maio,junho,
agosto, i níci o de setembro I 978 e março e abri I 1979, Fêpresen-
tam outono-i nverno retornando ao outono, encontram-se na parte
superi or do ei xo F Z.

0s números 7.5,7.6,7.7,7.8,7,9 e 7.10, corres
pondendo ao fim de setembro, outubro, novembro, dezembro lg78 e

jane'i ro e feverei ro 1 979, ou pri mavera-verão, encontram-se na

parte i nferi or do ei xo F Z.

0 mesmo tratamento foi fei to separadamente para
as outras ci nco ãguas emergentes de rochas vul cãni cas . 0s dados
des sas anãl i ses f oram p'lotados com re'lação aos doi s ei xos f ato-
ria'i s Fl " Fz (eixo Fl com percentagem de explicação ou s'i gnif i-
cação 27,21%), no grãfico da Figura 9, onde observa-se que a ra-
dioatjvidade nessas ãguas é ligada ao potãssjo e que varia inver
samente com a temperatura e o fluoreto, e a'inda com a condutivj-
dade, bicarbonato, s6dio e sulfato. As ãguas mais rìcas em fluo-
reto são as menos radi oati vas e as ma'i s radi oati vas são ai nda

1 i gadas com o zi nco e i odeto.

que o NQ

Paìol ) o

Na d'i spos i ção
5 ( Fonte Vi tóri a ) é

menos radi oati vo e

Traçando o eixo Fl, para cada água que representa
nesse caso, a vari ação sazonal , perpendi cul armente sobre os e'i -
xos de vari ação de radi oati vi dade ( FZ ) , observa-se uma separaçã0,
ou se ja, uÍì agrupamento acima e outro abai xo do e'i xo Fl .

Na ãgua NQ I (Fonte Platina), o grupo que se en-
contra na parte superior do eixo Fl, inclui os números 1.2, 1.3,
1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, .|.9 e l.l2 (correspondendo aos meses:
j unho, agosto, i níci o e fi m de setembro, outubro, novembro, de-

zembro, janeiro e abri'l ),ou seja, inverno-primavera-verão.

dos dados na Fi gura I 0 ohserva- se

o mais radioat'ivo e Nq 4 (Fonte
o mai s ri co em fl uoreto.
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Na parte i nferi or do ei xo Fl , encontram-se os nú-
meros: l.l, 1.'10 e l.ll (meses: maio, fevereiro e marÇo), ou se-
ja, fim de verão-começo outono.

Na ãgua Ng 2 (Fonte Prata-Antiga) os números da
parte superior são: 2.5,2.6,2.10, 2..l1 e 2.12 (correspondendo
aos meses: fim de setembro, outubro, fevereiro, março e abril ) ,

ou seja, outono e começo de primavera, ou as meias-estações.

Na par"te inferjor do e'i xo Fl , encontram-se os nú-
meros: 2.1 , 2.2, ?.3, 2.4, 2.7, 2.8 e ?_.9 (correspondendo aos
meses: ma'io, junho, agosto, começo de setembro, novembro, dezem
bro e janei ro ) , ou seja, i nverno-pri mavera-começo de verã0.

Na ãgua NQ 3 (Fonte Prata-Nova) os números que

se encontram na parte superior são: 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8,3..l0,
3.ll e 3..l2 (correspondendo aos meses: agosto, início e fim de

setembro, outubro, dezembro, feverei ro, março e abri I ) , ou seja,
i nverno-primavera e a1 guns meses de verão retornando para outo-
no.

Na parte i nferior encontram-se o

3.2, 3.7 e 3.9 (meses : mai o, junho, novembro e

j a , fi m de outono- começo i nverno e fi m de pri ma

rãc.

Na ãgua Nq 4 (Fonte Paiol ) os números que se en-
contram na parte superior são: 4.1, 4.5, 4.6 e 4.8 (corresponden
do aos meses: maio, fim de setembro, outubro e dezembro), ou se-
ja, fim de outono, primavera e começo de verã0.

4.3, 4.4, 4.7, 4.9,4.10,
j unho, agos to, ì níci o de

março e abri'l ), ou seja,

Na água Ng 5 (Fonte
encontram-se os números: 5.2,5.3,
do aos meses: junho, agosto, início
ou seja, i nverno-primavera.

Na parte i nferi or encontram-se os números :

s números:
jane'i ro), ou

vera- c0meç0

4.ll e 4.12 (correspondendo aos meses:

setembro, novembro, jane'iro, fevereiro,
i nverno-pri mavera e outono.

3.1,
se-

ve-

Vìtõria) na parte superior
5.4, 5.5 e 5.6 (corresponden-
e fim de setembro e outubro),

4.2
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Na parte i nferi or os números são: 5. I , 5 .7 , S.8,
5.9,5.10,5.ì'l e 5.12 (correspondendo aos meses: maio,novembro,
dezembro, janei ro, fevere'i ro, março e abri ì ) , ou seja, outono,
pri mavera- verão- ou tono.

0bserva-se que a vari ação da radi oati vi dade nas
ãguas dunante o ano é I i gada com as estações, mai s exatamente
com a precipitação atmosférica. Nas ãguas mais radioativas que
surgem de arenitos, os valores de radioatividade são mais eleva
dos nas estações de outono-i nverno-primavera e menor no verão
quando a .precipi tação atmosf6ri ca õ maior, provocando uma di I ui-
ção na ãgua diminuìndo assim a sua radioatividade.

Exi ste porém, uma di ferença no c

separação das estações. De mai o até i níci o de s

todas as ãguas mostram 'i gual comportamento, con
no fim de setembro e outubro nas ãguas das font
I a, s endo que as du as surgem de aren'i to s i I i ci f
e que são as duas mai s radi oati vas . De novo, Êffi

ro (verão) todas as três mostram comportamento
em março.

As fontes do Boi e Prata-Radioativa são pareci-
das em novembro e abri1, ou seja, nas meias estações, sendo que
essas duas localizam-se perto uma da outra.

Finalizando,
águas mostram comportamento
e somente nas mei as-estações
do as ljtologias djferentes
outro I ado.

No caso das f ontes que surgem de rochas vul cân'i-
cas e dj abãsi os , e que apresentaram val ores de radi oati vi dade
ma'i s bai xos, observou-se que a radioat'i vidade mai s el evada ocor-
re nas estações fim de verão-início de outono (Fonte Platina);
fim de outono-inverno e fim de primavera-início de verão (Fonte
Prata-Antiga); fim de outono-início de inverno e jnício de verão
(Fonte Prata-Nova); fim de outono-inverno e fim de verão- 'i níc'io
de outono (Fonte Paio'l ) e primavera-verão-início de outono (Fon-
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nas estações defin'idas todas as três
i gual na vari ação da radj oati vi dade

nota-se uma d'if erenci ação, ref I et'in
de um I ado, e aquiferos prõxi mos , do

assim
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te Vit6ria). Geralmente, os valores mais elevados de radioativi-
dade encontram-se nas estações primavera-verão-outono e os maìs
ba'i xos outono-inverno,portanto contrãrio as ãguas emergentes de
a ren'i tos . A razão desse comportamento decorre da di I u.ição das
ãguas das fontes, que se processa durante o verão chuvoso. No
caso das ãguas emergentes de aquîferos menos profundos ou subsu-
perficiais (aren'itos) sua ação é imediata, sendo ass'im a rad.ioa-
tividade menor nos meses de verã0. Jã no caso das ãguas surgen-
tes de aquíferos mais profundos (rochas vulcân.icas), a diìuíção
sofre um atraso, senti ndo-se sua ação somente na época de outo-
no- i nverno.

Ai nda as segui ntes observações foram fei tas
re'lação ãs ãguas surgentes de rochas vul cân-i cas :

centração de radôni o e a ma'i s al ta concentração de
tai s di ssoì vi dos, surg'i ndo de mai or prof undi dade.

Na

ri ou 'inversamente

ze meses. De mai o
p ropo rc i ona I men te

A Fonte Pai ol foi que apresentou

tubro i nversamente.

Nas ãguas da Fonte
radôn'io vari ou 'inversamente com a

sol vj do. 0bservou-se que o ferro e

com a concentração de radôni o.

Fonte Prata-Anti ga a concentração de ferno va-
com a concentração de radõni o, durante os do-
a setembro a concentração de cl oreto vari ou
com a concentração de radônio e partir de ou-

0bservou-se nos resul tados que exj ste uma propor-
cjonalidade direta na variação de radioativjdade com os teores
em cl oretos nas ãguas das fontes prata-Antì ga, prata-Nova, v-i tó
ria e Pa'iol, emergentes de diabásios e rochas vulcânjcas. Não se
observa essa proporci onal j dade nas ãguas da Fonte Pl ati na. Admi-
te-se que a origem da radioat'ividade nas fontes emergentes de ro
chas vulcãnicas não é a mesma daquela encontrada nos arenitos. A

radioativ'idade nessas rochas relaciona-se ã presença de óxido de
urãn'i o como cimento nos grãos de areia. Nas rochas vulcânicas es
taria ligada a outros minerais possuidores de elementos radioa-

mais baixa con

sól i dos to-

c0m

Prata- Nova a concentração de

concentração de ox'i gênì o di s

o cl oreto vari aram di netamente
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ti vos portadores de cl oro.

0 oxi gêni o di ssol vi do vari ou i nversamente com a

radi oati vi dade nas ãguas das fontes mai s profundas (fontes pai ol
e Prata-Radioativa) e diretamente nas ãguas da Fonte vitõria, on
de ex'i ste a mi stu ra de ãguas proveni entes de f onol i tos e di abã
sios mais profundos com as ãguas superfic'iais infiItradas. Desta
manei ra, a menc'ionada f onte tem o mesmo comportamento do que as
emergentes de arenj to e com radj oat'i vi dade el evada semel hante a-
quel as . A chuva vari ou i nversamente também comprovando a vari a-
ção do oxigênio dissolvido ìigado as ãguas da chuva.

dade com a pro
res pnofundì da

Prata-Anti ga,
de ci rcul ação
la, do Boi, Pr
profundas e su
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-se uma proporcional idade de radioativi-
ou se ja, as ãguas que ernergem de mai o-
menos radioatjvas (fontes Paio'l , 133 m,

o

s

p

Com os dados das tabelas IX - XV (ANtX0 A) confec
cionaram-se os gráficos de Figuras I I a j7 .

a

r
'i

l'

1 .2.4. Temperatura

men te
ci al ,

ti va

ais).

0bserva-se nas Fìguras ll e l5 (fontes prata-Anti-
ga e do Boi ) que as temperaturas dessas ãguas não acompanham a

variação da temperatura do âF, mantendo-se constantes. 'sabendo-

-se que a surgênci a da ãgua da Fonte prata-Anti ga encontra-se
cerca de I 3 m de profund'i dade, constata-se que a temperatura do
ar não influ'i sobre. a da água que circula nesta profundidade. As

ãguas da Fonte do Bo'i circulam no arenito bastante sjlicificado
e de acordo com os dados 'i sotõpì cos de ox'i gêni o-l g a necarga das
ãguas ocorne em reg'iões distantes do local da fonte o que pode-
ri a ser responsãvel peì a uni formi zação da temperatura da ãgua.

l3 m e Prata-Nova, .l5,9 m) e as

as mai s rad'ioat j vas (f ontes Vi I I e-
e Vi tóri a que é mi stura de ãquas

llos grãficos das Figuras 12, 13, l4 e l6 (fontes
prata-Radi oati va, prata-Nova, Vi tõri a e pl ati na, respecti vamente )

observam-se pequenas vari ações na temperatura dessas ãguas. Nas
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ãguas da Fonte Prata-Nova a variação da temperatura não acompanha

a temperatura do ar. Estando sua captação a 15,90 m de profundida
de, não deveri a mostrar vari ação al guma, sal vo, que exi sta parti -
cìpação de ãguas superficiais infiltrando através de sedimentos
al uvi onai s na bai xada onde se I ocal i za essa fonte. A Fonte Vi tõ-
ria, com temperatura ao redor de 22QC, mostra uma variação cuja
razão deve ser semel hante ao da Fonte Prata-Nova, I ocal onde se

encontram bastante prõxi mas essas duas fontes . A temperatura das

ãguas da Fonte Platina ã quase constante,com pequenas variações
ao redor de 24,sQC, sem refletir a temperatura do ar. tssa varia-
ção com a dimìnuição da temperatura nos meses de outubro e.novem-
bro, reflete talvez a influência das chuvas ou da infiltração por
parte do córrego. Tal ocorre quando a quantidade da chuva aumen-

ta a partir dos mesmos meses e quando ocorre ìigeiro aumento da

vazão , que por sua vez i ndi ca i nfi 1 tração da ãgua do menci onado
cõrrego.

A temperatura das ãguas da Fonte Vi I I el a 6 bas tan-
te variãve'1, acompanhando a variação da temperatura do ar (Figura
I 7 ) . A ãgua deve ter ci rcul ação subsuperfi ci al sem grande tempo

de res i dênci a.

Dessa manei ra, veri fi cou-se que a temperatura das

ãguas das fontes aci ma estudadas não são i nfl uenci adas peì a tempe

ratura do êF, com a exceção da ãgua da Fonte Villela, sendo essa

água de ci rcul ação subsuperfi ci al e as restantes, consequentemen-
tê, de c'i rcu'l ação ma'i s prof unda.

-57 -

A ci rcuì ação

Prata-Anti ga e Prata-Nova,
estã conf j rmada ainda pe'los

assunto que serã tratado no

Não se observa correl aci onamento de temperatura
com nenhum outro parâmetro das águas proven'ientes de arenìtos (F1

gura 5), porém existe uma corre'lação da temperatura com o teor
em fl uoreto nas ãguas proveni entes de rochas vul cânj cas ( F'i gura

6 ), confi rmando o papel da temperatura na sol ubi I i zação do fl uore

to.

em profundidade das ãguas das fontes
assim como da Fonte Prata-Radioativa,
bai xos teores em ox'i gêni o di s sol vi do,
parãgrafo 2 desse capítul o.
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I .3. RISUMO

Dos resultados das determinações dos parãmetros fí
s'icos e fisico-químicos pode Se concluir que as ãguaS se separam

em dojs grupos quanto o pH, ou seia, umas emergentes de rochas

vul cân'i cas com pH mai s el evado devi do ao conteúdo predomi nante de

metaj s al cal i nos nessas ãguas, e outras emergentes de aren'i tos

constituídos principalmente de sif ica, com valores de pH mais baj

XOS .

A vari ação observada nos val ores de pH, admi te- se

como sendo correl ac'ionada com a prec'ip'i tação atmosf ãri ca, sendo

que os valores de pH mais baixos correspondem ãs quant'idades maio

res de prec'i pi tação atmosf éri ca e os ma'i s el evados as es tações se

cas.

Com base na condutividade as ãguas podem ser agru-
padas em três grupos. Essa separação é ligada ã litologìa (rochas

vul cãn'i cas ) e ã prof und'idade, no caso das ãguas das f ontes Pa'iol ,

Prata-Nova e Prata-Antiga e ã litolog'ia somente no caso das ãguas

das fontes Vit6ria, Platina (fonoììtos, diabãsio e aluv'ião e fono

I ito, respectìvamente) e do Boi, Prata-Rad'ioativa e Villela (are-
n'i tos ) .

Uma vari ação na conduti v'i dade é observada nas ã-

guas que c'irculam nos arenitos e é correlacionada com a precipita

ção atmos féri ca que d'i I ui as ãguas de ci rcuì ação menos profunda .

A radi oati vi dade também separa as ãguas em três
grupos, porém dj sti ntos dos anteri ores . As mai s radi oati vas, fon-
tes V'illela, Vitõria e do Boi são f igadas com o material radioati
vo di ssem'i nado nos i nterstíci os do aren'i to, no caso das águas das

fcntes Villela e do Bo'i, e nos aluviões arenosas da ãgua da Fonte

Vi tóri a. Nas fontes restantes a radi oati vi dade estã correl aci ona-

da com mì nera'is z'i rcono-uraníf eros e são de radi oati vi dade r'lai s

bai xa.

0bservou-se também que quanto maj s profundas são

as c'i rcul ações das ãguas ( fontes Pai ol e Prata-Antì ga ) tanto me-

nor é a radi oati vi dade. A proporci onal'i dade da radì oat'i v'idade das
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ãguas com a prof und'i dade poderã ser expl'i cada pe'la exì stênci a de

decaimento do 222Rn durante a ascenção da ãgua.

0bserva-se na variação da rad'i oatividade uma sePg

ração em do'is grupos que correspondem ãs duas estações de seca e

chuvosa, admitindo assim, QUê a varìação na radioatividade é cor-
rel aci onada com a preci pi tação atmosféri ca -

A temperatura das ãguas das fontes não é influen
ciada pela temperatura do ôF, com exceção da ãgua da Fonte Ville-
I a, que é de c'i rcul ação subs uperf i ci al .

I as

uma

Entre as vazões med'idas de três f ontes, duas de-

fontes Vitõria e do Boi ) mostraram variação com as chuvas e

Fonte Pl ati na ) não mostrou i nfl uênc'i a das preci pi tações .
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As ãguas das fontes apresentam caracteristi cas quí

m'i cas q ue dependem das condi ções I oca j s .

A ãgua da chuva carregada de ãci do carbôni co di s-

solvido da atmosfera percola através do solo e das rochas at6 o

aquifero, dissolvendo na sua passagem os const'i tuintes rninerais,
os qua'i s fornecem os el ementos que nel a se i ncorporam, consti tuín
do as i mpurezas mi nerai s . A quanti dade dessas i mpurezas mi nerai s

depende do t'ipo da rocha, compos i ção m'ineral õg'ica e quími ca, tex-
turar grâu de d'iaclasamento, do tempo de contato entre ãgua e ro-
cha e da veloc'idade de circulação no aquifero, assim como do clj-
ma.

0 mecanismo de mjneralização das ãguas é um dos

fenõmenos mais importantes na hidrogeoquimica. Pnocessa-se pelo

ataque das substâncj as conti das nas rochas que a ãgua atravessa,
podendo ocorrer a hi dratação, a hi dról ì se, a oxi dação ou a redu-

çã0. Como conseqllênci a processa-se a d'i ssoì ução de i númeras subs-

tãnci as com dì ferentes graus de sol ubi I i dade.

Depo'is dos f enômenos de ataque e d'issoì ução duran-

te o seu percurso a ãgua sofre fenômenos modif icadores, tais como

reações quími cas e ação de mi croorgani smos, redução dos sul fatos,
troca de bases, adsorção de potãssio e amônio que são energicamen

te fi xados por certos argi I o-mì nerai s , mormente os pertencentes

ãs esmectjtas e illitas. A troca de bases é tanto mais completa,

ou se ja, mai s perto do equì I íbri o quim'i co, quanto a sol ução perma

nece ma'is tempo em contato com o trocador. F'i nal mente como outro
fenômeno mod'i fi cador pode ser ci tada a concentração que ocorre
por dissolução de novas quantidades de sais e por evaporaçã0, on-

de cabe ao cl j ma papel de grande i mportâncj a.

-60-

2 .1 . DADOS OBTI DOS

2.1 .1. Ãgua das fontes

Neste item serão apresentados os resul tados das a'-
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todas as f ontes , tanto para os e'le
(tabeìas XVI a XXIII, ANEX0 A), co

(tabe1 as XXIV a XXXI , ANEX0 A) .

2.1 .2. Água da chuva

Dados i ncompl etos sobre a composì ção quimi ca

da chuva encontram-se na tabel a XXXI I (ANEX0 A) .

da

2.1.3. 0rigem dos elementos e compostos na ãgua das fon-

águas, al ém dos sai s di sso'lv'idos , são tamb6m

Entre el es, foram determi nados nesse estudo o

e o gãs carbõni co.

nãl i ses quimi cas das ãguas de

mentos e compostos pri nci pai s

mo para os elementos menores

0 oxigênio dissolvido na água tem sua origem a

até + 30 m de profundidade, proveniente de rea-
e biolõgicas, assim como do contato com o ar.
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- Gãs carbõnico

0 gãs carbôni co disso'l vi do nas ãguas é produzi do '
principalmente, pelas reações químìcas e bioquímicas que ocorrem

no solo, pela respiração de organismos e decomposìção da mat6r'i a

orgãnica. Em menor escala é proveniente da atmosfera e em re-

gi ões vulcãnicas, da fase final do vul cani smo '

0s teores de gãs carbônico são mais elevados nas

águas das fontes Prata-Anti ga, Prata-Nova e Paiol , vari ando de

60-30Orng/.l,60-3O0mg/.le44-200mg/l,respectivamente'0s
valores da Fonte Pai ol não foram medi dos na surgôncìa, mas de-

poi s que a ãgua passa por um tubo, quando podi a ter escapado o

gãs carbônico, mostrando assim valores mais baixos do que os es-

perados. vãrios autores consideram como teor elevado em gás car-

bôni co quando es te se encontra acina de 300 mg/l ' Nesses casos '
juntanentecomteoresaltosembicarbonato,acimadel.000ms/l
(que ocorre nessas ãguas), a fonte indireta do gãs carbônico' de

acordo com scH0ELLER et SCHOELLER (1979 ) é admi t i da como sendo

proveni ente da i mpregnação anti ga a part i r de ati vi dades vul cãni

cas nas rochas cristalinas de profundidade. De acordo com MAIS0N

NTUVE et RI SL ER (1979) no vul cani smo al cal i no ocorri do no Terciã

rio e Quaternãrìo na regÍão peri-aìpina e na região do Massif cen

tral (França ) , o gás carbõni co estã sempre presente com teores

mai s el evados nas ãguas das fontes . As ãguas aci ma menc ionadas

surgenderochasrelacionadascomovulcanismodaregião'ocorri-
do entre g0 - 63 milhões de anos atrãs. No entanto, não se pode-

rìa considerar como origem provãvel do gãs carbônico dessas

ãguas a partir do vulcanismo, até que estudos mais profundos se-

jam f ei tos.

Teores médi os e semel hantes de gãs carbôni co en-

contram-se nas ãguas das fontes vi tõri a e Pl ati na, vari ando de

?O-1?0ng/1e20'l00mg/ì,respectivamente'Asrochasdeon-
de as ãguas da Fonte Ptatina surgen são fonolitos. A Iitoìogia
da Fon te Vì tóri a consi ste de fonol i to, di abãs i o e arei as aluvio-

nares. Admi te- s e que a ori gem do gãs carbôni co nessas ãguas as-

sim como as anteriormente mencionadas é proveniente de reações

quími cas e bi oquími cas ocorri das no solo '

-62-
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Val ores de gãs carbôn i co mai s bai xos encontram-se
nas ãguas emergentes de aren i tos , as fontes Prata-Radi oati va , do

Boi e Villela,variando de 8 - 100 mg/l ,8 - 76 m9/1 e 12 - 40

mg/l, respecti vamente, cui a o ri gem, é a parti r das reações bio-
quimì cas e quimì cas no sol o . A semel hança dos vai ores de fontes
Prata-Radi oati va e do Boi ref I ete a proximì dade dessas duas f on-

tes.

- Sól i dos totai s dissolvidos

A fonte pri nci paì dos sais di ssol vi dos provém da

I i xi vi ação dos terrenos nos quais as ãguas ci rcul am, dependendo

das condições e s p e c ì a i s . v i s t a s no começo des te parãgrafo.

Quanto aos va lores de sõt i dos totaj s di ssol vi dos

as ãguas podem ser consi deradas formando três grupos di sti ntos :

a) fontes Prata-Antiga (.l.869 - 2.491 mg/1), Prata-Nova (ì.678
- ?.770 mg/l ) e Paiol (2.115 - 3.070 mg/1); b) Vit6rìa (935 -
- l.l5B mg/l ) e Platina (805 - 1.ì55 mg/1); c) Prata- Radioativa
(55 - 120 ng/1), do Boì (3.l - 79 mg/ì) e Villela (24 - 60 mg/i),
que correspondem ãs três pri nci pa i s I i tol ogi as encontradas na

ãrea. Esses grupos são brechas e tufos vul cãn i cos (Fonte Pa i o1 )

e dì abãsi os (fontes Prata-Anti ga e Prata-Nova). Na Fonte Pai ol a

mi neral i zação 6 mai s acentuada graças ã p rofund idade das ãguas

emêrgentes. 0utro grupo de lìtologia õ de fonolito e fonolito +

+ diabãs.io e al uv ião (fo n tes Pl ati na e Vi tóri a, respectivamente)
e as três restantes surgì ndo de arenì tos.

Nota-se mj neral i zação maior dentro do grupo de

ãguas de arenitos nas da Fonte P r a t a - R a d i o a t i v a por causa de con

tri bui ção de outros sedimentos, tais como siltjtos. Nas ãguas

das fontes do Boi e Viileia a ãgua surge dentro das fraturas do

areni to onde a dì ssol ução é me nos intensa.

- Cãlcio

0 cãlcio é cornponente ìmportante de um grande nú-

mero de mi nera.i s, tai s cono anorti ta, granada , epídoto ' mui tos



anfi bõl i os e pr roxenl os,
abundânci a nas rochas, o

ãguas.

De acordo com G0LDSCHMI DT ( I 954 ) ãreas de zonas ú-

m'i das são def icientes em cãlcio. Isso é assoc'iado com uma concen-

tração elevada do íon hidrogênio, uma condição que favorece a mo-

bjl'idade e l'i xiviação do cãlcio nos sedimentos residuaìs (areni-
to ) , onde a quanti dade de cál ci o é sempre pequena.
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fl uori ta, âpâti ta, etc. Por causa da sua

cãlcio estã presente em quase todas as

res em cã,cio,::';:;-:: ;:l'ï::l',:: ;:;::l:.,:'.:::l:':.;'J:i
M0RI (197a) o cãl ci o encontra-se em f orma de f I uori ta na reg'ião.A
formação da fluorita pode dar-se pela reação de fluoreto na ãgua

com o cãlcio derivado da rocha onde a ãgua circula.

0s val ores em cãl ci o são semel hantes nas ãguas das

fontes Prata-Nova e Vitória (1,6 - 7,6 mg/1 e ì,4 - 6,33 mg/l,res
pecti vamente ) sendo que essas duas fontes encontram-se pouco di s-

tanc'iadas uma da outra. Ainda com teores mais ou menos elevados
encontram-se as ãguas das fontes Prata-Antì ga e Prata- Radi oati va

(2,1 - 14,4 e 1,4 - 5,36 mg/1, respectjvamente)
águas são proveni entes de rochas vul câni cas e d

ção da Fonte Prata- Radi oati va que emerge de

de, provavelmente, o uso de fert'i I i zantes pode ser responsãvel
pel a concentração um pouco mai or de cál ci o. Val ores mai s bai xos

são encontrados nas ãguas das fontes Paiol e Plat'ina (0,20 - 2,35

mg/l e 0,06 - 2,83 mg/.ì, respectivamente), duas fontes prõximas

uma da outra e também val ores semel hantes encontram-se nas ãguas

das fontes do Boi e Vìllela surgindo de arenito (0,12 - 3,4 
^g/1

e 0,6 - 3,0 mg/1, respectjvamente).

- t4agnãs'io

0 magnésì o encontra-se
como olivina, p'i roxênios, anfibólios,
pentina, etc.

Todas essas

abásios com exce-
regi ão com cul ti vo on

0 magnésì o encontra-se nas águas e tem mai or ten-

nos mi nerai s mãf i cos, tai s

bi ot'i ta, tal co, cl ori ta,ser
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dência em ficar em solução do que o cãlcio. Quando estã sob a

forma de carbonato, a solubitidade de magnésio como do cãlcio é

aumentada com a presença de gãs carbônico, porém o carbonato de

magnésio fica em solução muìto mais tenpo do que o carbonato de

cãi cì o quando expos to ao ar.

No presente estudo o teor em magnõsìo é mais ele-
vado nas ãguas das fontes P rata-Anti ga e Prata-Nova, vari ando de

4,4? - 36,25 ng/1 e 3,48 - 12 .04 mg/i, respecti vamente. Valores

médios encontram-se nas ãguas das fontes Prata-Radioativa e Vit6

ria, variando de 3,09 - 8,8 mg/1 e 0,4 - 6,02 mg/l ' respectiva-
mente. 0s valores mais bài xos pertencem ãs ãguas das fontes do

Boi, Pl ati na, Pai ol e Villeia, vari ando de 0'37 - 3'3 mgll ' 0,09

- 2,3 ng/1, 0,04 - ?,?5 mg/l e 0,2 - ì '91 m/1, respecti vamente '

0s val ores maj s el evados pertencem ãs ãguas que

surgem de diabãsìos, possuidores de minerais fornecedores de mag

n6s i o.

0s valores médios pertencem às ãguas de fontes

emergentes de material como solo com argi la (Prata- Radioativa )

que pode adsorver o íon magnés i o e no caso de Vi tõri a surgindo

de di abãs i o + fonol ito e al uvi ã0, dininuindo assim o conteúdo de

magnõs io.

0s teores rnais bai xos ou pertencem as aguas emer-

gentes de arenitos (fontes do Boi e Vi'l lela), onde não é comum

encontrar mìnerais de mag nês i o, ou de rochas vul cãni cas ( fon tes
pl ati na e Pa.iol ) onde a anãl ise quími ca dos mi nerai s revel ou con

centrações bai xas (Mg0 em % - 6 '3 para tufo vul câni co, 0,6 para

fonol i to e i,6 para foiaito) segundo FEL 1C íSS I M0 (1965) '

- sõdio

A fonte de sõdio nos mi nerai s de rochas ígneas é

pr.i ncipalnente o feldspato, entre eles a albita que é um feldspa

to sõdi co. tntre os fe'l dspatõi des a nefel i na é tambãm fonte im-

portante de s õdi o.



Nos sedimentos o s6di o pode estar presente com

pureza no material de cimentação ou como cristajs de sais de

dio deposi tados durante ou apõs a sedimentaçã0.

Concentrações mui to el evadas em sódi o foram en-

contradas nas ãguas das fontes Prata-Antì ga, Prata-Nova e Pai ol ,

com valores variando de 398,0 - 698,56 mg/1, 425,0 - 810 m9/l e

580,0 - 914,6 mg/.|, respectivamente, todas elas emergentes de

certas profundi dades e de rochas vul cãn'i cas com mi nerai s tai s co

mo ortoclãsio, anortoclãsio, sanid'ina, nefelina, anfibõlio sõdi-
co, bjotjta, sodalita, hauyna, etc.

0s vai ores médi os em sódi o foram encontrados nas

ãguas das fontes Vitória e Platina, va¡iando de 210 - 331,?8

mg/1 e 182,1 - 350,01 mg/ì, respectjvamente. As rochas onde es-

sas ãguas ci rcul am são também vul câni cas.

Teores mai s bai xos em sõdi o foram encontrados nas

ãguas emergentes de arenj tos , como das fontes Prata- Radi oati va,

do Boj e V'i llela, variando de 1,47 - 7,0 mg/ì, 2,01 - 10,0 mg/l

e 0,ì0 - 9,0 mg/1, respectivamente, onde sua origem provãvel 6

o c'i men to nos s ed i men tos .
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1m

so

Apesar do sõdio e do potãss'io pertencerem ao mes-

mo grupo dos metaì s al cal i nos, seus comportamentos nos processos

de sol ub'i 1 i zação são di ferentes. Enquanto o sõdi o persj ste em

solução o potãssio é facilmente recombinado com minera'is de argi
la e sedjmentos hidroltzados.

- Potássio

A fonte mai s

de potãssi o como ortocl ãs'io,
sente nos fel dspatõi des e em

Quase

do que potãssi o.

comum de potãss i o são os fel ds patos

m j crocl ín'io, etc. Também está pre-
centos tipos de micas.

todas as ãguas naturai s contêm maj s

Vãrios processos podem remover o potássio seleti-

sódio



vamente da ãgua, entre e

I as, formação de mi cas e

tai s. De acordo com MAS0

para jllita durante as f
processo ma'i s importante
rais.

nas ãguas

de 12,43 -
t'ivamente

les troca de bases,
ai nda pe'l a absorção

N (1952) a conversão

ases dìagenét'i cas, é

de remoção de potãs

As concentrações de potássio são mais elevadas
das fontes Prata-Anti ga, Prata-Nova e Pai o1 , vari ando

32,8 ng/1 , 10,4 - 36,8 ng/1 e 6,5 - 31 ,2 mg/l , respec
e todas essas ãguas surgem de certa profundi dade.

As con centrações ma i s ba i xas

ãguas das fontes Vitória (4,0 - 13,2 mg/ì),
mg/l), Prata-Radioativa (3,29 - l0,B mg/l),
mg/l) e Villela (1,90 - 12,2 mg/ì), todas c

profunda onde é possíve1 a remoção do potãs

sos.

adsor
por

da

A anãl'ise quimica (FtLICiSSIM0, 1965) mostrou va-

l o res bastante el evados em potás s'io nos f onol i tos e f oi aítos , ro

chas essas que foram identificadas nos arredores da Fonte Prata-
Antì ga, nas perfurações das fontes Pai ol e Prata-Nova e na sur-
gênc'ia da Fonte Platina.

ção pe'l as

pa rte dos

montmori I l
ivelmente
as ãguas

poss

s'io d
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argi-
vege

oni ta
0

natu-

0s teores mai s el evados enco

fontes surgentes de areni tos, PFOVavel mente

f el dspatos al í i dent'i f i cados por BJ0RNBERG

encontram-se nas

Plat'i na (3,54 - 7,2
do Boi (2,95 - 10,2

om ci rcuì ação menos

sio por vãr'ios proces

- Ferro

0s mi nera'is mãf icos das rochas ígneas , tai s como

pìroxênios, anfibólios, ol'i vinas e biotita são os m'inerais porta

dores de ferro nas rochas, ass'im como os sulfetos de ferro. Nos

aren'i tos e nos foìhe'l hos, 6xidos, carbonatos e h'idróxidos de fer
ro const'i tuem mu'i tas vezes o mater j al de c j mentaçã0.

çã0,

0 ferro ocorre nas ãguas em dois estados de oxida

cujos comportamentos são difenentes. Em condições de redu-

ntrad
têm

(re56

os nas águas das

suas ori gens nos

).
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ção o ferro tende ao estado ferroso, sendo que sais ferrosos são

instãvejs na presença de oxigên'io do ar e oxjdam-se para o esta-

do férri co que se preci Pi ta.

EntreopH6-Ba
em so1 ução 6 teori camente I imi tada

do fõrrico, de cerca 4 * l0-10 - 5

1952). Estes valores estão abaixo

comuns de I aboratóri o.

cal i nas e

do (HEM,

Parece que o ferro no estado

fracamente ãcidas não se encontra
.l959), mas como Fer03 coloidal na

co do ferro
outros íons

quanti da de de ferro
pe1 a sol ubi I i dade do

x l0- U tnr't de f erro
da detectab'i I i dade dos

Um outro fator
é a tendência do

em sol uçã0.

elevados nas

Nova (0,03
(0,008 - 0,72
venientes de

Nas ãguas estudadas os

das fontes Prata-Anti ga

0,23 mg/l), Paiol (0,02
mg/l ). Como se observa

rochas vul cãni cas.

0s val ores mai s bai xos f
águas das fontes Prata-Rad'ioativa (0'01

(0,01 - 0,05 mg/l ) e Villela (0'01 - 0,

surgentes de aren'i tos e ai nda da Fonte

surgì ndo dos fonol i tos.

envol vi do no

ferro férri co

férrico
h'idróxi
(MAS0N,

métodos

férri co nas ãguas al
¿a

como Fe"' di ssol vi -
ma'iori a dos casos .

comportamento quími -

formar compl exos com

teores em ferro são mais

(0,02 - 0,23 mg/l), Prata-
- 0,15 mg/l) e Vitõrìa
todas essas ãguas são Pro-

Como fonte de al umíni o pode-se ci tar o grupo dos

feldspatos, que são alumino-silicatos de sõdio, potãssio, cãlcio

e outros meta.is, assimo como os feldspatóides. As micas e os ar-

gilo-mjnerais, sendo também alumino-silicatos, são tamb6m cons'i-

de rados como fontes de a I umín i o .

oram encontrados
- 0,09 mg/'ì ),

07 mg/l ), todas
Platina (0,01

0 al umíni o apresenta certa resi stênci a ã remoção

nas

do Boi

de ágiras

0 ,07 mg/l )



pel as sol uções durante o intemperi smo

rai s de argi I a no soìo, nos fol hel hos

I hantes.

0s cãti ons de al umíni o em so'lução na ãgua hi drol i

zan para formar o hidróxido de alumínio, que é mu'ito dìssocia
do e quase 'insol úvel . Assi m sendo, o oH de uma soì ução contendo

ions de Al3* 6 ácido. Somente em ãguas onde o pH está abaixo de

5 o íon de 413+, em forma dissociada, pode estar presente (HtM,

1959), em diferentes graus de pol'imerização {41 (0H)Z}*,{nl(OH)}2* e

Al3*. A solubil'i dade do Al (0H)3 6 mínima a pH 5oB - 6,0 (ta¡tDE-

P0HL, ì969a).
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f i ca para f ormar os m'ine

outros sedimentos serile-

lores
chas

nio.

Como as ãguas estudacias encontram- se entre
de pH 4'5 (ãguas dos arenitos) e 5,3 - 6,5 (ãguas

vul cãni cas ) não se esoeram concentrações el evadas em

e

e

nao se

(0,02

Nas ãguas da Fonte Prata-Anti ga em

encontrou al umíni o, e nas restantes três o

mg/ I ) observa-se quando o pH é 6 ,5 , ou seia ,

Nas águas da Fonte Prata-Nova em sei s anãl j ses

não foj detectado o alumínio e o teor mãximo de 0,044 t9/l cor-

responde ao valor mãximo de PH, que é 6,2.

Nas ãguas da Fonte V i tõr'i a em sete

f o'i encontrado al umíni o, e o teor mãximo de 0,052

cojncide com o valor mãximo de pH de 6,2.

Nas ãguas da Fonte

sentaram al umíni o q nas restantes
mg/l também co'inci de com PH mai or

De acordo com WEDEP0HL (.l969a) a so

alumínìo aumenta acìma do lim'ite de pH quando exis

ções, mesmo moderadas, de f'l uoreto. concentrações

fluoreto são capazes de aunlentar a concentração de

alumînio por um fator de l0 a pH 5 e perto de .l00

rado com condìções onde não existe fluoreto'

OS VA-

de ro-
a I umí-

n0ve

teo r
anãl 'i s es

maior
o ma10r.

Pai ol , oi to anãl'i ses não aPre-

o teor mai s el evado de 0,01 2

ou seja, 6,5.

anál i ses não

mg/ 1 tambãm

I ubi l'idade do

tem concentra-
de 1,9 mg/l de

equ'i libric de

a pH 6, compa-



A presença de sul fato tamb6m aumenta a sol ubi I i da-'

de do alumín'io.

Nas ãguas aci ma menci onadas, que são emergentes

de rochas vul cãni cas, os teores em fl uoreto são mui to el evados,

vari ando de 6,4 - 34 mg/'l , e de sulfato bastante elevados, varian
do de l7 - 155 mg/1, o que poderia expf icar a quantidade maior

de alumin'io a pH 6,2 - 6,5.

Nas ãguas da Fonte Pl at'i na, em oi to anãl i ses não

foi detectado o alumin'io. 0 teor menor em alumínio (0,001 mg/l )re
lac'iona-se com o valor ma'i s elevado de pH que é 5,9.

Nas ãguas da Fonte Prata- Radi oati va , sete anãl i -

ses não apresentaram al umíni o. Nas outras , ãs vezes, encontra- Se

al umín'io quando o pH está abai xo de 5.

Nas ãguas da Fonte do Boi , em ci nco anãl i ses não

fo'i detectado o aluminio e encontrou-se, ãs vezes a pH abaixo de

6

Nas águas da Fonte V'i I I e'l a, êfr nove anãl i ses

foi encontrado o al umíni o.
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Nas três fontes
la) emergentes de arenitos e na

a I umíni o estã de acordo com os

ra.

0 comportamento di ferente nas águas da Fonte Pl ati
flô, contrãrio as outras águas surg'i ndo de rochas vul cânj cas pode

ser expl i cado pel as. concentrações mu'i to bai xas em sul fato nessas

ãguas.

^l- .- 5'r llca

A mai or parte da síl i ca di ssol vì da na ãgua ori gi na

-se da decomposi ção quími ca dos si I i catos no processo de i ntempe

r.i smo. 0 ì ntemperi smo de mi nerai s de argi'la e os f el dspatos cons

(Prata- Radi oati va, do Boi e Vi I I e-

Fonte P I ati na o comportamento do

resul tados encontrados na I i teratu

na0



tituem uma fonte importante de silica para solução nas ãguas na-
turais.

A reação quími ca envol vi da

si I i catos é bastante compl exa. Geral mente
como uma reação de hi drõl'ise na quaì o H+

t'ion metãlico na estrutura do s.i licato. A

modi f i cada pe'lo processo.

A so

peratura (MAS0N, l9
ti dades apreci ãvei s

pH da solução dever
raj s. Teori camente,
ser mui to raros nas

De acordo com MAS0N ( I 952 ) nas ãguas al cal i nas e

neutras, por causa do pH, a sílica encontra-se em soìução verda-
dei ra.

lubilidade
52). Porta
de íons d

ia ser ll,
portanto

na decompos i ção dos

pode ser representada
da ãgua substitui o cã

estrutura ã quebrada e

De acordo com l^JEDEP0HL (1969b ) em sol uções al cal i
nas com pH acima de 9 a i oni zação do H4si 04 é aprec'i ãvel . A sol u

bilidade da síl jca amorfa não depende de pH nos 'ì jmites de z - 9

e a única espécie abundante signifjcativa em solução é o s'i (0H)4
não dissociado.

da

nto
eS
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ãguas nat

sílica aumenta com o pH e a tem

para que a ãgua contenha quan-t

i
q

s

i

o

I On

ura

03

ue

d

S.

não exi s te nas ãguas
e sílica dissociados

ou Si (0H ) 6 
- di ssoci ados o

Nos presentes estudos observou-se que a

nas ãguas não estã na forma dissoci ada, mas como H4Si 04
(confì rmado pelo estudo no programa "t,JATEQ", parãgrafo
pítu 1o I I I ) .

tm. todas as ãguas estudadas a concentração de sí-
lica 6 mais elevada durante os meses de novembro e dezembro, ou

seja, na estação mais quente, e os teores mais baixos encontram-
-se durante os meses de junho - setembro, ou na estação mais
fri a.

natu-
devem

para as fontes
(3,6 - .l8,0 ng/

Essas vari ações de

Prata-Antiga (4,0
l), Prata-Nova (4,

f-.

s'r lr ca

coloidal
2.1 .2. ca

concentração são as segu'intes
-20,0 mg/l ), Prata- Rad'ioativa
2 - 22,0 mg/l), Vitõria (3,0



'18,0

Pa'iol
mg/1 ) , do Boi (4,
(2,9 - 19,0 ng/1

0bserva-se também

são rel ati vamente bai xas, o que

todas essas ãguas têm também pH

- 17,0 ng/
e Vi l'lel a

A ori gem do

com a quanti dade rel ati va

ratura e pH. A origem do

gãs carbôni co di ssol vi do,

), Pl at'ina (2,0 - 29,0 mg/l ),
3,3 - 8,8 mg/l).

reações bi ol õgi cas e quími cas que ocorrem no sol o.

Bi carbonato

que as concentrações em sílica
era esperado consi derando que

baixo.

três grupos,

mg/l ),
mg/l )

vado.
certas
(re7e)
vada.

bi carbonato nas ãguas é rel ac.i onada

de ions de C0Z, que varia com a tempe-
gãs carbôni co foi vi sta na parte de

onde se admj ti u como proveni ente das

Nas ãguas estudadas
I evando-se em conta o

As ãguas das fontes
Prata-Nova (987,8 - 1.524,4

são semel hantes no seu conte
Essas ãguas surgem de rochas
hipõteses apoiados nos estu
poderi am ser responsãve'is p
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tõri a

bém ap

surgem

aluviã

0 outro grupo de ãguas

( 585,4 - 609,B mg/l ) e Pl atì na

res entam semeì hança , sendo que

de fonolitos e da Fonte Vitõri
0.

observa-se uma separação
conteúdo de bi carbonato.

Prata-
ms/l )

do de

vulcãn
os de

I a sua

0

cem ãs ãguas das

Boi (12,2 - 36,6
de a reni tos .

u

Ant'iga (

e Paio'l (

bi carbon
i cas que

SCHOELLEd

e

I .304
1.439
ato,
de a

*.:

tercei ro grupo com teores mai s bai xos

fontes Prata-Radjoativa (35,0 - 80,6

mg/l) e Villela (12,2 - 24,4 mg/l)

,9 - I .439,0

,0 - I .658,6

que é ele-
cordo com

SCHOELLER

mais ele-

em

concentraçao

pertencentes ãs fontes Vi-
(524,4 - 609,8 mg/l ) tam-

as águas da Fonte Pl ati na

a de di abãs i o, fonol i to e

perten-
mg/l ), do

emergentes



A fonte de cloreto nas rochas ígneas é a sodalita
e apatita. Em nefel'ina sienitos 2.170 ppm de cloreto foi citado
por cARRELS and MACKENZIE (t971 ) e 430 ppm de cloreto nos sieni-
tos.

Cloreto

De acordo com KUR0DA and SANDELL (1953
1959 ) o cl oreto substi tui 0H- na bi ot'ita e hornbl enda
tar presente em so1 ução nas rochas vítreas .

Gases vul cãni cos também contêm quanti dades consi-
derãve'i s de c'loreto, que posteri ormente pode i ncorporar-se nas

ãguas.

0 cl oreto é um el emento essenc'i al para pl antas e

animai s, que podem consti tui r fontes secundãr'i as ou cícl i cas de

cl oreto na ãgua.

A outra fonte de cjoreto pode vir da ãgua da chu-
va proveni ente em parte das ãguas oceâni cas que poss j bi I i tam a

transf erênci a.
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No nosso estudo admi te-se como fonte pri nci pal de

cl oreto tanto os fel dspatói des das rochas al cal'i nas como mate-
ri al proveni ente da ati vi dade vul cãni ca. E provãvel que nos are-
ni tos o cl oreto tenha se ori gi nado a parti r de prec'i pi tações. K0-

L0T0v and K0L0T0v ( I 967 em I,lEDtP0HL, I 969a ) encontraram ãguas
subterrãneas com conteúdo elevado em cloreto que circulam em

rochas alcalinas. De acordo com SCH0ELLER et SCH0ELLER (1979)
quando o cl oreto 6 associ ado ãs fontes bi carbonatadas sódi cas , a

sua origem 6 vu'l cân'i ca, bem como o bicarbonato.

em HEl4,

e pode es

As ãguas das fontes Prata-Anti ga e Prata-Nova têm

teores semelhantes em cloreto, variando de 10,0 - 40,0 mg/l para

ambas as fontes, emergentes de diabãsios.

Fonte Paìol,
vulcânicas.

Ai nda teores el evados

variando de 10,0 - 35,0
encontram-se nas ãguas da

mg/l , surgi ndo de rochas
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Concentrações semel hantes em cl oreto apresentaram
as ãguas das fontes Vitõria e Platina (7,5 - 25,0 rg/l e 5,0 -
?0,0 ngl1, respectivamente) provenientes de rochas semel hantes.

As ãguas que surgem de areni tos , fontes Prata -
Radi oat iva, do Boi e Villela, apres en ta ram teores mais bai xos em

cioreto (0,5 - 5,0 ng/ì,0,5 - 5,0 mg/ì e 0,5 - 2,5 ng/1, respec
ti vamente ) .

- Sul f ato

Entre as inúneras fontes de sulfato nas ãguas, po

de-se citar por exemp l o a oxi dação de sul fetos para suì fatos, se

d i mentos cl ãsti cos, evapori tos , águ a da chuva nas reg iões indus-
triais, material de vulcões, etc. Considera-se como fonte prin-
cipal no caso do nosso estudo, tanto de orì gem a parti r de nate
rial vulcãnico como o grupo de feìdspatóides alcalinos onde o

sul fato 6 um componente nesses mi nerai s de rochas ígneas .

Nas ãguas estudadas encontraram-se el evados val o-

res em sulfatos nas das fontes Prata-Antiga, Prata-Nova e Paiol,
variando de 25,0 - 170,0 ng/1, 28,0 - t45,0 *g/l e 26,0 - I55,0
mgl1, respecti vamente, todas energen tes de rochas vul cãni cas.

Valores intermediãrios em sulfatos foram encontra
dos nas ãguas das fontes Vi tõri a (17,0 - 6 5,0 mg/l ) e Platina
(7,0 - 22,0 ng/1), emergentes de lìtologias senelhantes.

As ãguas que surgem de areni tos, das fontes Prata
-Radioativa (0,1 - 4,0 mg/l), do Boi (l,0 - 3,0 mg/l) e V'illela
(2,0 - 4,5 ng/l ) apresentaram valores mais baixos em sulfatos.

- Fosf ato

Nas rochas ígneas
ti ta, que é um fos fato compl exo

íons de hi droxi ì a em proporções

o fos fato é concen trado na apa-

contendo fluorita, cloreto e

variãveis,



Juvenil Fixoçôo
olmosf drico

Fixoçõo industriol (fertilizonies)
incorporoçõo b biomosso

' Motdrio orgônico morto

N2 otmosfdrico

Amonif icoçôo

NHg

Fixoçõo em meio oqudtico
(Nostol, Anoboeno, Azotobocter, Closlridium)

Fig. l8- CICLO DO
(seg. Bernord et

Bocté r io s

N2 dissolvido
N2 inorgônico

N IT RO GEN IO

ol , l97g)
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Sendo o fõsforo um elemento essencial para o cres
cimento dos seres vivos pode ser fonte importante, porõm cícl i
câ, na ãgua. Ãs vezes os fertilizantes fosfatados podem contami-
nar as ãguas enriquecendo-as neste elemento.

A sol ubi I i dade do fosfato é aumentada na presen-
ça de C}Z.

No nosso estudo as concentrações em fosfato nas
ãguas das fontes apresentaram como valores no I imite inferior va
rìação de 0,01 - 0,lz ng/1 e no rim'i te superior de 0,41 0,7g
ng/1, sendo que o valor mais elevado corresponde ã Fonte prata-
-Radioativa'que se situa numa região de cu'l tivo, onde deve ter
havi do contami nação por parte dos ferti I i zantes .

No estudo do ni trogônio
vãr'i as f ormas q ue podem ser encontradas
o es tudo da sua ori gem e comportamento
vo o seu ci cì o, esquemati zado na Fì gura

Amônio - Ni tri to - Ni trato

0

gãs amônia (NH3)

de amônio (NH40H)

de NHq' e 0H-.

0s sais de

encontrados nas emanações

amônio 6 o produto de decomposição orgânica. 0

é faci lmente solúvel na ãgua e produz hidr6xido
que é parcialmente dissociado fornecendo ions

O *lO* é adsorvi do nos soì os, podendo ser utj I i za
do pe'ìas pìantas. Pode oxidar-se para nitrito, que em seguida
oxida-se para nitrato, que õ a fase final e estãvel do nitrogê-
nio.

devem ser cons i deradas as

em sol ução na ãgua. para

na ãgua é mais ilustratj-
18.

xos, verificando-se
medjárjo do nitrogên

amôni o são vol ãtei s

vulcân'icas.

xos, enquanto que os

Nos n 0ssos
mu i tas
io, o

nitra

es tudos

podem também sen

vezes a

ni tri to,
tos (que

os val ores de amôni o são bai -
sua ausênci a. 0 estado i nter-
encontra-se com valores bai-
representari am a fase fj nal
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do ci cl o ) encontram-se com val ores mai s el evados , mostrando o

processo de transformação da matéri a orgânj ca na fase estãvel
concentrando-se sob a forma de ni trato.

0s va I ores
nas águas das fontes Prat
(3,52 - 39 ,2 mg/l ) , Pai o'l

mg/l ) e Pl ati na (3,08 - 2

n'i cas.

Ai nda têm-se val ores bastante el evados em ni trato
nas ãguas das fontes Prata-Radioatjva (1,7 - 19,8 mg/'l ), do Boj
(1,2 - 16,7 mg/1 ) e Villela (0,4 - 15,4 mg/l ) cuja origem mais
prováve'l ã a decompos'ição da matéria orgân'ica. Lembramos que es-
sas ãguas emergem de sedimentos cobertos por vegetação cerrada.

mai s el evados em n'itrato encontram- se

a-Anti ga (7,0 - 30,8 mg/l ) , Prata- Nova

(4,4 - 35,2 mg/'l ), Vitõria (3,62 -34,3
6,8 mg/1 ) , guê emergem de rochas vul câ

Porém, em nenhuma das ãguas os val ores ul trapas-
sam o I im'i te de potab'i I i dade, que é +S mg/l em N0¡ ou l0 mg/1 em

N.

0 'iodeto nas ãguas pode provi r do mar através das

chuvas, do solo onde o iodeto é encontrado e pode ser ut'ilizado
peì as p1 antas. Anãl i ses da ãgua da chuva revel aram teores 0,002-
0,0002 ng/'. de ìodo (MAS0N, 195?).

- i odeto

De acordo com l.lEDEP0HL (1972) mu'itas amostras de

mi nerai s de sodaì i ta, eudi al i ta e apat'i ta são enri quecì das em

'i odeto graças ao enri queci mento do el emento i odo no I íquì do re-
s i dual do magma. Exi ste um enrì queci mento de i odeto no mi neral
eudialita, QUê cont'ém cloreto e de sodalita onde também pode o

íon i odeto ter substi tuído o íon cl oreto. Foi observada por K0-

GARK0 and GULYAYEVA (l 965 em WEDEP0HL , 1972) uma concentração
ma'i s el evada em 'iodeto nos si en'itos de sodal'i ta.

De acordo com G0LDSCHMIDT (195a) a concentração
de i odeto ã l'i gada ã presença de cl oreto, hidróxido e f I uoreto.



No.

el evados em i odeto
Prata-Nova (1 ,22
(1,32 - 3,3 mg/l)
t ochas vul cãni cas
guas como sendo a

tâ, relac'ionados ã

nosso estudo as ãguas que apresentaram teores
são das fontes Prata-Antiga (1,24 - 4,0 mg/l ),
3,5 mg/ I ) , Vi t6r'ia (l ,4 - 3 ,7 mg/1) , pl ati na

ePaiol (1 ,2 -3,3mg/l)todasemergentes de
de onde se admite a origem de iodeto nessas ã-
partir de minerais tais como sodalita e apati-
presença tanto de cl oreto como de fl uoreto.

Nas ãguas da Fonte Prata-Radioativa os valores
em j odeto apresentaram vari ações ora entre 0,0r - 0,5 mg/'l , ora
ausentes. Nas ãguas das fontes do Boi e Vi I I el a as quanti dades
foram respecti vamente 0,009 - 0,1B mg/l ou ausente e 0,0'l - o,zs
mg/l ou ausente. Todas as três ãguas emergem de arenitos. A ori-
gem ma'is provãvel, neste casoo é proveniente de pìantas que for-
neceram o 'iodeto para o sol o onde essas ãguas ci rcul am.

As rochas igneas contêm somente traços de brome
to. G0LDScHMIDT (.l954) cita .l,07 ppm de brometo nos sienitos e

?,67 ppm nos basaltos. Existe brometo associado aos minerais por"

tadores de cl oreto, tai s como apatì ta e sodar j ta sendo que o

raio atômico do brometo .l,96 I pode substituir o cloreto com

ra'io atômico 1,8 B que é semel hante.
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- Bnometo

0 brometo é 'indi spensável ã vi da orgâni ca
do existi r um cicl ismo por parte do brometo ori ginado do
e traz'i do pel as chuvas. 0 brometo é ma'i s f i xado no sol o

cl oreto. Na ãgua da chuva sua concentração õ de 0,03
ng/1, segundo MAS0N (1952).

K0GARK0 and cULYAYEVA ( I 965 em t,lEDEP0HL, I 97Z)
op'inam que o brometo se concentra com o cloreto nas rochas vul-
câni cas da fase tardi a.

tra-se somente

mg/l ) e Paiol

Nas

nas

(0 ,01

amostras das ãguas estudadas o brometo encon
ãguas das fontes Prata-Antiga (0,01 - 0,15
- 0,22 mg/l ) com teores mai s el evados què

deven

mar

que 0

0,002



restante das ãguas onde

aguas das

0,08 mg/l )

Em muitas anãlises

0bs ervou-
fontes Vi tõri a

que se si tuam

No presente estudo admite-se a origem do brome-
to nas rochas vul câni cas como sendo proveni ente de mi nerai s

com c1 oreto, tai s como sodal i ta e apati ta, i dent'i fi cados nas

rochas vul cãni cas al cal i nas da regì ão.

Nas águas emergentes de aren'i to a origem do bro-
meto ã mais provãvel que seja cíclìca, portanto, proveniente
do sol o trazi do pe1 as ãguas i nfi I tradas da chuva e uma outra
parte pode ser proveni ente das p'l antas.

o brometo varia de 0,002 -

se seme'l hança nos teores
(0,01 - 0,08 mg/l) e do

a pouca distância uma da

o brometo estava ausente.

- Fl uoreto

A fonte principal do fluoreto na ãgua é a fluo-
ri ta e a apatì ta. A'i nda pode ser encontrada na hornbl enda e

certas micas onde o F- subst'itui parte do grupo de 0H- na es-
trutura mineral.
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0,08 mg/1.

de

Boi

0u

b rome to
( 0,01

tra.

De acordo
chas alcalinas são ma'is

neas. 0 fl uoreto mui tas
e fuma 16l i cos .

nas

Segundo G0LDSCHMI DT

0,201% de fìuoreto. Nos sienitos de

do o m'i neral vi I I i aumi ta (NaF).

A'l guns sedimentos portadores de ci nzas vulcãni-
cas podem conter mi nerai s de fl uoreto.

com RANKAMA and SAI.lAMA (.l950 ) as ro-
ricas em fluoreto que outras rochas íS

vezes é associ ado com gases vul cãni cos

Contrãr'i o aos cl oretos,
sol úve'is. A sol ub'i I i dade da f I uori ta é

(1954) fonolitos
nefel i na pode ser

contem

encontra

os fl uoretos são menos

8,7 ppm na ãgua pura ã



T de 254C. 0 ion complexo de

mais solúvel que a fluorjta.
a f I uori ta. A sol ubi I 'idade da

e é i nf I u enc j ada tambêm pe'l o

----\ Ca
UAF¿̂ \----

Nas sol uções

mente um pouco de HF. Um dos

te de F é aquele de ãguas de

a atividade vulcânica (G0NI
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f I uossi l'i cato (S'iF6 ) parece bem

A apati ta também é mai s sol úvel que

fl uori ta aumenta com a temperatura
pH das soluções, segundo o esquema:

De acordo com HEM ( I 9 59 )

das que I ppm ocorrem nas ãguas sód'icas.
dem reagir com o cãlc'io das rochas para

2+ +?F

1t
HF

Nas ãguas es

to elevados em fluoreto nas

mg/ì ), Prata-Nova (10,7 - 2

e Pa'iol (15,5 - 34,0 mg/l).
vulcân'icas, na maìorja das

to aumento com o grau de co

ção rNa + rK/rCa + rMgo sen

subst'itu'ição de pontes de F

foi observado nas ãguas da

133 m e também com valores

com pH s uperi or a 3, 5

domini os favorãvei s

f umarol as ern rel ação

et â1, .l973).

\---- H+ \
\ ____\

c0^
1+'_
HC03

forma-se so-
para o transpor

es tre i ta com

tu
d

0,
T

VE

nf
do

p

Fo

de

Val ores bastante el evados, porém um pouco

baj xos do que doS acima mencionados, foram encontnados nas

da Fonte Vitõr'ia (6,4 - 10,5 mg/l), onde as águas cjrculam
chas vulcãnìcas e aluvião, exjstindo portanto uma mìstura
ãguas mais prof undas com as superf ic'iais.

As ãguas das fontes emergentes do areni to,
-Rad'ioatjva (0,18 - 0,75 mg/1), do Bo'i (0,5? - l,l7 nS/l)
I el a (0,38 - 0,7 6 mg/'l ) apresentaram val ores mai s bai xos .

gem do fluoreto neSSas ãguas res'ide proVavelmente nas part
de apatita e f 'l uorita encontradas no aren'ito por BJ0RNBERG

d

a

5

0

z

i

concentrações maì s el eva

Aguas com fl uoreto po-

formar a fluorita (CaF2).
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Considerando os teores mui to eì evados em fl uoreto
nas ãguas energentes de rochas vur cãni cas observa-se que esses
enc0ntram-se bem acima dos rirnites de potabiridade para fìuoreto
que é 0,7 *g/1 e cono valor mãximo 1,5 mg/l de acordo com a 0rga
nização Mundial de Saúde. porém uma ressar va deve ser fei ta: co-
mo essas ãguas são minerais e medicinais, seu uso difere do uso
de ãguas comuns de abastecimento público. Estas são usadas para
cozimento dos aìimentos e consumo de maiores quantjdades. Não se
obs ervou na regìão nenhum caso de fl uorose ou dentes ma nchados ,
concluindo-se que a popul ação não consome essas ãguas em quant.i_
dades excess i vas.

_ Boro

A fonte do boro pode ser o nefel i na si eni to, que
pode conter l0 ppm ern 8,0r, s egun do GOLDSCHMI DT (.l954). O boro
pode ser i ncorporado nos minerais contendo 0H-, tai s como bi oti -
ta e os anfi bõl i os.

A mai or parte do boro nas rochas vul câni cas oco r
re na fração vítrea, de onde é facilmente extraído pelas ãguas.
0 boro pode estar presente nas emanações vul cân.icas e pode ser
I i berado como ãci do bõri co (HrB0, ) ou BFr.

0 boro é essenci al para
mo mi cronutriente.

CLARKE (l9li ) constata que o boro õ encontrado em
ãgu as mi nerai s de regiões vu ìcâni cas.

Quantidades
juveni I ou rnagmãtica, pelo
(1959). Ai nda, segundo HEM

de boro oco rrem nas águas
mai s sol úvei s.

Nas ãguas o
não di ssoci ado q u ando o pH

a n u tri ção das plantas,co

maiores de boro podem indicar ori gem

menos parte da ãgua, segundo HtM
(.l959), concent ra ções mai s el evadas

sódicas porque os boratos de sõdio são

boro pode ocorrer como ãcido bõri co
estã abai xo de 7.
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São poucas as anãl i ses de boro nas ãgua s es tuda-
das. 0bservaram-se concentrações mai s el evadas nas ãguas das
fontes Prata-Antiga (1,8 - 8,.l mg/l), Prata-Nova (1,7 - 7,2
mg/l) e Paiol (0 - 8,8 mg/l ), todas elas provenientes de rochas
vul cãni cas.

Val ores mai s bai xos em boro foram encontrados nas

ãguas das fontes Platjna (0 - ?,0 rg/l ), Vitõria (0 - 0,4 mg/l )

e, nas fontes de ãgu as de arenitos, Prata- Radi oati va (0,6 - 1,9
m9/l), do Boi (0 - 0,68 mg/l) e Vilìeìa (1,2 - 1,5 mS/t), cuja
ori gem pode ser orgân ic a.

- Níquel

Algumas das fontes de níque1 nas rochas ígneas
a olivina, podendo também ser assocjado com os piroxên'ios e

biotita.

Poucas anãl i ses de níquel foram fei tas nas ãguas
estudadas. 0s resultados mostraram que os valores são um pouco

mais elevados nas ã9uas das fontes Prata-Antiga (0,01 - 0,.l8
mS/l), Prata Nova (0,09 - 0,13 mg/l) e Paiol (0,03 - 0,80 mS/l )

onde o ferro tamb6m se encontra com teores mais elevados, consi-
derando a afi ni dade des ses doi s e.l ementos. Todas essas ãguas sur
gem de rochas vul cãnicas.

Valores rna'is baixos encontram-se nas ãguas das

fontes Prata- Rad i oati va (0,05 - 0,09 mg/l ), do Boi (0,02 - 0,03
ng/l) e Villela (0,04 - 0,0 5 mg/1), emergentes de areni tos e ain
da as fontes Vitõria (0,04 - 0,06 mg/l) e Platina (0,01 - q,05

mg/1), emergentes de diabãsio, fonoìito e aluvião e fonolito,res
pec ti vamente.

naturais.

a

Cobre

cobre é um constituinte traço comum nas ãguas



Nas rochas o cobre ocorre
entra em so'l ução como sul f ato. Fonol i tos
dades em cobre, variando de l0 - 20 ppm

na s j eni tos contêm em médi a I I - 30 ppm

A forma de Cu++ predomìna
formam compl exos. Nas ãguas subterrâneas
mai s abundante.

Incl usões fl uídas com teores el evados de cl oreto
de sõdi o que ocorrem no quartzo e fl uori ta podem conter concen-
trações apreci ãvei s em cobre (t,ltDEP0HL, I 970 ).

Nas ãguas estudadas encontraram-se teores mai s

elevados em cobre nas ãguas das fontes Prata-Antiga (0,04 - 0,40
mg/l ) e Paiol (0,01 - 0,46 mg/l ), emergentes de rochas vurcâni-
cas.
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na forma de sulfeto que

contêm pequenas quant'i-
de Cu. Si eni tos e nefel i
de Cu (WEDEP0HL,l970).

nas águas naturais onde

o Cu+ deve ser o íon

Val ores médi os foram encontrados nas ãguas das
fontes Prata-Nova (0,05 - 0,32 mg/l ) e do Boj (0,016 - 0,32mg/lI

0s val ores ma'is ba'i xos f oram encontrados nas

ãguas das fontes Prata-Radioativa (0,04 - 0,25 mg/l ) e Vi I I ela
(0,01 - 0,25 mg/1), todas provenientes de arenitos e aìnda as

fontes Vitõria (0,01 - 0,25 mg/l ) e Plat'ina (0,015 - 0,28 mg/l )

emergentes de diabãsio, fonolito e aluv'ião e fonol ito, respectj-
v amen te .

0 cromo acha- se presente em quanti dades menores
nas rochas ígneas. .Pode encontrar-se como traço nas ãguas natu-
rai s.

Cromo - Total

contra-
Antìga
(0,042
ai nda ã

SE

(0

c0m

,014
0,16
as d

Nas

teores
- 0r3
mg/l ),

a Fon tegu

ag uas estudadas o cromo total (Cr3+ + Cr6*¡en
mai s el evados nas ãguas das fontes Prata

mg/l ), Vitõria (0,035 - 0,3 mg/l ), Paioì
ãguas provenientes de rochas vulcânicas e

do Boi (0,019 - 0,3 mg/ì ) emer"gentes de arenitos,



porém si tuada na proxi mi dade da Fonte Vi tõri a.

Val ores ma i s bai xos foram encontrados nas ãguas
das fontes Prata-Radioativa (0,04 - 0,19 mg/l ) e Villela (0,019-
- 0,13 mg/l), surgentes de arenitos e ainda as ãguas das fontes
Prata-Nova (0,041 - 0,.l32 ng/1) e Platina (0,028 - 0,121 ^g/l )

proveni entes de rochas vul cãni cas. Todas essas ãguas ul trapassam
o limite de potabìlidade em C16*, QUê é 0,01 - 0,05 mg/1.

0 zinco ocorre sob a forma de sulfetos nas rochas
ígneas. Traços de zinco encontram-se na ãgua.0 z'inco é provavel
mente adsorvido peìos sedimentos hidrol'i zados e solos, por.tanto,
pequenas quanti dades podem es tar presentes nas ãguas naturai s . 0

zinco 6 um dos m'i cronutrientes'imprescindíveis à vegetação.

ttli nerai s de f erno, tai s como anf j ból'ios , bi oti ta,
etc. são os mai ores portadores de zi nco.

- Zi nco

0 teor médio em zinco nos sienitos ó de 70 ppm,se

gundo l^lEDEP0HL (1970) e um pouco menos nos nefelina sienitos.

- B4-

0 zi nco encontra-se com concentrações mai ores em

ãg..ras ãci das de f ontes (l,JEDEP0HL, 1970 ) .

No estudo das ãguas a concentração de zjnco não

mostrou grandes d'i ferenças nas ãguas das dj ferentes fontes. Toda

vi a, observaram-se teores um pouco mai s el evados nas ãguas das

fontes Prata-Antiga (0,09 - 0,23 mg/l), Prata-Nova (0,1 - 0,21
mg/l ) e Pa'i ol (0,1 I - 0,2 mg/1) , proveni entes de rochas vul cãn'i

cas e a'inda na ãgua da Fonte Prata-Radioat jva (0,1 - 0,24 mg/l ),
proveni ente de areni to.

tram-s
(0,1
e aind
(0,11

Val ores um pouco mai s bai xos e semel hantes encon-
e nas ãguas das fontes Vitória (0,1 - 0,18 mg/l ) e Platìna
0, I 8 mg/l ) , ãguas essas, emergentes de rochas semel hantes

a ãguas das fontes do Boj (0,09 - 0,18 mg/l ) e Villela
- 0, I 8 mg/l ) , surgi ndo dos areni tos.



0 chumbo encontra-se
como sul fetos. Pode substi tui r o ion
feldspatos potãss'icos onde substitui
na apati ta.

Chumbo

Nefel ina sienitos podem conter 14,4 ppm de pb

fonolitos 14,8 ppm de pb.

Nas águas estudadas
chumbo foram encontrados nas ãguas
- 0,28 mgll) e do Boi (0,038 - 0,Zz

No restante das ãguas os teores são mais ou menos
semelhantes e variam de 0,021 - 0,16 mg/l com exceção das ãguas
das fontes Platina (0,026 - 0,072 ns/1) e paiol (0,004 - 0,13
msll ).

nas rochas , pri nci pal mente
cãlcio e ocorre também nos

o potãssio. 0corre tambãm

0 limite de potabjl jdade, que 6 0,1 ng/j de pb, é

ul trapassado em todas as ãguas, sal vo nas da Fonte pl ati na.
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os teores
das fontes
ms/l ).

Quando a ãgua é nebulizada da
eleva-se juntamente grande quantidade de sajs
posterì ormente, juntamente com a chuva sobre

Estudos feitos por BUAT-MENARD

sobre a origem do cloro nas ãguas da chuva e

sobre o potãssio e.cãlcio, mostraram que o cl
partir de HCI em estado de vapor que poderia
to da ãgua do mar sob a forma de aerosois. Um

concentr"ação da cos ta para o conti nente , cert
la recombinação do cloro com os constituintes
tre. Sobre a origem de potãssio e cãlcio M0RE

mite que um fracionamento químico acompanha a

sois na superficie do mar, que é responsãvel
t''la/ K e Na/Ca na água da chuva.

2.1 .4 .

mai s el evados em

Prata-Anti ga (0,01 7

0ri gem dos el ementos nq ãgua da chuva

e

superfície do mar,
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são de ori gem

nentes.

seg

A concent
undo l^ltDEP0HL (1969b)
t,'IEDtP0HL, 1969b) apre
Norte a média de 0,6

Nem todos os

mari nha, mas

em

do

A concentração médi a

de diversas estações meteorológjcas
(196'l em lr'lEDEP0HL, 1970) é de 0,2
do, GAMBELL and FISCHER (.l966 em

mã¿ia de 0,6 - 5,6 ppm de K sobre o

sai s encontrados
uma parte tem suas

ração m6dia em sõdio
6 de 0,4 ppm de Na.

senta para os Estados
ppm de Na na água da

As m6dias de Na, K, Ca

SCH0ELLtR ('1962 ) são as segui ntes: 0,1
ng/1 de K,0,8 - 10,0 ng/j de Ca e 0,4

-86-

nas águas da chuva
orlgens nos conti-

coletadas no decorrer de

elementos Ca, Mg, Na e K

da ãgua da

LIVINGSTONE

Unidos da

chuva.

em potãs s'i o obti da atrav6s
do mundo inteiro por G0RHAM

0,3 ppm de K. Por outro la-
l,JEDEP0HL, 1 970 ) apresentam a

Pacífico.

Dos poucos dados de anãl i ses d.iãri as observou- se
que o cãlcio variou de 0,0.| - 0,54 ng/1, o magnésio de 0,01
0,10 mg/1, o sõdio de 0,01 - 0,36 mg/j e o potássio de 0,03
- 0,50 mg/l .

Poucas anãl i ses foram

chuva
( 1963,
América

Foram cal cul adas as razões das mãdi as em mi I i equi
val entes de rNa/rca, rNa/rK e rca/rMg para a regìão da Estância
de Ãguas da Prata, resultando de valores 0,86, 0,75 e 3,7s res-
pecti vamente.

um ano, na regl ao

foram anal i sados.

e Mg, de acordo com

- 9 ng/l de Na, 0,1 - 5,5
- 1,6 ^g/l de Mg.

Comparando as

Nordes te do Bras i 'l , REB0UçAS

res:

fei tas nas ãguas das chuvas
es tudada. Somente os

mes ma s

(r e73 )

razões em ãguas de chuva do

encontrou os seguintes valo



Caruaru
+ 75 km da costa

Serra Tal hada

+ 350 km da costa

Arari pe

+ 500 km da costa

Estãnci a de Aguas da Prata
+ 240 km da costa

rNa/rCa rNa/rK

de onde se observa que razões de rNa/rCa e rCa/rMg da região es

tudada se situa entre os de Caruaru e Serra Talhada e acham- se

de acordo com as distâncias entre as duas l ocal idades. A re la-
ção de rNa/r K da reg i ão do Nordeste õ comp letamente d iferente,
mostrando um enriquecìmento em sõdio cuja causa pode ser o cli-
ma, ou seja, evaporação e conseqtlente enri quecimento em sõdio
nas águas superficiais que parti c i pam do cicìo da ãgua.

A razão rNa/rK das ãguas de chuva da Estância de

Ãguas da Prata é di ferente das águas das I ocal idades do Nordes-
te mencionadas acìma e tamb6m difere da média da razão mundial
que seria aproxìmadamente I,2 - 8,57, de acordo com G0RHAM (196.l,

em l^JEDEP0HL, 1970) e 2,0 - 2,77 de acordo com SCH0ELLER (1962).

A explicação dessa diferença reside no fato de que,

provavel mente, durante as queiÍìadas na reg ião da Estãnci a de

Ãguas da Prata, partícu1as de cinzas potãssicas de origem vegg
tal são el ev ada s e i ncorporadàs pe las ãguas de chuva.

0,96

0,78

0,94

0,86

-87 -

rCalrMg

2,60

5,60

2,25

3,75

7 ,'14

4 ,40

5,66

0,75

ABRI L I979

Para maior faci I idade de

tabel as foram pl otados nos gráfi cos das

2.2. VARiAÇÃ0 D0S PARÂMETR0S QUfMIC0S N0 PERI0p0 MAl0 .l978 -

observação,os dados das

Figur"as 19 - 32.
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s das Figuras l9 - 23, verj-
as ãguas das fontes prata

, nas das V'i tóri a e pai ol ,

dos cãtions cãlcio,magnésio,
utro grupo de semeì hanças
os cãt j ons cã'l ci o, magnés j o,
guas das fontes Pl ati na, do

a'iol.

Quanto ã sil i ca (F'i gura 24) observa-se comporta-
mento e concentrações ma'i s ou menos 'i guai s em todas as ãguas ,
salvo da V'i llela, adrn'it'indo que o comportamento.da sílica não es-
tã relacionado com a ljtologia, mas antes, com condições ta.i s co-
mo d'issoì uções pe'las ãguas da chuva, temperatura e pH.

co

re
os

e

o

n

o

d

ã

P

Entre os âni ons (Fi guras 25 - Zg ) mostraram seme-
'ì hança em bicarbonato, c'loreto, su'lfato, fosfato e nitrato as
ãguas das fontes Prata-Antiga, prata-Nova e as vezes da paiol.

Um outro grupo com semeì hanças desses ânj ons
consti tuído das águas das fontes v'i tõri a, pl atj na e as vezes
Paiol e no caso do fosfato Vitõria com a V.i llela.

0 tercei ro grupo,que é mai s ou menos semel hante
nos âni ons bi carbonato, cl oreto e sul fato, cons'i ste das ãguas
das fontes emergentes de areni to (fontes do Boi , Prata-Radi oati va
e Vjlìela).

0s el ementos menores , tai s como j odeto e fl uoreto
(Figuras 30 e 3ì ) apresentam-se mais ou menos semel hantes quanto
ã quanti dade e comportamento nas ãguas das fontes pai o'l , prata-
-Nova,Prata-Ant'i ga, Plat'ina e v jtór'i a; do Boi, v'i I lela e prata-Ra
di oat'i va.

Quanto aos sais totais dissolvidos (Figura 32),as
ãguas das fontes também podem ser agrupadas em três conjuntos.0s

e

da
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só1 idos totai s di sso lvi dos refl etem as I ì tol ogi as dì ferentes , em

especi al a constituição mi nera lõgi ca das roch as , referi ndo-se ã

solubilidade dos mi nerai s, de outro I ado a profund idade ou mai or
tempo de contato de ãgua e rocha e presenÇa de gãs carbônico.

Pode-se dizer que a composição química e a varia-
ção dos elementos e compostos nas ãguas refletem, de um 1ado, a

litologia, e de outro as condições de circulação e o c1ina.

2.3. RELAÇtES CARACTERISTTCAS

As rel ações entre determi nados íons expressas em

termos de relação podern destacar e relevar as semelhanças ou di-
ferenças entre ãguas. Usam-se ai nda as reì ações característi cas

quando se quer determinar a procedência da ãgua por meio de com-

parações com dados obti dos na I i teratura.

Exempl i fî caremos com as seguì ntes rel ações : a

razão de rCa/rMg pode ser útil comparando ãguas de rochas ferro-
magnesianas com ãguas de rochas mais cãicicas.

As razões de rK/rNa são rel aci onadas com ãguas de

salinìdade a lta ou baixa, ou seja, as razões são mais elevadas
nas ãguas de salinidade menor.

A razão F/I serve tanto pa ra comparar ãguas de dì-
ferentes procedencias como também para comparar com a razão de ou

tra s ãguas e fi nal mente para correl aci onar essas razões encontra-
das nas rochas.

A razão B/C1 pode i ndi car condi ções de paleossal i-
nidade, de acordo com RAI4LY (l969). Segundo l,JHITE (1957 em RA-

MLY , 1969 ) essa razão i ndi ca ori gem vul cãni ca das rochas adjacen-
tes.

Ainda a razão I/Cì pode indicar ãguas conatas'quan
do essa é el evada.

A razão B/C1 6 utilizada para comparar águas de o-



ri gem vul cân ica.

A razão Br/Cl quando é bai xa e variãvel
ãguas de ori gem não mari nha.

No nosso es tu do f oram
rMg, rKlrNa, F/1, I/C1 , BlC1 e Br/C1
as ãguas entre si mas para cornp letar
procedênci a destas ãgu as, 0s valor es

encontram-se na Tabel a XXXIII (ANEX0

0bserva-se na Tabel a XXXIII que as ãguas das f on-
tes Prata-Anti ga, Prata-Nova e Paiol são semel hantes na rel ação
da razão rCa/rMg. As ãguas das fontes ac.i rna mencionadas ernergem
de rochas i dênti cas , ou seja, diabãsios e de profundidades mais
ou menos iguais. A razão da Fonte Pai o1 é semel hante apes a r das
rochas serem vul cãni cas e a profundi dade ser mai or. Em todas es

sas ãguas os teores em fl uoreto são nuì to el evados e poderi a re-
ti rar o cãl ci o das ãguas para formar a fl uori ta.

verì fi cadas as ra zões rCa /
não somente para comparar

e confirmar dados sobre a

das médias dessas razões
A).

tss as rel ações são ai nda semel hantes nas ãguas
das fontes P rata- Rad i oati va e do Boì, emergentes da rnesma f orma-
ção de arenito. 0s valores da Fonte Vì I lela são um pouco mais
el evados porém abai xo de l, p roven i ente de aren i to mas de locali
zação e formação di ferente.

-104-

ìndica

Val ores mais el evados encontram-se nas ãgua s das
fontes Vìtõria e Platìna, emerqentes de f ono.l itos e aluvião e

fonol i to, res pecti v amente. A Fonte Vi t6ri a apresenta val or um

pouco maì s elevado.

As re I ações de rCa/rMg podem ser ai nda observadas
no gráf ico da Fi gura 45 ( pági na ì41) no di agrama de Piper.

A razão de rK/rNa é mais elevada nas ãguas com

salinidade mai s bai xa e encontra-se ao redor de 0,07 e pa ra sali
nidade alta ao redor de 0,01 de acordo com RAMLy (1969 ). .tssa

obs e rvação é vã.ì ida no nosso es tudo p ara as ãguas das fo n tes Pra

ta-Anti ga (0,024), Prata-Nova (0,014), V itõr'i a (0,016), Platina
(0,010) e Paiol (0,010), todas com sól idos totai s dissolvidos e-
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levados. Porém nas ãguas emergentes de arenitos essas razões são
mais elevadas do que os citados pe'lo autor acima mencionado, es-
peci al mente no caso da Fonte vi I I el a , i nterpretado por vãrj os
autores como indicador de ãguas conatas.

As razões de F/t nas ãguas são citadas na litera-
tura com valores entre 0,0002 - 0,002, o que não se observa no
nosso estudo, onde se encontram valores muito mais elevados, êS-
peciamente nas ãguas das três fontes emergentes de arenitos.

Val ores semel hantes encontram-se nas ãguas das
fontes Prata-Anti qa e Prata-Nova; da Fonte pl ati na mai s el evada
e da Fonte vitória mostra a influência de mistura de águas. po-
rém, todas essas ãguas , i ncl ui ndo da Fonte pa i ol , refr etem a

procedência de rochas vulcânicas e diabãsios.0s valores eleva-
dos das ãguas dos arenitos refletem que a orìgem do iodeto deve
vir a partir da vegetaçã0.

A razão de I/C1 citada na I jteratura, varia entre
0,0025 - 0,004 e os valores mais elevados 'indicam ãguas conatas.
Em nosso estudo os valores são mais elevados que estes e mesmo

assim não se pode pensar que se trata de águas conatas. São qua-
se todas semelhantes com a exceção da Fonte do Boi que ã majs
baixa.

A razão de B/Cl é citada na literatura como sendo
entre 0,0002 - 0,0005 ê 0,000.l5 - 0,0499. Ãguas de fontes com

ãguas proveni entes de rochas vul cãni cas ou metamórfi cas apresen
tam razão de B/C1 entre 0,02 ê 0,4 de acordo com WHITE and
t.lARING (1963, êffi hlEDtP0HL, .l969a), sendo que estes valores são
mais elevados que nas ãguas do mar, que é 0,00023 de B/C1 , quase
constante. Valores .semel hantes foram encontrados por t^lHITE (l 957

em RAMLY , 1969 ) tai s como 0,05 em Nevada, 0,036 em Cal j f órn.ia ,

0,01 em Wyoming e 0,01 em New Zee'l and, indicando ori gem vulcãni-
ca das ãguas.

No nosso estudo os valores encontrados que

semel ham de l^lHITE and l,JARING (l963 em l^IEDEP0HL, ì 969a ) são

fontes Prata-Anti ga, Prata-Nova, Vi t6ri a, Pl ati na e Pai ol

se as-
das

conf i r
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mando a origem das ãguas como sendo de rochas vulcânicas. As fon
tes Prata-Radioativa e Villela apresentam valores mais elevados
e do Boi assemel ha-se nessa razão ãs rochas vul cân.i cas .

Quando a rel ação de Brlcl é ba'i xa e vari ãvel i nd.i
ca ãguas de onigem não marjnha o que se observa no nosso estudo
com pequeno aumento de val ores nas ãguas emergentes de areni tos .

2.4.

Resumì ndo as característi cas dos parãmetros quími
cos das ãguas das fontes estudadas pode-se djzer que elas agru-
pam-se em três grupos di sti ntos, refl eti ndo compos i ções quími cas
d'i ferentes , rel aci onadas com as rochas , conseqüentemente, com os
m'i nerais onde essas ãguas circulam.

RESUMO

0bservou-se que as ãguas
sios (fontes Prata-Antiga e prata-Nova)
postos ma'iores tais como Ca, Mg, Nâ, K,
N03; nos elementos menores I, F, B, Nj,
caracterís ti cas de rCa/ FM9, rKlrNa , F / I

A Fonte Paiol , emergi ndo de tufos vul câni cos,fono
I i tos e foi aitos , mostrou seme'l hança com as ãguas emergentes do
diabãsio em Na, K, Fe, Hc03, cl, S0q e N0,; nos elementos meno-
res I, F, B, Ni e zn e somente em Br e cu corTì a Fonte prata-Anti
ga; nas rel ações caracterist.i cas rCa/rMg, rKlrNa e I/Cl .

0bservou-se ai nda semel hança entre essas trâs á-
guas também na concentração elevada de sõlidos tota'i s dissolvj-
dos, reflet'indo rochas com minerais facilmente solúve.i s assim ca
mo a profundjdade onde essas ãguas circulam onde tambãm a djsso-
lução é ma'is acentuada. A circuìação em profundidade dessas ã-
guas estã ai nda comprovada com o conteúdo bai xo e semel hante em

oxigênio dissolvido, (para a Fonte pa'iol não é vãl ido porque a

col eta foi fei ta no tubo de conduta ) . Essas três ãguas asseme-
'l ham-se ai nda nos teores mai s el evados em gãs carbôni co.

proven'ientes de di abã-
são semel hantes nos com-
Fe, HC03, Cl, S04, P0+ e

Cr e 7n e nas relações
e I/Cl.

0utro grupo de águas são as emergentes de f onol.i
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onte Platina) e fonolito, diabãsio e aluvìão (Fonte vitó-
que se assemelham nos sõl'idos totais dissolv'idos, nos ele

s maiores Na, K, HC03, Cl, S0+ e N03; nos elementos menores
Ni, Cu e Zn e em relações características rCa/ FMg, rK/rNa,
r/c1, refletindo rochas semelhantes onde as ãquas circu

to (F

ri a),
mento

I, F'
F/t e

I am.

A Fonte Vitõrja assemelha-se em Fe aos diabãsios,
observados na proximi dade, e em Br e Cr aos areni tos refl eti ndo
mistura de ãguas que circulam nos aluviões.

Cr com as ãguas

do de

0

nos areni tos e se

tais disso'l vidos,
tos menores I, F e

rNa, assim como em

cas no solo.

A Fonte Pl at'i na mostra
emergentes de areni tos.

gãs

As duas

carbôni co.
fontes são semel hantes tambêm no conteú-

0bservou-se ai nda sernel hança em Br nas ãguas das

f ontes Vi tõri a e do Bo'i e em Cr essas duas corn as dos di abãs'ios
(fontes Prata-Ant'iga e Prata-Nova), refletincio a jnfluência de

proximi dade na sua I ocal i zaçã0.

tercei ro grupo de ãguas ref I ete a c'i rcul ação
assemel ha na concentração ba'i xa cie sõl i dos to-
Mg, Na, K, Fe, HC03, Cl, S0+ e N03; nos elemen

B ; nas rel ações caracterís t'i cas rCa/Mg e rK/
gãs carbõni co de ori gem das reações bì oquimì

semeì hança em Mg, Fe, B e

Entre as ãguas dos areni tos nota-se uma pequena

Ci ferença, sendo que as ãguas da Fonte do Bo'i assemel ha-se em

Cu a da Prata-Nova.e em 7n a da Villela e em Pb aos do d'i abãsio.
As ãguas das fontes Prata-Radìoativa e V'illela são semelhantes
nos teores em Cu e Cr a Prata-Rad'ioativa e em Zn as das Prata-
Nova e Paiol.

Admì te-se, portanto, guê al ém da 'i nf I uênci a pri n

c'ipal da l'ito'log'ia nas ãguas das fontes, existe uma inf'luê:it:ia
secundãr'ia da prox'imi dade de I oca'ì i zaçã0.
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Ai nda, as semeì hanças de composi ções quími cas das
ãguas permitem certas suposições sobre a estrutura de emergên-
cias de certas fontes. Assim a Fonte vitória que apesar de dis-
tar aproximadamente 50 m da Fonte Prata-Nova, assemel ha-se a

Fonte P'l atina emergente de fonolitos. A Fonte vitõr.ia surge ao
pé de uma el evação de di abãs i o e o 'ies temunho de perf uração da
Fonte Prata-Nova mostrou que existe atê 13,2 m ciabãsio e abaixo
o f onol i to. supõe-se que a Fonte vi t6ri a emerge cie uma -ial ha. on-
de o bloco de diabãs'io foi levantado e sua influência se mostra
na ãgua somente pela semelhança em ferro ãs ãguas emergentes de

diabãsjos como a Fonte Prata-Nova, e que na composição química
da ãgua a influôncia prìncipal cabe ao fonolito, gue nessa fonte
deve estar maìs perto da superfície e que o aluvião que recobre
esse fonol i to proveniente de areni to próximo é o responsãvel pe-
I a el evada radi oati vi dade dessa fonte.
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C A P i T U L O III
T ra tame n to estatísti co dos resul tados
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I .I. PROGRAMA "CORELE''

Apõs as cons i derações e

tas nos parãgrafos anteri ores,achou-se
tatísti co dos resul tados dos parâmetros
co-quimi cos, o que foi real i zado com o

(Analyse en Composantes Pri ncì paì es ) .

Primei ramente o programa "C0RELE" forneceu
re1 ação de parâmetros físi cos , físi co-quími cos e quími cos
s i , de todas as anãl i ses de todas as fontes ( Fi gura 33 ) .

0bservando o triângulo de correlacionamentosexperi
mentai s ou matri z de correl açã0, nota-se um correl acionamento mui
to bom ( aci ma de 0,800 ) entre os segu i ntes parãmetros :

di scussões que foram expos
ne ces sãri o o tratamento es

químì cos, físi cos e físi -
programa "C0RELE" e "ACP"

-l I l.

pH com F, HC03 e Na

I com S0+ e condut j v'idade el étri ca

Condutiv'i dade el6trica com HC0r, Na

Ca com Mg

concluindo assim
metros.

Na com HC03 e F

F com HC03

S0+ com HC03

que exi ste uma f i gação

nota-se entre

c0r-
entre

Um correlacionamento médio (entre 0,800 e 0,500)
os segui ntes parâmetros:

T com F, Na, pH e HC0,

pH com Cl , Condut'i v j dade el étrica,
I com HC03, Nâ , Cl e F

Conduti vi dade el étri ca com Cl e F

soq

íntima entre esses pa râ

e S0O



F i g. 3 4 - R E PRESENTAÇÃO AIOI¡¡EIIISIONA L DOS RESULTADOS

DAS ANALISES DE TODAS AS FONTES

35,667"
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admi ti ndo- se uma

rãmetros.

Na com S0+ e Cl

F com Cl e S0O

Cl com HC03, S04 e N0¡

7n com Cr

f igação secundária em importânc'ia entre esses pa

que se observa
E fi nalmente exi ste
entre os segui ntes

pH e radi oati vi dade

1 .2.

radioatividade € F, HC03

7n e Br.

grama "ACP " ,
-sedescritos

PR0GRAMA "ACP" (ANALYSt EN C0MP0SANTtS PRINCIPALES)

-ll4-

um co nrel aci onamento
parâmetros:

rada boa, para

0 segundo

(Figura 34).
no parágrafo

0bservando
computador, nota-se que a

ao ox'igêni o di ssol vi do e

d uti vi dade el étri ca , S0+

gadas entre s'i .

passo era tratar os resultados com o pro

0s propõs i tos desse programa encontram-
que trata a radi oati vi dade.

A

o

percentagem de explìcação é de 35,66%, conside-
eixo fatorial Fl.

Na

1 nvers o

No ei xo fatori a1

Br se encontra com teores mais

7n e vice-versa.
o

e

o grãf i co na Fi gura 34 , pl o taclo pel o

radi oati vi dade estã i nti mamente 'l i gada
'inversamente com HC03, Nô, pH, F, Cl ,con
ê, I, que por sua vez, são intimamente lj

A segui r todas as anál i ses de

pìotadas no grãfico da Figura 35.0 primeiro
aos nomes das fontes, assim: I = Pl atina, ?

=Prata-Nova, Q = Paiol, $ = Vitória, $ = do

FZ observa-se que

el evados, exj ste
nas ãguas onde

menos Mg, Ca,Cr

todas as ãguas foram
número corresponde

= Prata-Anti ga, 3 =

Boi, 7 - Prata-Radio-
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'ativa e 8 - villela.0 segundo número corresponde ao mês das
l'ises, começando com o mês de mai o de 1978. (Ex. : 5.2 = Fonte
tória, mês de junho de 1978).

0bservando ¿ Figura 35, nota-se imedi atamente a

separação nítida dos grupos sobre o eixo Fl ou eixo das or.igens.
Ass'im, as ãguas números 6,7 e B (fontes do Boi, Prata- Rad'ioativa
e Vìllela) emefgentes de arenitos são as mais radioativas e mais
ricas em oxigênìo dissolvido e são pouco m'i neralizadas com valo-
res de conduti v'idade el étri ca, pH, HC03, Nâ, Cl , S0q e I mai s bai
xos.

Na outra extremidade
da Fonte Paioì, emergente de brechas
com condutìvidade elétrica, Na, pH,

radi oat j vi dade e oxì gêni o di ssol v'ido

Prata-Anti ga e

zação um pouco

Entre es sas

(Fonte Vi tõr'ia ) , surgi ndo

neral ização ainda menor.

-'l l6-

Em seguida os números 2 e

Prata-Nova, emergentes de

men0r.

anãt
vi-

do eixo Fl encontra-se a água

e tufos vulcânicos (NQ 4),
F, Cl, SOq e I mais rica e

ma'is pobre.

va-se o Nq

(NQs 6,7 e

cos (NQ 4)

alinhadas
ros I e 5

çã0.

Completamente

I (Fonte Pl ati na )

duas extremi dades encontra-se o Ng 5

de rochas vulcânicas e aluviã0, com m'i'

Assim nota-se
8), dos diabãs'ios

, fonolitos (NQ l)
no mesmo sentido. E

(f ontes Pl at'ina e V

3 referem-se as fontes
di abãs'ios , com m'i neral i -

Num terceì ro grãfì co da Fi gura 36 foram pl otadas

as anál jses de todas as fontes (sem a Fonte Platina), porém sem

denomìnação do nome das fontes (representada por número), mas so-
mente de meses, para veri fi car a vari açã0, como foi observado o

-deslocamento no eixo Fz que é o eixo da variação sazonal.

separado dos grupos
que é domi nada pel o

a separação das ãgua

(NQs 2 e 3), brechas
e i ntermedi ári as ( NQ

xi ste uma semel hança

itória), localizados

anteri ores obser
brometo.

s dos areni tos
e tufos vul cãni
5), porõm todas
entre os núme-

na mesma posi
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Em segui da 1ì garam-se todos os mesmos meses das

ãguas a f im de ser ver.if i cado se se forma um ei xo por mês.

, 0bservou-se que nos meses 2,3 e 4 (junho, agosto

e início de setembro), ou seja, inverno e no mês NQ ll (narço)
corres pon de ndo ao outono que se encontram na parte superi or do ei
xo F.t , as águas são mais quentes e nenos ricas em elementos al-
c a I i n o - t e r r o s o s , assim como em Si02, Fe, Cr e Zn.

No môs NP 3 (agosto) exi ste mai s Na, F

águas. Nota-se que a ãg ua N9 2 ( Fo nte Prata-Anti ga )

uma anomal ia para a anãlise NQ 4 (ìnício de setembro)

ãs outras do mesmo rnês, de todas as ãguas . Seri a essa

e mais rica em Ca, Mg e Si02 talvez como conseqllência

cia de ãgua do c6rrego que se encontra prõxi mo a essa

Os meses Nqs 5 e 6 (fim de setembro e outubro) ou

seja, prìmavera e N9 10 (fevereiro) verão, e os números pr6ximos

I e l2 (maì o e abril) ou outono, encontram-se na mesma di reção e

são ri cas em S04, Cl e HC0t.

0s meses NQs 7,8
ro), corres pondendo ãs es tações
ma di reção e são prõxìmos e são

Zn e Cr.

I .3. RESUMO

LE" f orneceu
te conjuntos
to conjuntos
conj untos de

e Br nas

apresenta
contrãri a

mais fria
da i nf I uên-
f onte.

Res umi n do, pode-se concl u i r que o programa " C0RE-

os correl acj onamentos bons ( aci ma de 0 '800) para se-

de parãmetros; médios (entre 0,800 e 0'500) para oi-
de parâmetros e correl aci onamento ì nverso para três
parâmetros.

e 9 (novembro, dezembro e janei-
de pri mavera e verão, têm a mes-

ma.i s ricas em Si02, Mg, Ca, Fe,

0 programa "ACP" p,lotou sobre o diagrama bidimen-

sional todos os res ul tados que forneceram as I i gações di retas e

.inversas entre todos os parâmetros. 0 eìxo fatoriaì F.t mostnanio

a separação das ãguas pelas suas ori gens e o ei xo fatori a l F, re-
prese nta ndo a vari ação sazonal da cornpos i ção quimi ca das ãguas.
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Num outro grãfi co foram representadas bi di n¡ens i o-

nal mente as varj ações s azona i s onde se observou um agrupamento

das anãlises em duas regi ões. Um acìma do e.i xo Fi, corresponden-
do ao outono e i nverno e outro abai xo do ei xo F.' , corresponden-
do ã pri navera e verã0.

Do tratamento estatístico dos resul tados de todos

os parâmetros de todas as ãguas, pode-se concl ui r que a varj a-

ção da conposição quimica das ãguas é influenciada peìa precipi-
tação atmosféri ca (separando as estações em seca e chuvosa ), por

tanto cabendo ao clima um papel i mportante.
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2.I . PROGRAMA "I,,IATTQ'

0s estudos das i nterações água/mi nera l são i mpor-

tantes para prever a evol ução da qua'l i dade das ãguas e para per-

mitir a elaboração de model os quÍmÍ cos.

?.1 Introdução

A ãgua , seja qual for a sua compos i ção, tem o pa-

pel de solvente mai s ou menos importante dos mi nerai s com os

quai s entra em contato. 0s el ementos postos em sol ução podem en-

tão achar-se sob a forna de ions sirnpìes, íons complexos ou ain
da reagir entre si e com a água para formar, por precipitação ou

tros compostos minerais.

As coex i stêncì as de di ferentes esp6cì es iônicas
em solução na ãgua, assim como a possibilidade de formação de mj

nerais, são conseqtlentes de f enôrnenos reversíveis que permitem

apl icar di ferentes leìs termodi nâmi cas.

A ãg ua em contato com um mi neral pod e dissolvê-lo
até que o equ i l íbri o seja al cançado . Esse equilibrio corresponde

ã saturação da sol ução em rel ação ao mi neral . A solubìlidade dos

minerais nas ãguas naturais depende principalmente da temperatu-

ra e da composição quími c'a inicial da ãgua. Sendo grande o núme-

ro de minerais suscetívei s de reagi r e muÍto vari adas as composi

ções químÍ cas das ãguas naturai s, os cãl cul os de i nteração são

possÍveìs com a uti 1i zação de programas de tratamen to automático.

Exi s tem várì os programas com esta fi nal i dade, sendo que no pì e-

sente estudo fo.i utilizado o "t^lATEQ", (TRUESDTLL and J0NES, 1974

e LANDREAU et DEREC,1977 ) que tem por objetivo calcular os dife
rentes equi I íbrì os q uím.i co s suscetívei s de intervir nas ãgua s na

turai s.

-119-

Esse programa permìte calcular, a partir dos re-

s ul tados das anál i ses químícas, a distribuìção das espécì es aquo



sas suscetívei s de coexi
dessa ãgua en relação a

0 estudo quírni co da dissolução de minerais prima-
rios e da precipitação de minerais secundãrios por intermõdio de

soluções aquosas pode ser tratado considerando as relações terno
di nâmi cas que caracteri zam os equitíbrìos revers ívei s : cons erva-
ção da mas sa, lei de ação da massa, re lação entre as ati vi dades

e modal idades dos componentes.

-120-

stirem e efetuar os tes tes de saturação
um grande núnero de minerais.

g rama são:
0s dados bás i cos fundarnentai s empregados no

1 - Lei da ação das massas

Tendo A, B, C e

ção que reagem entre si segundo
po:

A equação da lej
ca a todo equilíbrio quími co é

aA + bB

onde a constante K caracteri za o equì I íbri o e I

ati vì dade da espéci e em sol ução

D como espéci es i ôni cas em sol u-
uma reação de equi I íbri o do ti-

cC + dD
------\
f------

,, [c]t toldN = -------:------r

2 - Coefi ci ente de atividade

Na lei de ação das massas é I evada em considera-

ção a ati v idade de cada íon . Essa ati vì dade, por um íon dado, õ

ligada ã concentração peìa relação seguinte:

txl = Yx (x)

da ação das massas que se apli-
a seguìnte:

pro-

onde Y, é o coefi ci ente
quosa cons i derada. Y* é

CKEL:

representa

de ati vi dade da espéci e X na sol ução a-

definìdo segundo a equação de DEBYE-HUE-



2_Az- /u,loq Y, = " i ;' " + Cu" l+"ax6

onde:

A e B são os coefi ci entes que dependem somente da

temperatura.

carga el étri ca

força i ôni ca da

com C.' sendo a

íon " i " )

= raio iônico do
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do íon consi derado
,ln^2solucao lìr= - : C. z:

9Ll1
l=l

concentração em rnol es .l - l

íon X na so lução aquosa

Cons i deran do- s e um sól i do AB que se di ssol ve par-
cì al mente segundo uma reação de equì I íbri o em contato com a

C = função de correção

Equi I ibri o da ã9ua com os mi nerai s

ãgua para dar os íons A+ e B-

AB -.. ----\""so li do s----

Esse equilíbrio
uma constante de equì I íbri o:

J-

Por definição a ati vi dade de um sól i do (aq uì tABì )

considerado como s endo ì guaì a ì.

. Considerando uma solução aquosa como tendo uma con

centração dada em íon A+ e B- e sendo AP o produto de atividade
de A por aque le de B:

AP = tA+l tB-]

K = iA+l tB-l

de

A' + B

de dì sso l ução é caracteri zado por
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Comparando o val or AP com aquel e de K, pode-se de

te rmi na r se:

- a água em contato com o mineral AB é

ou supersaturado (AP à r)

- a ãgua é subsaturada em reiação a AB (AP < K).

.No programa uti I i zado o teste de saturação 6 efe-
tuado calculando-se a vari ação da energì a livre da reação:

ÂGt = 2'3 RT los (APlK)

onde:

- se AGr é pos i ti vo ou zero, a sol ução õ supersa-
turada ou em equilíbrio com o mi neral estudado;

- se ÂG" 6 negati vo, a ãgua é subsaturada.

G" = energia livre
R = constante de gãs perfeito

T = temperatura absol uta

saturado

4 - Reação de oxi - redução

0 programa utilizado para os cãlculos, considera

ati vi dade de el etron pt sendo ì gual a:

Eh/2.3 Rf /F

0 programa cal cul a i guaì mente o val or pE para

água estudadu a purti r de 0r/HrI, N0E-/NH4 * e S0o2-/ HrS.

Nessa equação de NERNST modi fi cado, Eh representa
potenc ial redox da ãgu a estudada.

0 va lor Eh (medído ou cal cul ado ) ou o val or de pE



permi te cal cul ar as ati vidades (portanto as concentrações ) de

fe rentes espéci es i ôni cas em sol ução entrando nas reações de

- reduçã0.

Para cada fonte foram sel ec i onadas al gurnas anãl i
ses de ãguas dentro de um tota l de l2 anãl ises. Essa se leção ba-

s eou- se na existência de grandes dì ferenças entre as anál ises.Pa
ra a Fonte Pl atj na foram tratadas anãl ises de nove meses, pa ra a

Fonte Prata-Anti ga quatro, e para as restantes fontes , anãlises
de três meses.

2.1.?. Resul tados do proqrama'l,.lATEQ"

0 programa fornece prìmeì ramente uma tabel a da

distribu'ição das espécies onde para cada elemento determinado a-

nal.i ticamente encontram-se as concentrações de diferentes formas

sob as quais esse elemento pode se achar em equilíbrio na solução.
Por exemplo: para anãlise de 25/5/78 da Fonte Platina ( ANEX0

B-l ), considerando o lia,as fo rma s em que esse e I emento se encontra
em sol uçã0, em orden dec res cente de importância, são as seguìn
tes:
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di
oxi

I

2

3

4

- I'la'

Nos ANEX0S B - I a B - 30, na coluna "Espece" ob-

serva-se a forma como o elenento ou composto se encontra. Na

col una "Mol al i te" con s ta a concen tra ção do el emento ou composto.

Por exemplo - ANEX0 B - l:

Espece Molal.ite

c]-l 4.230E-04

HCl 9.106E- 16

NaHC0t

NarS0O

NaCl

NarC0.

Na^HP0,
L+

Ã-

6-
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significa que o Cl- .iônico estã em concentração mui to maior
4.230-4 do que na forma de HCI con concentração 9.106-16.

0bservando as folhas do ANEX0 B - I a B - 30, no-
ta-se que os compostos, na maioria dos casos, estão na forma pre
ferenciaì, como segue:

Em estado i ôni co: o Cl-, F-, SO4--, t¡03- , Nu*,
K-, NH4-, Ca" (em seguida como Ca(HC03)z e/ou CaS04) . o Mg**
(em seguida cono MgF, e/ou Mg(HC03)2).

Em forma compì exa encontram-se: o H4Si04
HrB0, aq., Fe(0H)3, HreOO (em segui da como HP04-- ) e HrC0,
HC03-.

Em segui da, o equi.l íbrio de ãgua/mi neral , é pl ota
do pelo programa, pelo cãlculo do grau de saturaçã0. 0s minerajs
que se encontram no I ado negati vo serì am aquel es que estão se
solubilizando; entre os val ores -.1 e 0, a ãgua estã em equ ÍIí-
brio com o mi neral ; e a parti r de 0 para o ì ado posi ti vo, comeca

a preci p itaçã0, ou formação de novos mi nerai s (ANEX0S C ) .

2.1 .3. Discussão

A fal ta de dados sobre al umíni o não permi tì u fa-
zer interpretações muito elaboradas sobre os respectivos equilí-
brios químì cos, parti cul armente os que se referem aos argi I o-mi -
nera.i s que não es tão presentes nos resul tados.

0bservando os gráfi cos que representam o grâu de

saturação da ãgua (ANEX0S C -.1 a C- 3l), nota-se logo ã prìmei-
ra vista a existência de um grande número de minerais em vias de

sol ução, denunci ando assim a agressì vì dade da ãgua. Essa agressi
vidade õ motivada pelos valores elevados em C02, HC0, e pH bai-
xo, resu ltando ãguas muito mi neral j zadas (ex ceção dos arenitos ).

aq . ,
ou

Estudando primeiramente a fluorapatita e fluorì-
ta, observa-se que a fl uorapati ta estã se di ssol vendo em todas
as ãguas emergentes de rochas vul câni cas durante o ano, com a
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exceção do mês de dezembro (verão, quando estã em equilíbrio pro-

vave I mente graças ã contri bu ì ção da chuva que se infiltra no a-
quífero di lui ndo a ã9ua ) , nas ãguas das fontes Prata-Anti ga e

Paiol, e se forma nas ãguas de Prata-Antiga e Prata-Nova, nos

meses de junho e início de setembro (inverno-início de primave-
ra), quando exi ste mai or con cen t ração por falta de chuvas ou es-

tação de pouca preci pi tação atmosféri ca.

A fl uori ta, ao contrãri o, ou está em equi líbrio
com todas as ãguas de rochas vulcânicas, ou se forma, com a exce

ção das ãguas das fontes Platina (outubro) e Paiol (maio) quando

estã se di ssol vendo esse mi neral secundãri o com as chuvas das

meia-estações. Veri fi ca-se que em quaìquer período o fl uoreto es

tã sempre perto de equi I íbri o com a fl uori ta .

Admi te- se que a fl uorapat i ta õ o mineraì pri mãrio
que fornece os teores el evados de fl uoreto para essas ãguas, ( le-
vando em conta também que a solubilidade da fluorapatita 6 maior
do que da fl uori ta ) e a fl uori ta é um mi neral secundãr.i o.

Nas águas emergentes de areni tos a fl uo ri ta é a

únì ca presente que estã sempre em di ssol uçã0, com exceção da

Fonte Prata-Radioativa onde existe fluorapatita em soìução tam-

bém no mês de outubro.

Admi te-se que a ori gem de fl uoreto nessas ãguas

é provenìente da fluorita secundária d.isseminada nos arenitos.

A sÍl i ca é estudada sob quatro formas: a ca l cedô-

nia que se acha com estabi 1i dade (^G perto de 0), a cristobalita
com um estado perto da calcedõnia (AG = 0), a sílica amorfa ou

síl i ca ge1 I i gei ramente subsaturada o que , se exp'l i ca sua abun-

dãncia na ã9ua e f.inalmente o quartzo, que está em subsaturação

mai s acentuada que o conj u nto cal cedôni a- cri stobal i ta.

A seqtlência de di ssol ução da síl i ca sob .dj feren-
tes formas é dada pelo seu grau de cristalinidade, a saber: síli
ca amorfa, catcedônia, cristobalita e quartzo.

De acordo com MICHARD (1979) as solubilidades da



síl i ca são:

- quartzo

- cai cedôni a

Essas três variedades a'lotrópicas não são as úni-
cas fontes de sil i ca dissolvida nas ãguas naturai s. 0s feì dspa-
tos, piroxênios e ol ivina também liberam a síljca sob ação da

ãgua. As vari edades at otrõp i cas preci p i tam, dependendo da tempe

ratura e do pH da soluçã0. Abaixo de 1609C forma-se o quartzo.En
tre 120 e 1609C precìpita o quartzo ou a calcedôn'i a e abaixo de

t209C unicamente a calcedônia. À temperatura ambiente a silica
amorfa pode ser solubil izada. Nesse caso o equìlíbrio é alcança-
do em 40 dias a T = 209 C (MICHARD,1979). Esses limites de tem-

peratura depen dem de vãri os fatores, entre el es o pH da soluçã0.

Em relação aos compostos de silício observou- se

que a síl ì ca gel estã em sol ução nas estações de fim de outono-
inverno-coneço de primavera, nas ãguas de todas as fontes. As ve

zes a cristobal ita acha-se em di ssol ução nesses meses e raras
vezes (2) a caìcedôn.ia tambõm.

Nas estações primavera-verão-começo de outono a sí1i
ca ge1 passa em equi l íbri o com a ãgua. A cristobal ita e a ca ìce-
dõnia encontram-se sempre em equilíbrio com as exceções citadas
acima quando, raras vezes, estão em so.ì uÇã0. 0bservou-se uma vez

a deposì ção ou forrnação de cal cedôni a no mês de novembro, [â
ãgua da Fonte Prata-Nova.

- sil i ca amorfa I og C = -0,26

logC=0,435-

ìog C = -0,125
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1322

T

_ l0l 5

T

'7 21-T

tm segui da o quartzo es tã

ções fim de outono- i nverno e deposi ta-se

ço de outono.

0bservou-se que no mês de junho exì s te di ssol ução

de todos os compostos, ou seja, de síiica ge1 , cri stobal ita, cal

cedõni a e quartzo, nas ãguas da Fonte Prata-Anti ga ' admi ti ndo a

em

na

equi I íbrio nas esta-
primavera-verão-come



i nfi ì tração da ãgua do cõrrego da Prata.

Nas ãguas

mo o quartzo estão sempre

A exame da

dos graus de saturação em

que o teor ern si licio será
mi do e que a subsaturação
seco.

Aquí também admite-se que o papel principal na

variação das solubil idades cabe ao cl ima, incluindo tanto a preci
pi tação atmosféri ca como a temperatura. No que tange a temperatu-

ra foi observado que ela é mai s el evada nas ãguas nos meses de in
verno, quando ocorre a solubilização e equilíbrio dos coripostos

síl ica geì, cristobalita e calcedônia, e nos meses de pri mavera -
-verã0, com temperatura ma i s bai xa ocorre a depos i ção do quartzo.

A goethita (oFe00H ), como mi neral neoformado'

cristaìina orj gina-se a parti r dessas ãguas. 0s pontos de satura-

ção da goethi ta correspondern ã solubilidade mãxi ma do ferro e alu

mínìo (FRITZ, 1975). A precipitação de seus minerais consome não

somente a totalidade do ferro e do alumínio pela dissoìução mas

ìgualmente o ferro e alumínio anteriormente dìssolvido.

Apes a r das quantìdades em ferro encontrados nas

ãguas serem relativamente baixas, observou-se a presença de hidrõ
xì do de ferro em todas as ãguas de fontes d u rante todo o período,
com a exceção das ãg uas das fontes emergentes de d iabãs ì o (fontes
Prata-Anti ga e Pràta- Nova ) e de d.i abãsio, fonol i to e aluvìão (Fon

te Vitõria). Nessas .últimas o hidrõxido de ferro estã em equi lí-
bri o com a ãgua.

0s mi nera i s neoformados de ferro ' goethi ta , hena-

ti ta e maghemi ta, aparecem em quase todas as fontes ' apesar da

maghemita (rFe203) se apresentar em alguns casos em desequìlíbrio,
sendo portanto di ssol vi da pel a so ì ução tornando-se assim a fonte

fornecedora de ferro para as ãguas como pode ser verificado nas

ã9uas das fontes Platina e Prata-Radioat'iva (inverno)' do Boi (ou

da

em

Fon te Villela tanto a cal cedôn i a co-

equilibr"ìo.

repartìção das espécì es em sol ução e

rel ação aos di ferentes mi nerai s mostra
reguì ado peì a cal cedôni a em periodo ú-

em rel ação ao quartzo ocorre em periodo
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tono

Uma ressal va deve ser f ei ta no sent'ido de que tu-

do que se refere ã oxi-redução não foi abordado, não se devendo,

desta manei ra, dar mui ta importânci a aoS resul tados sobre mi ne-

rai s de ferro.

e pri mavera ) e Vi llela (inverno-primavera-verão) .

2.2. RESU140

Resumi ndo as concl usões sobre o equi I ibri o ãgua/

m'ineral, f ornecìdas pelo programa "tlJATEQ", adm'ite-se que a f luor

apat-ita estã Sempre se dissolvendo e que o fluoreto, êffi qual-

quer período, estã sempre perto de equilíbrio com a fluorita. Ad-

mjte-se assim a fluorapatita como o m'i neral primãr"io e a fluori-
ta como secundãri o.

0 teor em s i I îci o é regul ado pe1 a cal cedôni a

perîodo úmi do e pe'lo quartzo em periodo seco '

0s resul tados sobre os mi nerai s neoformados de

ferro, tais como goethita, hematita e maghemita não podenr ser con

s.iderados preci sos desde que a ox'i -redução não f o'i real'i zada.
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Classificação das águas

IV



I . qL=å!:lEtqêç4q=qa:=4guêg

E uso comum na I i teratura sobre a qual'i dade da

ãgua enquadrã-l as na categori a de água "bi carbonatada cãl ci ca".
Tais classificações são feitas com base na predom'inância de cã-
tion ou ãnion, valores esses expressos em meq/1. Essa classifica-
ção ó útil somente de uma forma geral, para indicar a caracterís-
tica quimi ca da ãgua e para apontar semel hanças entre ãguas.

CAS

De acordo com os

que são usados na cl assi f i cação
também se a ãgua pode ou não ser
parãmetros são a radi oati v'idade

l. l. cLASSIFICAÇ40 DAS ÃGUAS SEGUND0 AS CARACTERISTTCAS FfSr-

Quanto ã radioatividade, as ãguas podem ser classi
ficadas de acordo com o Cõdìgo de Aguas Mineraìs do Bras'i1, (De-

creto-Le'i Nq 7.841 de 8 de agosto de 1945, Capitulo VII, Classe
X), que considera como radioatjvas as águas que contiverem radô

nic em d'i ssoluçã0, obedecendo aos seguintes limites:

- I 30-

l.l.l. Radi oati vi dade

parâmetros físicos existem dois
de ãgua mjneral, e que determina
consi derada como mi neral . Esses

e a temperatura.

a) f racamente radi oat'i vas , as

mini mo, uffi teor em radõn'io
5 e I 0 uni dades Mache, por
mm de Hg de pressão;

b) rà¿ioativas, as que

dôni o compreendi do

por litro, a 209C e

c) fortemente radi oati vas, as que possuírem um

teor em radôn'io superior a 50 unidades 1'1ache,

por litro, a 20gC e 760 mm de Hg de pressã0.

que apresentarem, no

compreendi do entre
litro, a 209C e 760

apresentarem
entre l0 e 50

760 mm de Hg

um teor em ra-
uni dades Mache,

de pressão;
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Transformadas essas uni dades Mache em pCi /l que
são as mai s usadas i nternaci onar mente, as ãguas podem ser def i n.i
das como :

Adotando-se esses i nterval os ten- s e o quadro a se
guìr: as fontes prata-Antiga com média de .l.602 pCi/l e paioi
com média de 530 pCi/ì não são radioativas; as fontes prata- Ra-
dioativa com mõdia 3.500 pci /1, platìna, com m6dia de 3.400 pci/
I e Prata-Nova, com nõdia 2.304 pCi /l são fnacanente radioati-
vas; as ã9uas da Fonte do Boì, com média de 14.342 pC.i/l radioa-
tiva e as ãguas das fontes Villela, com média de 34.337 pC.i /ì e

Vi tõri a, com mãd ia de 26.197 pci /1, enquadram-se na categor.Ía
de ãguas fo rtemen te radi oati vas.

abaixo de 1.800 pCi/l
.l800 - 3.630 pCi/l
3.630 - 18.j80 pCi/l
ac.ima de I8.180 pCi/l

não é radi oati va

fracamente rad i oati va
radi oa ti va

fo rtemen te rad i oati va

De acordo com a class.ificação do Códìgo Brasile.i
ro de Ãguas Minera'is (Decreto-Le.i NQ 7,841 de 8 de agosto de
1945, Capítuio VIII, Art.36, parãgrafo 29), águas com temperatu-
ras abaixo de 259C são consideradas como fontes fri as, Dessa
manei ra, todas as ãguas das fontes estudadas enquadram-se na ca-
tegori a de fon tes fri as.

I.2. CLASSIFICAÇAO DAS AGUAS SEGUNDO AS CARACTERTSTlCAS QUfMT
CAS

1.2.1 . Sequndo o di aqrama de Pioer

I .2. Temperatura

Para melhor visuaììzação do carãter químico da

ã9ua uti I i zou-se o di agrama de Pi per que permi te determi nar a fã
cies quírnica da ãgua.

Cad a anãl i se õ representada no di agrama por
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9 - joneiro
lO - fevereiro
ll - mor ço
l2 -obrrl s

ò/

SA

Fig 37 - DIAGRAMA DE PIPER - FONTE PRATA-ANT|GA

\*8
*_

6f\,7/r z\

/
'Y' tx

)(
n/.

r4:

4¡

t3/

I

ro
i¡\l:fb¡

á,.1

lalo

'uetz/
to^. /

!

X X

Cl+ NO¡ 

----Ð
m



r 978
| - moio
2 - junho
3 - ogosto
4 - setembro
5 - setembro
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.ponto no tri ângu'lo dos cãti ons e um no tri ãngu'l o dos ân'ions . As

coordenadas desses pontos são as porcentagens de cada el emen-uo

em re1 ação ã soma dos el ementos do mesmo s i gno.

Um ponto representando a compos'i ção quími ca gl o-

bal da ãgua é determìnado no'losango pela intersecção de duas re-
tas I evadas paral el amente nos I ados do d'i agrama e passando pel os

doi s pontos def i ni dos anteri ormente. 0 di agrama de P'i per permj -

te:

a) a comparação de um grande número de anãlises
entre s'i do ponto de vi sta das concentrações rel at'i vas (espressas

em %) e não absol utas. Esse ponto tal vez seja um i nconveni ente do

m-etodo;

b ) a determi nação da f ãci es quími ca da ãgua . E 'im-

portante saber que para defi ni r corretamente a fãci es quimi ca de

uma ãgua, muitas vezes a repartição no losango não 6 suficiente
e os doi s triãngul os permi tem uma i nterDretação e d j sti nções n¡a'is

finas e ãs vezes necessãrias;

c ) mostra fenômenos modi fi cadores da quimi ca da

ãgua como: preci p'i tação de sai s de CaC03, CaS0¡ , troca de bases

e redução dos sul fatos;

d) caracterização das fácies corn ajuda de

ções caracteris ti cas;

e ) evi denci ar a mi s tura de ãgua com estudo conj un

to da. pos'ição das anãl'ises sobre o di agrama e a concentração das

águas.

Foram plotadas no diagrama de Piper as percenta-

gens em mì'l i equì val entes das anãl i ses mensai s de cada f onte (F'i-
guras 37- 44) para verificar a ex'istência de variação da fãcjes
quîmica da ãgua dunante um ano, e a média dessas anãlises para

cada f onte nas F'i quras 45, 46, t,7 e 48 ' para comparar as ãquas

entre si e para class'ificã-las.

Nas Figuras 37, 39, 40, 4? e 43 observa-se que as

fãci es quími cas das ãguas das fontes Prata-Anti ga, Prata-Nova, Vj

rela-
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tõr'ia, P'l ati na e Pai ol mostram pouca vari ação durante o ano de

observação (maio .l978 - abril 1979). As ãguas das fontes Prata-
Radioativa, do Boi e Villela (F'i guras 38, 4l e 44), mostram va-

ri ações mui to grandes.

0s tipos de variações se separam tamb6m em

grupos as ãguas, ref I eti ndo as d'if erentes I j tol ogi as.

As ãguas emergentes dos fonolitos (Figuras 40 e 42)

não mostram varìação significativa das suas composìções químìcas

durante o ano, provavelmente, devido ao fato que a dissolução o-

corre nas profundi dades.

Jã as ãguas emergentes de di abãsi os e de d'iversas ro
chas vulcãnicas apresentam uma pequena variação durante o ano'

com uma pequena tendênci a de trocar seus íons al cal i nos pel os

al cal i no-terrosos no caso de ãguas surgentes de di abãsi os, ( Fi gu-

ra 37).

As ãguas emergentes dos areni tos mostram grande va-

riação sem nenhuma tendência, comprovando as suas origens sub-su

perfj cj ai s ì nfi I tradas nos areni tos . Entre essas três ãguas as

da Fonte Prata-Radj oati ya mostram menos vari açã0, graçaS ã ci rcu
'l ação rel at'ivamente prof unda da ãgua.

Observando a Fi gura 45, das m6d'ias das anãl i ses das

fontes estudadas, nota-se que exi stem do'i s grandes grupos de

ãguas da Estânc'ia de Ãguas da Prata, que são as emergentes de ro
chas vul câni cas, di abási os e de areni tos , o que se verj fi ca no

di agrama da Fi gura 46 onde também foram pl otadas todas as anãl'i -

ses de todas as fontes.

do'i s

As ãguas, Ngs 2, 3, 5, I e 4

Prata-Nova, Vi tór'ia, Pl ati na e Paì o'l ) con

per das médias (Figura 45) e de todas as

47 e 4B), podem ser classificadas como bi

Nq 7 (Fonte Prata-Radi oat'iva ) como bi carb

6 e B (fontes do Boi e Vi'l lela) como bica

sianas (aren'i tos ). Essas duas úl timas, su

t ram uma tendênci a de evo'lução de sõdi cas

(font
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inerais do Brasjl (Decreto-
vi gente, resul tou de estudos
da peì a Portari a NQ 398 de

tura. A Comissão baseou- se

esa, e em aì guns 'i tens da Le'i

Lei NQ I 6.300 ) como consta
da Agri cul tura.

Mi nerai s

Códi go vi gente defi ne as ãguas mi nerai s como:

"Aguas minerais são aquelas provenientes de fon-
tes naturai s ou fontes arti fi ci al mente captadas

que possuem composi ção quimi ca ou proprj edades

f ís i cas ou f ísi co-quím'i cas d'i st'intas das ãguas

comuns , com caracterís t'i cas que I hes conf j ram

uma ação medi camentosa"

e

S

do Bras i I

"Poderão ser tambõm cl assi f j cadas como m'i nera'i s,

ãguas que mesmo sem atìngì r os I imi tes de classi
fìcação estabelecida nos Capitulos VII e VIII,
possuem ì nconteste e comprovada ação medi camen -

tosa".

A grande mai ori a dos países cons j dera como ãguas

m'i neraj s aquel as que contêm 1 S/ I de sa'i s di ssol v'i dos e cui os

teoreS em sa'is, gãS e radi oat'i vi dade I hes conf ere uma propri eda

de terapêutì ca parti cul ar. 0 Cód'i go Bras i I ei ro ac'ima ref eri do

consi dera tamb6m 1 g/l de sõl i dos tota'i s di ssol vi dos como l'imi -

te i nferior para que uma ãgua possa ser conSi derada como mi ne-

ral segundo esse critério.

De acordo com o Cód'i go de Aguas Mi nerai s do Bra-



sil, Decreto-Lei Nq 7.841

ãguas m'inerai s como:

tro de ãgua 0,200 g de I'laHC0r"

o que se observa em todas essas águas cl assj fi cadas como

natadas sõdi cas peì o di agrama de Pi oer.

Ai nda podem ser cl assi fi cadas como sul fatadas as

ãguas das fontes Prata-Antìga, Prata-Nova e Pl ati na de acordo

com o Decreto-Le'i acima mencionado que determi na que as ãguas

que contôm 0,100 g de S0+- combi nado com Na*, K+ . Mg** cl ass'i

fi cam-se como sul fatadas.

- "alcalino-bicarbonatadas quando contêm por l

de 8/8/45, Capítulo VII,

I .3. RESUMO

Baseado nas determ'i nações d'i spostas acima,
águas das f ontes são cons i deradas como mi nera'is pe'l a :

-146-

classrlrca as

a) quantidade de sais totais dissolvidos
Anti ga, Prata-Nova, Vi t6ri a, Pl ati na e Pai ol ) ;

b ) quantj dade de concentraçáo em

dissolvido (Prata-Ant'i ga, Prata-Nova e Pajol);

tõr'ia, Plat'ina

li

bi carbo

Vâ t

t'iva

d ) peì a radi oati v'idade na f onte (Prata- Rad'i oati -
Platina, Prata-Nova, fracamente radioativas; do Boi, radioa
e Vjllela e Vitória, fortemente radioat'ivas).

c)
e

seu teor em

Paiol ) e

I e F (Prata-Antiga,

AS

gás

(Prata-

carbôni co

Prata-Nova,Vi
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0rì gem das agu rs



.l . qB IqEU=94!=4q!4!

Cientificamente admite-se duas

de fontes : ori gem i uveni I e ori gem meteóri ca .

gem recorre-se a vários estudos. Entre eles o

estudo das rel ações i sotópi ca, I 80 /160 e D/H

comparadas com as mesmas rel ações encontradas

vas.

Como compl emento desse estudo no presente trabal ho

utjlizou-se um modelo matemãtico de simuìação da vazão em reìação

ã precìpitação atmosférica, que demonstra se exjste ou não uma re
'l ação entre as vazões medidas com aS s'imuladas, e ainda, com a

precìpitação atmosférìca, que por Sua vez jndica se a água das

fontes correlaciona-se ou não com as águas da chuva. Esse estudo

determina a ãrea de recarga também.

Chegando-3e ã concl usão que as águas das fontes

são de origem meteórica, resta determinar o tempo de residênc'ia

ou tempo que essa ãgua passou no aquífero, desde sua entrada como

ãgua da chuva, até sua saída como nascente.

orìgens para ãguas

Para conhecer a ori
mais ìmportante é o

nas águas das fontes
nas águas das chu-
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l.l. ESTUpq pAS RELAç0ES IS0TÚPICAS

l.t.l.

D/H é utilizado de forma intens'iva
hi drogeoquím'i ca. Esta metodoì ogi a

ori qem das ãgu as , bem como , sobre

co (FoNTES et al I 970 ) , quando se

da ãgua da chuva na al i mentação de

General i da des

Atualmente, o estudo das rel ações de I 80/l 60 e de

No presente estudo a metodol ogi a foì apì i cada para

verifìcar a origem das águas das ojto fontes da Estância de Ãquas

da prata, comparando os resul tados das determi nações i sotõpi cas

da ãgua das fontes com a ãgua da chuva-

na hi drol oq'ia , hi drogeoì ogì a e

permìte cons'iderações sobre a

o cãl cul o do baì anço hj drol óqi -

tenta verificar a partjc'iPação
um rio ou de um aqulfero.
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Lembrando aì gumas noções da geoquími ca .i sotõpi ca,
tem-se que o oxigônio-ì8 6 um i sótopo estável mai s pesado do oxi
gênio. A composição em oxigênio-18 de uma ãgua 6 expressa em me-
didas relativas, em reìação a um padrão de referência SMOl,l (Stan
dard Mean 0cean l,Iater). Define-se assim um valor ô como:

[-o o ì
, _l(''amostra - ''SMOt¡J) | ..o =t -...Ë--.- ".'"'., Ix 1000

' ''sMol^J IL-r

0 fator mil na definição permite a simpli F.icação
dos resultados em função da pequena variação das medidas. As pre
cisões das medidas são da ordem de 0,2 o/oo.

onde R=

Vê- se, portanto, que um ô negati vo corresponde
um empobrec i men to de i sótopo pesado.

/'% I
\tuo /

' A composição isot6pica de oxigênio da ãgua depen
de dos segu intes fatores:

a ) Efei to de i ati tude

Através de eva porações e prec ipi tacões sucessi vas
o vapor e o respectì vo prec ipi tado serão progressi vamente errìpo-

brecidos en ox i gêni o- l8 ã med i da que se afasta do equador.

b) Efeì to de Iongi tude (ou continentaì )

0 con teúdo de oxi gênì o- l8 diminui com o progressi
vo afastamento da linha de costa.

c) Efei to de al ti tude

Existe uma perda crescente em oxigênio-lB com

aumento proporcional de altitude, principalmente em regiões
to acidentadas.

mu l
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No caso presente não se observa influêncja cie'
'l atì tude, I ongi tude e nem al ti tude.

Graças ao fato de que a tensão do vapor ã di fe-
rente entre Hrl60 e trtuo, resulta, a partir dos fenômenos de e-
vaporação e de condensaçã0, um fracionamento isotõpico. Ass'im,pe
I a evaporação as massas de vapor fi cam empobrecidas em 'i sótopos
pesados em relação ãs ãguas oceânicas. Ao contrãrio, a composj-
ção 'i sotõpì ca mai s pesada tem a tendônci a de condensar preferen-
cialmente em relação ã composição'i sotópica mais leve.

0 f raci onamento i sotóp'ico vari a em f unção j nver
sa com a temperatura. Quanto maj s a temperatura abai xa, tanto
maì or o fraci onamento.

Como

plexa de evaporação
no inverno e/ou nas

ìsotópos pesados.

as preci pì tações resul tam de

e de condensação sucessìvas,
al ti tudes as chuvas são mai s

.ì a .ì Á 
0s resul tados das determ'i nações

rel ações ''0/'"0 e D/H das ãguas das fontes e da

-se nas tabelas XXXIV e XXXV, (ANEX0 A).

1 .1 .2. Determj nações i sotõpì cas

Com os dados das tabelas acima foi construída a

reta da precj pi tação atmosf6ri ca da regi ã0, que se encontra no

grãfico da Figura 49. No mesmo grãfico foram plotados os dados

das águas das o'i to fontes col etadas mensal mente durante um ano.

0s teores em oxi gêni o-l B e em deutér'io numa ãgua

evoluem simul taneamente. Essas variações são expressas nos d'ia-
gramas lol8O e ôD) por retas, cuia inclinação varia segundo se

se trata de uma condensação (processo de equi I íbrì o, neta com

uma séri e com

verifica-se que

empobrecidas em

i ncl i nação B, representat'i va das prec'i pi tações
cje do globo), ou de uma evaporação (processc de desequilíbrio,
reta com 'i ncl i nações vari ãvei s, i nf eri ores a B ).

'i sotõpicas das

chuva encontram

sobre a superfí-
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A equação da linha meteõrica obtida foi de ôD =
to

8,9 ô''0 + 20, com um coeficiente de correlação de 99%. A nédia
'lo

ponderada de 6'o0 das amostras de ãguas de chuva deste período
foi de -8,9 o/oo. 0s valores extremos foram de -2,1 o/oo e -17,9
o,

/ oo ,

Na Fì gura 49 a pres enta -s e a reta da prec i pì taçáo
atmosférica da região e os dados isotõpicos das ãguas das fon-
tes.

A reta de correlação obtida em Ãguas da Prata
lo

(ôD = 8,9 ô'"0 + 20) difere da linha obtida por CRAIG (l96lb),
com dados de amostras coletadas em diversos pontos do globo
terrestre, principalmente no hemisfério norte, e que foi de

6D = I ô180 * ,l0. A reta para Amérìca do Sul, compreendendo oito
estações é oo = 7,9 + ì,2 otSg + 8 + 2,7 (THATCHER,1967) . A re-
ta de correlação entre ôD e olSO o¡tlda numa dada regiãc varia,
no entanto, com as característi cas cl imáti cas e geogrãfi cas da

região (GAT and DANSGAARD, 1972) e DANSGAARD (.l961 ).

Pel a F igura 49 pode- s e notar que os pontos def i-
nidos pelos valores de ôD e oì80 du, amostras de ãguas de fon-
tes estão al inhados com a reta meteõrica da região. Pode-se jn-
ferir portanto, com boa margern de seguranç4, que as ãguas das

fontes estudadas são de origem meteõrica.

0bservando-se os valores isotõpicos das ãguas

das fontes apresentadas na tabel a XXX I V, nota- s e que as varia
ções mensaìs dos valores de 0180 rão muito pequenas apesar da

grande variação desses val ores nas ãguas de chuva, de onde se

pode i nferi r que os voì umes da maioria dos aquíferos das fon-
tes estudadas são relativanente grandes.

0s resul tados mos tram a ex

pos distintos de aquiferos: a) brechas e

= - 8,9 o/oo7; b) arenitos (ol8o = - z,l
(ol8o = - 8,6 o /oo) , que poden ser observ

1.1.3. Análise dos resu I tados

ìstência de três gru-
tufos vul câni cos (0180=
o/oo) e c) diabãsios
ados no mapa geoiógì



co da Figura l, pãgina .l4.

Nota -s e a semeìhança

tes Pl ati na e Paioì que se encontram
emergentes de rochas vulcânicas.

As fontes Prata-Nova e Vitõria local izan-se na

mesma baixada aluvionar, emergindo de diabãsio e fonolito a Fon

te Prata-Nova e diabãsio, fonolito e aluvião a Fonte Vitõr'ia.

As três fontes, Pra ta -Rad i oati va, do Boi e Ville
ìa, com ol80 tamb-em semelhantes originam-se em arenitos, sendo

que a do Boi e a Prata-Radioativa são pr6xinras una a outra na

localizaçã0.

E possivel que a recarga das ãguas do arenìto
ocorra em regiões distantes dos locais estudados (MATSUI e

szrKSZAY, 1980).

da rel ação de ô180 nas fon
numa região vizi nha, ambas

As ãguas das fontes do

tantes de mi sturas de ãguas do areni to
em d i ferentes proporções ,

-153-

grupo c ) podem ser resul -
e ãguas de recarga local
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2. !tuuLAç4q=utqBguEIEqBqLqgIqê

2.1 .

Um estudo mai s compl eto sobre a correl ação

vazões com a precì pì tação atmosf ér j ca f oi f e'i to por MER0

(.l980), numa tentativa de mostrar a correlação entre a

a recarga e a vazão de três fontes da Estância de Ãguas da

ta. Para essa finalidade foi aplìcado um modelo matemãtico
zando os parâmetros ta'is como a precì pi tação atmosf ér'ica e

zão das fontes.

f\IETODOLOGIA r APLTCAçÃ0 D0 M0DEL0 MATEMÃTrCo

0s dados de

precì pi tação atmosférica,
0s dados utilizados para a

nas tabelas XXXVIII, XXXIX

0bserva-se no gráf ico a exìstôncia de cerr.a corre
1ação entre as vazões das fontes Vitória e do Boi e da precipita
çã0, porêm com um mês de atraso. Não se observa grande varìação
da vazão da Fonte Pl ati na.

-155-

0 modelo matemãtico de simuìação util'i zado nesse

estudo permi tiu a aval iação mais dj reta de vãrios parâmetros fí-
sicos e empiricos regul ari zando os fenômenos de recarga das ca-

madas de sol os saturados (ou aquiferos ), e a dos fl uxos subter-
râneos pri nc i pai s .

vazões de três fontes , as s i m como da

encontram-se no gráfi co da Fi gura 50.

confecção desse grãfico, encontram-se
e XL, (ANEX0 A).

das

et al
chuva,

Pra

util i
a va-

Na apl ì cação prãti ca estão apresentados os resul -
tados de s imuì ação d jár'ia de vazões e recarga subterrânea em

vãri os nivei s do s'i stema de aquiferos ( não saturados ou satura-
clos). Esta simulação baseia-se na chuva diãria como fator d'inâmi

co, posit'ivo, e a evaporação como a únìca perda do s jstema al i-
menta ndo a fo nte.

0s estudos i ni ci aram-s e com os concei tos sobre o

mov'imento da ãgua no aquíf ero de acordo com a Le'i de Darcy:

q KH dh

dx
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onde:

= f I uxo de ãgua por uniciade de I argura do

aquifero

= condutividade h'idrãul ica

d'

prof undidade total do f 'l uxo (H= d' + h )

prof undidade do f l uxo aba'i xo do "nivel
zero" da l'i nha de descarga

.0 desenvol vimento dessa expressão até a equação
f i nal encontra-se no trabal ho dos autores acima referidos.

0 ob j et'ivo do mêtodo de s imul ação é encontnar uma

rel ação "racional " entre uma determ j nada seqtJênci a de f at<;s , que

causa outra seqtiência de fatos. No presente caso desejaram- se

determinar as funções de transformação de uma seqtJência de preci
pi tações em vazões djãrias ou recarga do aquifero. 0 model o de

simulação e os parâmetros deduzidos, que regulam os processos de

transformação da prec'i pi tação para a descarga, podem servi r,após
a "cal ibraçã0 " destes parâmetros, como um i nstrumento úti I para

reproduzjr as descargas origi nalmente observadas, sob condições
varjãveis. Assim, com base num periodo ma'is longo de uma s-erie
de chuvas observadas, pode ser obtida uma s-eria sintética de va-
zões reconstitu'i ndo séries históricas ou gerando sér'i es sjnt-eti-
cas de vazões (Figura 5l ). Em muitos casos a exatidão de dados

s j ntét'icos pode estar ma'is próxima da real idade do que os "obser
vados ", especialmente se os dados hidromêtricos forem poucos ou

de quaìidade duvidosa. A experr'ância demonstra guê, em geral, a

exat'idão resul tante depende, na major parte, da qual idade dos da

dos.

carga da coluna de ãgua acìma da

de descarga ou "nivel zero "

dh

dx
= gradi ente de superfici e I i vre de

ou seu equìva1ente, a d'istãncia
po nto de des ca nga .
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I i nha

ãgua,
rrxrr do

0 modelo simula a parte principal da "circulaçã0"
da unidade atmosférica dentro da ãrea de captação (diagrama de

bl ocos da Fi gura 52) ,



-159-

onde:

PN = P-Ea-(USAT-U)
USAT = va lor mãxi mo do armazenamento de i n

terceptação (U), que pode ser obti-
do através da observação da precipita
ção e dos hidrogramas de descargas,pe
la anãlise sistemãtica das chuvas diã
ri as e verif icando se o valor PN com-

putado é pos iti vo e se um aumento de

des carga ocorreu devido ã úl tima pr e-

cipitação (P), depo i s de um prol onga-
do periodo s eco

U = um vai or i ntermed iãri o: 0<U<USAT ( no

dia anterior)

Ea = evaPoraÇão real diãria

P = precipitação diãria

STPR : escoamento superfìcial

LI e L2 = unedecimento do solo

GW e GhlPR = al imentação dos I ençõ is subteriâneos

As descargas diãrias da fonte natural são compos-

tas principalmente por contribuições das ãguas armazenadas nos

vãrios lençóis permeãveìs (ou fìssurados), isto é, o volume de

ãgua armazenada em cada um dos reservatõrios se calcuìa da se-

gu i nte manei ra :

- a equação da vazão generalizada em período de

estiagem é (MER0, 'ì 969):

0 volurne da reserva atìva pode-se cal cul ar em

cada i nstante "ì ", poli ntegração da expressão (l ), entre o tem-

Po "j" até o -:

Qi =.9- Qi
J=l : =r1., ao'i exP (-i^t/to,i)

u, =r_!., i., Or,, exp (-i^t/to,i ) dt

(l )

(2)



ou

vi =.!.
J=l

Qo,i *to,i

vi*r

em caso de ocorrôncja de recarga:

_p
j=l

(vi,i + avi)

o nde:

a^ .: = vazão "i ni ci al " no tempo i = Q'o'J
Qi = vazão no jnstante jAt

t^ : = semelhante ao da equaeeo l! + eo'J 4SL¿ to

corresponde ao tempo caracteristi co

de esgotamento do aquifero "j ", ou

seja:

- 1 60-

(3)

tO,J = corresPonde
de ca ptação
pri nci paì )

,o,Z = corresponde
com urna ã rea

(4)

to,3 = un'idade de tempo de esgotamento carac
teris ti co do armazenamento h i podérmi -

co com uma ãrea semi-permeãvel ou se-
mel hante A3

ao aquifero com uma area
(recarga) Al (aquífero

ao aquíf ero s ecu ndãr'io
de recarga Az

ì, -v.'l 
'J

AVi,j = Aj *GWj

GbJ.'t

corres ponde aos vol umes de ãgua em

estocagem no aquif ero rri rr no i nstante
,, j I

AVi,j = corresponde a recarga
tante "i " no aquifero

(5)

recarga que atì nge o aquifero no ì ns-

tante "i", após o processo lento da

i nfi I tração através da camada do sol o

ef eti va no 'i ns-

"j", ou seja:
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parci al mente saturada. A condi ção de

i nfi I tração de água no sol o é que as

forças gravitacionais sejam maiores
que as forças de sucção capi I ar do

solo. Essa condição acontece quando

após uma chuva hã um excesso de PN

posi tivo i nf i I tr^ado na f ai xa não satu
rada do solo (L).

SE

onde:

FC

L

FC

Val or em mm de umi dade do so'l o

capaci dade de campo aquì def i nj do co-
mo o limite entre reg'ime capilar e

gravjtacional no subso'l o

L2

FC

TADO S

No

obt'idos os dados

creta de cada uma

val or em mm da agua em estocagem "gra
vitacjonal " disponive'l a ser" recarre-
gada (GW j =f (L 2,L ,F C , K' )

valor em mm/dia da r'nf iltração l imi-
tante no sol o saturado, ou seja K' =

cLz *(LSAT - EC)

coefi c i ente

2.2.

K'

RESULTADOS DA S IMULAÇÃO CHUVA/VAZÃO

cL2

(6)

ma

XXX

VA

da

descrjtos,
vrr (ANEX0

diãria do

reg'iã0.

estudo apresentado sobre
de'partida, ou seja, as

apresentadas na tabel a

As anãl j ses efetuadas, segui ndo os prì ncipios acj -
forneceram os parâmetros resumi dos na tabel a

A). Na simulação foram apl icadas as séries cle chu-

Posto Pl uvi ométri co C3 - 34, e dados de evaporação

ANÃLISE DOS RESUL-

as três fontes foram
medidas cie vazão dis-
xxx\/t, (ANEX0 A).
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Das anãl ises dos parâmetros aparecem as caracteris'
ticas de cada uma das fontes. Por exemplo, no caso da Fonte Plati
h€r , os val ores de Al e tol , caracteri za ndo a extensão geométrj ca

e a difusibil idade ou o tempo caracteristìco do aquifero princ'i-
pal, são 25 vezes e 3 vezes maiores do que os valores respect'ivos
da Fonte do Boi. 0s efejtos desta d'iferença podem ser visual iza-
dos no gráfico da F'igura 53, onde foram desenhados os valores si-
mulados e os observados da vazã0. No caso da Fonte do Boi obser-
vou-se uma resposta rãpìda a chuva com uma prec'i p'i tação de ãguas

superficiais cerca de 30% da ãrea total. Este fato explica a va-

riação rãpida da vazão ap6s os periodos de chuva ma'i s 'i ntensa. Por

contraste, as ãguas da Fonte Pl at'i na, têm caracteristi cas bem a-

tenuadas, o que ìndica a circuìação de ãguas muito ma'is profun-
das, sendo a contribuição dos componentes superficiais ì nsignjfi-
cante. A Fonte Vitória apresenta caracteristicas intermediár'ias.

0s resul tados da si mul ação e dos bal anços hidri -
cos cal cul ados pe1 o model o matemáti co MMI estão tabul ados mensal -

mente em forma resumida nas tabelas XXXVIII, XXXIX e XL(ANEX0 A).

2.3.

Apesar do pequeno número de observações di sponí-
vej s fo'i possîvel anal i sar as vazões e suas caracteristi cas com

born êx i to .

D ET I RM I NAÇAO

De acordo com as a nál i s es efetuadas nas trôs fon-
tes, podem-se comparar os valores relativos de três tipos de

ãreas de .afl oramento associados aos respectj vos tempos caracterís
ticos de esgotamento (tabe'la XXXVII ). Nessa comparação as propor-

ções das respectivas ãreas entre s'i e comparadas com as ãreas to-
ta'is expì icam as vaiiações de f luxo bastante 'irregulares no caso

da Fonte do Boi e bastante regular no caso da Fonte Platina. A ra
zão d'isso, proVavelmente, deVe-Se ao contexto geoìógìco, o traie-
to do fluxo subterrâneo e a extensão e importância volum-etrica do

aquifero contribu jdor.

DA AREA DE RICARGA

0s val ores mêdios de vol ume de ãgua

to djnâmico são da ordem seguinte:
em armazenamen
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Fonte do Boi cerca 6.500 m3

Fonte Vi tõria cerca I8.600 m3

Fonte Platina cerca 416.000 m3

o que significa que una quantidade nrédia da ordem indicada está
armazenada no 1 ençol , regui ari zando a proporção entre as entra
das e as saídas. E possível ainda que interfiram outros fenôme-
nos, como a varìação da composição quimica da ãgua.

Con ess e es tudo foì determi nada a ã rea da recar-
ga total das fontes, sendo de 0,ì 2 hectares para a Fonte do

8oi,0,34 hectares para a Fonte Vitõria e 2,23 hectares para a

Fonte Pl at ina.

A recarga média anual ê de 780 mm/ano para a

te do Boi,850 mm/ano para a Fonte Vitõr'ia e 800 mm/ano para
Fonte Pl ati na.

Ai nda obteve-se a vazão

35% n3 /ano para a Fonte do Boi, 35.000
te Vitória e 210.000 +'l 5% m3/ano para

mêdìa que seria I 5,000 +

+ 25% n3 / ano para a Fonl
a Fo nte Platina.

Fon

a
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Como resul tante dos estudos anteriores de rel a

ções isotõpicas e comp.aração da vazão com a precipitação atmosfé
ri ca, c hega -s e ã conclusão que as ãguas das fontes es tudada s são
de or i gem meteõrica.

Torna-se portanto, irnportante determi nar o tempo

de residência da ãgua nos aquiferos ou seja, tempo decorrido en-
tre a ìnfìltração da precipitação atmosférica e a surgência da

ãgua nas fontes.

Por es sa final idade util izou-se a determinação pe

1o isõtopo de hidrogênio, o trit i o, sendo que a ãgua é marcada

na sua molécula peìo tritio natural ou artificial.

Essa determinação foi feita nas ãguas das três
fontes ou seja, do Boì, Vitória e Pl ati na, onde as medidas de

vazão foram efetuadas.

Procede-se à deterni nação da i dade de uma ãgua pe

lo tritio quando se admite que essa idade esteja abaixo de 50

anos ou ainda, que as ãguas se i nfi i traram depois de 1952, ou se
ja, depois do inicio de testes termonucleares. Como verificou-se
a exjstência de uma resposta bastante rãpìda das vazões em rela
ção ã chuva, achou-se conveniente esse método para determinação
da idade ou tempo de resìdênc ia da ãgua no aquífero.
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3.t

0 tritio 13H ou T) é o único isõtopo radioativo
do hidrogênio, sendo um nucl ideo emi ssor beta de baixa energìa.
Seu período ou meia-vida é da ordem de l2 anos.0 va-l or mais a-
ceito para a meia-vida do trit'i o ê 12,262 + 0,004 anos (J0NES,

1955). Seu teor é expresso em un'idades de tritio (U.T.) ou:

CONCEITOS E DEFINIÇÛES

I ur = I ãtomo ae fu para l0l8 átomos de

As concentrações medidas da ondem de centésinos

lH



de UT sã0, portanto,
é da ordem de 5%:

0 trit'io exi stente na atmosf era ternestre provém

de duas fontes diferentes, uma natural e a outra artifjcial.

Segundo CRAIG and LAL ( I 961 ) , a produção de tri-
tjo por processos naturais na estratosfera não é uniforme na su-
perficie terrestre, estando distribuida em diversas faixas de

latitude. Pode-se comprovar que a taxa de produção em altas latj
tudes -e bem superior ã m-edia. 0bserva-se que a f ração da produ-

ção total aumenta de 8% - 65% com o aumento de latitude (de 69 a

mais que 459) e o tempo de residênc'ia diminui de 6 - 0,3 anos.
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extremamente fracas. A preci são das medi das

3..l.1. Fonte de tritio

Como c

quantjdade de tritio
1952. ERTCKS0N (1965)
das na atmosfera, des

partir de 1954, a qua

tra passa a naturaì , a

maior.

o

t
n

e

d

e

t
i

S

m

e

eqtlãn

sido
termi
o I n]
dade

gindo

0s estudos real 'izados por vãri os autores sobre a

concentração de tritio em ãguas pl uvia'is de diversas regìões do

gl obo terrestre têm I evado a a1 gumas concl usões de carãter ge-

raì , onde as mais importantes são:

a) 0 trîtio produzido num hem'isfêr'io, permanece

praticamente confinado nel e, como conseqdjência provãveì dos pa-

drões de circul ação atmosf-eri ca. Dentro de um hemi sf -erio, a con-
centração de trítio na ãgua da chuva, em geral,aumenta com a la-
tìtude.

cia das expl osões nucl eares grande
introduz'ida na atmosfera, desde

nou as quantjdades de tritio I ibera
cio dos testes, de 1952 até 1962. A

acumul ada de origem termonucl ear ul
em 1962 um val or quase I 00 vezes

d

n

t

3.1 .2. Distribuição mundial do tritio em ãguas pl uvia is

ì

n

b) Para uma mesma latitude, concentração de trí



tio na ãgua da chuva
lidades ljtorâneas,
mar.

de. Quanto
trit'io nas

é maior dentro
por causa de sua

Ainda os teores de tritio nas precipitações são
control ados pel a passagem do tritio da estratosfera a troposfe-
ra através da tropopausa por difusã0, transporte por nuvem com

desenvol vimento vertical e esvaziamento através das desconti nui-
dades sazona'is da tropopausa (o mecanismo mais importante),assirn
como a sucessão e intensidade dos testes termonucleares.

c) Exis
mais alta a

ãguas pluvi

te outro ef eito rel acionado com a al t'itu
local idade, tanto maior a concentração cJe

ais.

dos conti nentes
diluição com a

A abertura e fechamento sazonal da

duz o "pico " da primavera que e igua'l a três vezes
méOio ponderado e o "vale" de outono que é igual a

I or anual mãdio ponderado.

A conseqtlôncia
tio Ìras precipitações refJete
cl eares.

que nas loca
um'idade do
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ta dão

testes
UT).

Misturas inter-hemisfér icas das masses ce ?t I en-
teores em tritio mai s fortes no hemi sfêrio norte ( poucos
no hemisfério sul: teor mãximo em 1967 ao redor de 100

tritio
_o

J

das no

bém são

Antes das expì osões nucl eares a concentração de

em ãguas de chuva oscilava entre 6 a 24 pCi/ì (l UT =3,22
',ti,i/inì). Cû¡,,.0 âs expìosões termcnucleanes foram realiza-

disto -e que a

a d'istrìbuição

hemìsf-erio

tropopausa pre

o valor anual
metade dc va-

As concentrações em

4 .000 a 5.000 UT. A part'ir de I 964,
começavam a diminuir lentamente no

Atual mente encontram-se entre 50

ma iores nesse hemi sf-erio.

distribuição do tri-
dos testes termonu-

norte, as concentrações 3nt ãgua de chuva tam

I 963 foram de aproximadamenie
as concentrações de tritio

hemisfério norte (PANE,l979).
I 00 uT.



No hemisfêrio sul em

tou uma concentração mê¿ia de I 5 UT

1965 em PANE, 1979), e em 1974 era

ca de l0 UT.

Exi stem dados s i stemãt'icos
ro a parti r de I 965. 0s val ores de tritio
de R jo de Jane'iro, Porto Al egre, Cu'iabá e

ì1,6 + 1,8 UT, .l7,3 + 2,7 UT, 20,1 16,0
pectjvamente.

teor mé¿ i o

1963 a ãgua

( THATC H ER,

de lB UT em

constante nas

0 tritio const'itui-se um traçador radioatìvo ideal
em hidrologìa. Ele acompanha a ãgua em todo o c'iclo hidro'lõg'ico.
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da chuva apresen-
PAYNE and CAMER0N,

mêdia.

3.1 .3. Apl icação do tritio na hidrol oq'ia

Como " idade da ãgua subterrânea ", entende- se o i n-
terval o de tempo transcorri do entre a sua prec'i pi tação sobre a

superficie terrestre e sua chegada no local da coleta da amostra.

preci pi tações -e de cer-

A ãgua da chuva possu'i certa concentração de tri-
t'io, na forma de ãgua tritiada. Quando essa ãgua se infiltra na

tera, fjca isolada, e a sua concentração de trítio começa a di-
m'inu'ir com o tempo, segundo a equação da des i ntegração radi oati va:

em território brasilei-
nas ãguas das chuvas
Brasít ia em 1973 eram:

UT e I 8,0 + 4,0 UT, res

ct ^ -rt= to e

onde:

ct =

Conhecendo-se as concentrações Co. Ct, pode- se

cal cular a "idade" dessa ãgua subterrãnea, util izando-se a equa-

concentração

co ncentração

= constante de des'i ntegração do tritio
= "idade da ãgua".t

de tritio no instante rrtrr

'i nicial de tritio



ção seguinte:

+ _ Ir-l

Entretanto, a determi nação de Co não ê fãc'i I . Co-

mo foi visto, a concentração de tritio na água da chuva, antes
das expl osões nucì eares, era mui to pequena. Por outro I ado, jã
se transcorreram ma'is de duas meìas-vidas desde a jntrodução do

trit'io art jf ìcial na atmosf era. Isso signif ica que ãguas sub-
terrâneas que não tiveram contribuição de trítio das expl osões
termonucleares possuem hoje uma concentração de tritio pratica-
mente desprezivel . 0 tritio pode ser ut'il i zado, conseqtJentemente
para datar ãguas i nfi I tradas depoi s de 1952.

In

onde:

ct
%-

T 1 /2 = meia-vida do i sótopo.

,,/,
-Ã ln

ct
e;

E necessãrio conhecer com prec'i são a concentração
in'ic'ial do tritio na ãgua de chuva inf iì trada, mas nem sempre is
so ê possivel, por falta de dados.
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Como conseqüência, a datação de águas subterrâ
neas, poF meio da concentração de tritio, é uti I i zada fundamen

talmente para identificar ãguas "recentes" ou "antigas", sempre

em re1 ação ao triti o das bombas termo nucl eares . Uma concentração
de tritjo inferior a I UT, geralmente j ndica a existência de

ãgua anterìor a 1952.

3 .2. ANÃL I SE DOS RESULTADOS

No estudo de tempo de residência de ãguas subter-
rãneas, adm'ite-se que quando o tritio não é detectãvel (: I UT ) ,

as águas são antigas.

Admitindo o nivel natural em tritio sendo l0 U.T,

pode-se distinguir se as ãguas são antigas ou recentes.



Assim:

Nivel natural

periodo

periodos

3 periodos

As

tes (V'itõria, do

(

4

35 a 40 anos)

periodos

(ãguas mais antigas que 35 a

determi nações
Boi e Plat'i na)

Fonte Vitõria:
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Célula
Cél ul a

l0

5

2r5

1 ,25

em tritio nas

resul taram nos

U.T.

U.T.

U.T.

U.T.

nQ3
n95

Fonte do Boi:

0,62

40 anos )

Célula ng I 21 ,72 U.T.

A

se concluir que

tes, quer d'izer,

Fonte Platina:

C6lula ng

Cél ul a ng

ãguas de três fon-
s egu i ntes dados :

A ãgua

considerada como ãgua

U.T.

8,52
9,19

parti r dos resul tados acima
as ãguas das três fontes são

menos que l0 anos.

9

lt

U.T.
U.T.

U.T. e da

como ãguas

pro porções

As ãguas das fontes V i tóri a , com m-edi a de 8,85
Pl at'i na com mêdia de 7 ,1 U.T. podem ser cons ideradas
recentes ou atuais em mistura com águas antigas em

d i ferentes .

da Fonte do Boi com 21 ,72 U.T., pode

atual ou ãgua de chuva.

8,20 U.T.
6,00 u . T.

apres entados Pode-
relat'ivamente recen

Essas concl usões são confi rmadas pel os resul tados

ser,



dos es+"ucos i sctõp: cos de I B0/150 Ê D,/ll, ass i m coÍì0, pel os resul -
'lados ob'li dos pel e r"rtodo maiernãt'ico de s imul ação .

4. RESUMO DO CAPTTULO

0s resul tados dos estudos apresentados nesse capí
tulo permitem chegar ã conclusão de que as águas das fontes es-fu-
dadas são de ori gem meteõri ca, de tempo de res i dãnci a curto , ou
seja, de circulação rãp'ida nos aquíferos com ãreas de ì ecarga va-
ri ando de pequenas a médias. Essas concl usões são comprovadas pe-
I os res ul tados de :

observou
de com a

g,g olBo
do es ta

ção mais

a) Re'lação isotóp'i ca de 180/.l60 e D/H onde se
que essa rel ação encontrada nas ãguas das f ontes co.i nc.i-
reta de trreci pi tação atmosférì ca da reqj ão que é ôD=

+ 20 o gye ti'ifere da re'úc'. ,l¿. rll'Êcìpit.,ç;,: :,lu:ii..iill, se¡t-lo
6D - B 6''0 + 10, indicando assim, uma provaver curri.ie¡-¡sa-
i ntens i va nessa regi ão.

As rel ações
ros em três tipos distintos,
tologias djferentes.

-i7l-

val cres de ol 8o

desses val ores
de ma i ori a dos

grande.

Ni" se observa'r'arn grandes vari ações mensai s nos

nas ãguas das f onte:- , âp9::ai' je g'r.ancie r¡ar j ação
nas ãguas da chuva, concluindo-se assìm que e S,ù.1
aquiferos das fontes €studaoas, 6 rel a il vamente

b) ltlo estudo Ca vazão rrrrt relação ã precip.itação
atmosférica observou.-se uma resposta basIa;.¡te rJriida cla r¡azão em

relação ãs chuvas, no caso da Fonte do llo'i, menos no cia Èo,lte ,ii -

tóri a e ai nda menos no da Fonte P'l atì na, 'i ndì cando ex'isti r gran-
des d j f erenças entre os Vol..mês ¡n6di os d: ãgua em armazenamento
di nâmi co.

i sotópi cas separam também os aquífe-
corr'espondendo aos três grupos de li

0s resul tados 'i ndicam as vazões exol orã,¡ei s por
ano, o que perm'i tirja orîentar os util izaoores das 'iontes sobre
as i nstal ações .



Fazendo-se a comparação entre as três fontes (pìa-
ti na, vi tóri a e do Boi ) , que foram escol hi das por surgi rem de
três I i tol ogi as di ferentes e onde todos os ti pos de anãl i ses e
medidas foram realizadas, pode-se concluir que a Fonte platina
(surgindo de fonolìtos) tem ãrea de recarga total, assim como vo-
I ume de armazenamento di nãm'i co mai or e o tempo de esgotamento pr.o
cessa-se em ma'i or tempo. Esses fatos refl etem-se na constânci a
dos valores da vazão e na pouca var.iação dos valores de ol8o. 0s
valores ma'is baixos nas unidades de trítio mostram ainda a mistu
ra de ãguas da chuva com ãguas mais ant.igas, onde a proporção da
ãgua antiga deve ser maior do que no caso da Fonte vitórja. A

circulação tamb6m 6 mais lenta e mais profunda, confirmada pelos
teores baixos de oxigênio dissolvido e constância da temperatu-
ra da ãgua.

A Fonte do Boi, surgindo de arenitos, tem a ãrea
de recarga total , assìm como o vol ume de armazenamento di nâmi-
co menor. No entanto, o tempo de esgotamento é um pouco maior do
que da Fonte Vitória, talvez pela maior distância da ãrea de al.i-
mentaçã0.0s valores de tritio indicaram que se trata de ãgua a-
tual ou da chuva, o que se refletiu na resposta imediata da va-
záo com a vari ação da prec'i pi tação atmosféri ca. Este fato é con-
fi rmado pe1 o vol ume de armazenamento di nâmi co pequeno, e uma cj r-
cul ação mui to rãpì da e pouco profunda, i ndi cada pel os val ores
mai s el evados de oxi gêni o d.issol v j do.

A Fonte Vi tõrj a, surgi ndo de fonol i tos, di abã-
sio e aluviã0, apresenta caractenístjcas entre as duas fontes an
teriores. Tanto sua ãrea total de recarga, como o volume de arma
zenamento dinâmico são médios. 0s valores de trítio indicaram ã-
guas recentes misturadas com ãguas mais antìgas, porém onde a pro
porção de ãgua recente deve ser maior do que no caso da Fonte pla
tjna. Este fato é verificado tambãm pela poss'ibilidade de infil-
tração da ãgua da chuva através da aluviã0, ao contrárjo da Fonte
Pl at'ina que surge de f raturas no f onol i to.
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0 término dos estudos
riação das características fisi cas,
das ãguas de oi to fontes da Estância
concl ujr os seguintes tópicos:

- Quanto ã origem
mente de origem meteórica, o que

dos val ores j sotópi cos de ol 8o 
e

da chuva.

q9!9!U!qE9=BBi!9t B4t:

0 tempo de resid
mergentes de I itol ogias diferen
do de teores de tritio nessas ã

ãgua atual ou da chuva aquel a d

que I 0 anos das fontes Pl ati na

nol jto e aluvião), onde existe
com mais recentes em proporções

V i tóri a exi ste uma contri bu i ção
das da aluvião com infiltração

sobre a origem, idade e a va

fisico-quimicas e quim'icas
de Águas da Prata permitiu

das ãguas, elas sao

e confi rmado pe1 a

ôD dessas ãguas com
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Foram ainda confirmadas essas conclusões com o es-

tudo da corre'lação da vazão e da prec'i p'i tação atmosf êri ca, real i -

zado através de um modelo matemãtico de simulaçã0. Neste estudo

fo i demonstrada a estreita semel hança entre vazão medida e s imul a

da, bem como, a resposta imediata da vazão da Fonte do Boì (areni

to) ãs chuvas, mostrando uma variação grande na vazão.Mostra ain

da a pequena variação da vazão da Fonte Vitõria, reflet'indo a li-
tologia m jsta (d jabãsio, fonol'ito e aluvião) e quase sem nenhu-

ma flutuação da vazão nas águas da Fonte Platina, reflet'indo cir-
culação maìs profunda dessas ãguas.

Ai nda por es se model o matemãti co foram determi na

das as ãreas de recarga dessas três fontes, sendo da Fonte Plati-
na o maior, a da Fonte Vitória intermediãria e do Boi a menor,con

firmadas também pelos resultados 'isotópicos. Ainda pode se dizer
que a alimentação da Fonte do Boi, vem de distância considerãvel.
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- Quanto ã classificação,pode se concluir que as.



ãguas das fontes Prata-Antiga, Prata-i'lova, Vitõria, Platina e

Paiol são bjcarbonatadas sõdicas, a da Fonte Prata-Raciioativa bi
carbonatada mista e a das fontes do Boi e Villela bicarbonatadas
sõdio-magnesianas. Essa classificação e conrelacionada com a I i-
tologia, sendo que as primeiras cinco ãguas surgem de rochas vul
cânicas e as úl timas tr"ês de arenitos.

As ãguas que podem ser consideradas como minerais,
de acordo com o Código de Aguas Minerais do Brasil são: fontes
Prata-Antiga, Prata-Nova, Vitõria, Plat'ina e Paio'l , no que diz
respeito aos sõl idos totais dissol v'idos e teores em iodeto e

fluoreto; fontes Prata-Antiga, Prata-Nova e Paiol em re'lação ao

seu teor erfl gãs carbônico; e pela radioatividade na fonte as fon
tes Prata-Radioativa, Pl ati na e Prata-Nova como fracamente radio
ativas; do Boi como radioativa e Vill ela e Vitõria como forte-
mente radioativas.

- Quanto ãs caracteristicas fisìcas, fisico-quimi
cas e químicas as ãguas se separam em três grupos distintos, re-
fletindo I itologias diferentes onde elas circulam.

-175-

A variação dos parâmetros fisicos, físico- qu'imi -

cos e quimicos estã intimamente ìigada ãs estações, ou seja, êS-

tações chuvosas e estações ou secas ou menos chuvosas, fato com-

provado pel o tratamento dos dados pel o programa fatori al de com-

putador.

0 pequeno estudo rel ati vo

tes entre ãgua e rocha revelou os tipos
sendo formadas secundariamente.

Deste estudo podem-se ainda t'irar diretrìzes ge-

ra i s para a expl oração das ãguas de fontes, cons jderando-se que

as ãguas são de tempo de residêncja curta e possuem reservas pe-

quenas a médias. Porisso os perimetros de proteção devem ser es-
tudados com rigor e ainda tomar cuidados especiais a fim ser evi
tada a expl oração predatõria dos seus I astros.

Ainda a metodologia da simuìação proporciona pre-
visões de volumes exolorãveis e orientação para os investjmentos

aos equììibrios existen
de mi nera i s qL:e estão



desti nados ã exp'loração i ndustri al
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