
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL  

DE OURO PRETO 

ESCOLA DE MINAS 

DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EVOLUÇÃO CRUSTAL 

E RECURSOS NATURAIS 

 

Geologia Ambiental e Conservação de Recursos Naturais 

 

 

 
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

                     Nº 380 

 

 
AVALIAÇÃO DO POTENCIAL HÍDRICO DE AQUÍFEROS FISSURAIS 

DOS COMPLEXOS BAÇÃO E BONFIM SETENTRIONAL, 

QUADRILÁTERO FERRÍFERO - MG 

 
por 

 
 
 

Thaís Palma de Brito 

Orientador: Prof. Dr. Luis de Almeida Prado Bacellar 

Coorientadora: Profa. Dra. Maria Sílvia Carvalho Barbosa 

 

 

 

 

Ouro Preto, dezembro de 2018 





i  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL HÍDRICO DE AQUÍFEROS 

FISSURAIS DOS COMPLEXOS BAÇÃO E BONFIM 

SETENTRIONAL, QUADRILÁTERO FERRÍFERO – MG. 

 

 

 



ii 
 



iii 
 

 

 

 
 

 
 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

Reitora 

Cláudia Aparecida Marliére de Lima 

Vice-Reitor 

Hermínio Arias Nalini Júnior 

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 

Sérgio Francisco de Aquino 

 

 

ESCOLA DE MINAS 

Diretor 

Issamu Endo 

Vice-Diretor 

José Geraldo Arantes de Azevedo Brito 

 

 

DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA 

Chefe 
 

Luís Antônio Rosa Seixas 



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E V O LU Ç ÃO CR U S TA L E RE C U RS O S N AT U R AI S 



v 

 

 

CONTRIBUIÇÕES ÀS CIÊNCIAS DA TERRA 

 

 

 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

Nº 380 

 

 
AVALIAÇÃO DO POTENCIAL HÍDRICO DE AQUÍFEROS 

FISSURAIS DOS COMPLEXOS BAÇÃO E BONFIM 

SETENTRIONAL, QUADRILÁTERO FERRÍFERO – MG.  

 

 

Thaís Palma de Brito 

 

 
Orientador 

Luis de Almeida Prado Bacellar  

Coorientadora 

Maria Sílvia Carvalho Barbosa 

 

 

 

Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Evolução Crustal 

e Recursos Naturais do Departamento de Geologia da Escola de Minas da Universidade 

Federal de Ouro Preto como requisito à obtenção do Título de Mestre em Evolução Crustal 

e Recursos Naturais, Área de Concentração: Geologia Ambiental e Conservação dos 

Recursos Naturais. 

 

 

 
 

OURO PRETO 

2018 
 

 

 



vi 

 

B862a Brito, Thaís Palma de. 
Avaliação do potencial hídrico de aquíferos fissurais dos complexos Bação e 

Bonfim Setentrional, Quadrilátero Ferrífero - MG [manuscrito] / Thaís Palma 
de Brito. - 2018. 

115f.: il.: color; grafs; tabs; mapas. (M) 
 

Orientador: Prof. Dr. Luis de Almeida Prado Bacellar. 
Coorientadora: Profª. Drª. Maria Sílvia Carvalho Barbosa. 
 
Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Ouro Preto. Escola de 

Minas. Departamento de Geologia. Programa de Pós-Graduação em Evolução 
Crustal e Recursos Naturais. 

Área de Concentração: Geologia Ambiental e Conservação de Recursos 
Naturais (GARN). 

 
1. Aquíferos. 2. Rochas cristalinas. 3. Quadrilátero Ferrífero (MG). I. 

Bacellar, Luis de Almeida Prado. II. Barbosa, Maria Sílvia Carvalho. III. 
Universidade Federal de Ouro Preto. IV. Titulo. 

CDU: 556.33 

Universidade Federal de Ouro Preto - http://www.ufop.br 

Escola de Minas - http://www.em.ufop.br 

Departamento de Geologia - http://www.degeo.ufop.br/ 

Campus Morro do Cruzeiro s/n – Bauxita 

35.400-000 Ouro Preto, Minas Gerais 

Tel. (31) 3559-1600, Fax: (31) 3559-1606 e-mail: pgrad@degeo.ufop.br 

 

 

 

ISSN 85-230-0108-6 

Depósito Legal na Biblioteca Nacional 

Edição 1ª 

 

 

 

Os direitos de tradução e reprodução reservados.  

Nenhuma parte desta publicação poderá ser gravada, armazenada em sistemas eletrônicos, 

fotocopiada ou reproduzida por meios mecânicos ou eletrônicos ou utilizada sem a observância 

das normas de direito autoral. 

 

 

 

Catalogação elaborada pela Biblioteca Prof. Luciano Jacques de Moraes do Sistema de 

Bibliotecas e Informação -SISBIN -Universidade Federal de Ouro Preto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogação: www.sisbin.ufop.br 

http://www.ufop.br/
http://www.ufop.br/
http://www.sisbin.ufop.br/
http://www.sisbin.ufop.br/


vii 

 

  



viii 

 

  



ix 

 

Agradecimentos 

 

Agradeço primeiramente ao nosso grandioso Deus, pois sem Ele nada seria possível. 

À minha mãe Marise e aos meus irmãos Rafael, Matheus e Marcelo, pelo amor e apoio ao longo 

dessa jornada. 

Ao meu orientador Luis Bacellar, por toda a disponibilidade em me orientar, pela revisão da 

dissertação, por todo o incentivo e sugestões dadas. 

À minha coorientadora Maria Sílvia, pelos ensinamentos, conselhos e palavras de sabedoria. 

Ao professor Cesar Barella, pelo grande auxílio dado para a obtenção dos resultados deste 

trabalho, sempre muito gentil e disposto a ajudar. 

Aos queridos amigos Edgar, Gisela e Denise, por todo o companheirismo desde os tempos da 

graduação. 

Ao IGAM, pelos dados fornecidos para a validação dos resultados finais. 

À UFOP, pelo ensino de ótima qualidade por meio do Programa de Pós-Graduação em Evolução 

Crustal e Recursos Naturais. 

À CAPES, pelo auxílio financeiro mediante a concessão da bolsa de mestrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



xi 

 

Sumário 

AGRADECIMENTOS ............................................................................................................... ix 

LISTA DE FIGURAS ............................................................................................................... xv 

LISTA DE TABELAS ............................................................................................................. xvii 

RESUMO .................................................................................................................................. xix 

ABSTRACT .............................................................................................................................. xxi 

CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO ................................................................................................ 1 

1.1 - Considerações Iniciais .......................................................................................................... 1 

1.2 - Objetivos ............................................................................................................................... 2 

1.3 - Justificativas .......................................................................................................................... 3 

1.4 - Localização e Vias de Acesso ............................................................................................... 3 

CAPÍTULO 2 - CARACTERÍSTICAS REGIONAIS ............................................................. 5 

2.1 - Apresentação ......................................................................................................................... 5 

2.2 - Trabalhos Anteriores: Geologia, Hidrogeologia e Geofísica ................................................ 7 

2.3 - Estratigrafia ........................................................................................................................... 9 

2.3.1 - Embasamento Cristalino ........................................................................................ 10 

2.3.2 - Sequências Supracrustais ....................................................................................... 11 

2.3.3 - Rochas Intrusivas ................................................................................................... 12 

2.3.4 - Coberturas Cenozoicas .......................................................................................... 12 

2.4 - Aspectos Fisiográficos ........................................................................................................ 12 

2.5 - Arcabouço Estrutural .......................................................................................................... 15 

2.5.1 - Complexos Metamórficos Bação e Bonfim Setentrional ...................................... 17 

2.6 – Evolução Tectônica ............................................................................................................ 18 

2.6.1 - Neotectônica .......................................................................................................... 21 

2.7 – Contexto Hidrogeológico ................................................................................................... 23 

2.7.1 - Sistema Hidrogeológico em Rochas Xistosas ....................................................... 24 

2.7.2 - Sistema Hidrogeológico em Rochas Quartzíticas .................................................. 25 

2.7.3 - Sistema Hidrogeológico em Formações Ferríferas ................................................ 26 

2.7.4 - Sistema Hidrogeológico em Rochas Carbonáticas ................................................ 26 

2.7.5 - Sistema Hidrogeológico em Rochas Metapelíticas ............................................... 26 

2.7.6 - Sistema Hidrogeológico em Rochas Metabásicas ................................................. 27 

2.7.7 - Sistema Hidrogeológico em Coberturas Sedimentares .......................................... 27 

2.7.8 - Sistema Hidrogeológico em Rochas Cristalinas .................................................... 27 

            Aquíferos em Rochas Granito-Gnáissicas............................................................. 27 

 



xii 

 

CAPÍTULO 3 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ..................................................................... 31 

3.1 - Aquíferos Fissurais ............................................................................................................. 31 

3.1.1 - Aspectos Gerais ..................................................................................................... 31 

3.1.2 - Dinâmica de Fluxo de Água Subterrânea em Meios Fissurais .............................. 37 

3.1.3 - Produtividade em Rochas Granito-gnáissicas........................................................ 43 

3.1.4 - Métodos Auxiliares de Investigação ...................................................................... 45 

3.1.5 - Métodos Geofísicos ............................................................................................... 47 

           Método Radiométrico.............................................................................................. 48 

           Método Magnetométrico......................................................................................... 50 

3.1.6 - Modelo HAND ...................................................................................................... 53 

3.1.7 - Método AHP  ......................................................................................................... 55 

CAPÍTULO 4 – MATERIAIS E MÉTODOS ......................................................................... 59 

4.1 - Levantamento Bibliográfico ............................................................................................... 59 

4.2 - Obtenção de dados .............................................................................................................. 60 

4.3 - Confecção de mapas temáticos ........................................................................................... 62 

4.4 - Análise dos resultados......................................................................................................... 63 

4.5 - Integração dos mapas .......................................................................................................... 63 

4.6 - Discussão dos resultados e conclusões ............................................................................... 64 

CAPÍTULO 5 – APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS .................................................. 65 

5.1 - Lineamentos ........................................................................................................................ 65 

5.1.1 - Lineamentos Morfoestruturais ............................................................................... 65 

5.1.2 - Lineamentos Radiométricos .................................................................................. 67 

5.1.3 - Lineamentos Magnetométricos .............................................................................. 71 

                      Deconvolução de Euler.......................................................................................... 74 

5.2 - Modelos HAND .................................................................................................................. 78 

5.3 - Mapas de declividade .......................................................................................................... 79 

5.4 - Mapas litológicos ................................................................................................................ 80 

5.5 - Mapas de favorabilidade hídrica subterrânea ...................................................................... 81 

CAPÍTULO 6 – DISCUSSÃO .................................................................................................. 85 

Assessment of the groundwater favorability of fractured aquifers from the southeastern Brazil 

crystalline basement .................................................................................................................... 85 

6.1 - Introduction ......................................................................................................................... 85 

6.2 – Materials and methods ....................................................................................................... 87 

6.2.1 - Study areas ............................................................................................................. 87 

6.2.2 - Auxiliary tools ....................................................................................................... 88 

6.2.3 - Thematic maps ....................................................................................................... 89 



xiii 

 

6.2.4 - The Integration of maps ......................................................................................... 91 

6.3 - Results and discussion ........................................................................................................ 93 

6.3.1 - Analysis of the lineaments ..................................................................................... 93 

6.3.2 - Assessment of the water table depth ...................................................................... 95 

6.3.3 - Topographic analysis ............................................................................................. 95 

6.3.4 - Lithological Composition ...................................................................................... 96 

6.3.5 - Integration of the maps and analysis of the final model ........................................ 98 

6.4 - Conclusions ....................................................................................................................... 101 

CAPÍTULO 7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS ..................................................................... 103 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................. 105 

ANEXOS .................................................................................................................................. 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 

 

 

  



xv 

 

Lista de Figuras 

Figura 1.1 - Mapa geológico simplificado do Quadrilátero Ferrífero, com a localização ........................... 4 

Figura 1.2 - Acessos terrestres às áreas de estudo ....................................................................................... 4 

Figura 2.1 - Mapa geológico simplificado do Cráton São Francisco .......................................................... 6 

Figura 2.2 - Coluna litoestratigráfica do Quadrilátero Ferrífero .................................................................. 9 

Figura 2.3 - Mapa geológico que engloba as áreas de estudo .................................................................... 11 

Figura 2.4 - Mapa geológico do Quadrilátero Ferrífero, exibindo ............................................................ 17 

Figura 2.5 - Evolução geodinâmica do Quadrilátero Ferrífero .................................................................. 19 

Figura 2.6 - Modelo de evolução tectônica do Quadrilátero Ferrífero ...................................................... 20 

Figura 2.7 - Modelo do perfil de alteração proveniente de rochas cristalinas ........................................... 28 

Figura 3.1 - Tipos de porosidade em aquíferos: a) Porosidade primária ................................................... 32 

Figura 3.2 - A permeabilidade é condicionada pela conexão dos espaços vazios ..................................... 34 

Figura 3.3 - Influência da abertura (b) e da frequência de fraturas na condutividade ............................... 38 

Figura 3.4 - Tipos de propagação de fraturas por extensão perpendicular ................................................ 39 

Figura 3.5 - Regimes tectônicos e posicionamento espacial de fraturas extensionais ............................... 39 

Figura 3.6 - Influência de campos de tensões neotectônicos sobre a abertura de fraturas. ........................ 40 

Figura 3.7 - Modelo esquemático do sistema de fluxo da água em aquífero ............................................. 43 

Figura 3.8 - Correlação entre a transmissividade e a capacidade específica ............................................. 44 

Figura 3.9 - Associação de um lineamento formado por traço retilíneo de drenagem .............................. 45 

Figura 3.10 - Componentes de um SIG ..................................................................................................... 47 

Figura 3.11 - Histograma com intervalos de susceptibilidade magnética ................................................. 51 

Figura 3.12 - Procedimento para o cálculo do algoritmo HAND .............................................................. 54 

Figura 3.13 - Estrutura Hierárquica do Método AHP, mostrando a distribuição ...................................... 56 

Figura 4.1 - Fluxograma exibindo a metodologia do trabalho .................................................................. 59 

Figura 4.2 - Localização da Área 2, destacada em vermelho, onde: B-W ................................................ 61 

Figura 5.1 - Mapa de lineamentos morfoetruturais dos complexos .......................................................... 66 

Figura 5.2 - Mapas de densidade de lineamentos morfoestruturais dos complexos .................................. 67 

Figura 5.3 - Fluxograma exibindo o processamento utilizado para a geração dos grids ........................... 68 

Figura 5.4 - Fluxograma exibindo o processamento utilizado para a geração dos grids ........................... 69 

Figura 5.5 - Mapas de lineamentos radiométricos dos complexos Bonfim Setentrional........................... 70 

Figura 5.6 - Mapas de densidade de lineamentos radiométricos dos complexos ...................................... 71 

Figura 5.7 - Fluxograma exibindo o processamento utilizado para a geração dos grids ........................... 72 

Figura 5.8 - Mapas de lineamentos magnetométricos dos complexos ...................................................... 73 

Figura 5.9 - Mapas ASA com a localização dos perfis de deconvolução .................................................. 75 

Figura 5.10 - Perfil 10 da Deconvolução de Euler do Complexo Bonfim Setentrional ............................ 76 



xvi 

 

Figura 5.11 - Perfil 13 da Deconvolução de Euler do Complexo do Bação .............................................. 76 

Figura 5.12 - Modelos tridimensionais das áreas de estudo com os lineamentos ..................................... 77 

Figura 5.13 - Mapas de densidade de lineamentos magnetométricos dos complexos ............................... 78 

Figura 5.14 - Modelos HAND dos complexos Bonfim Setentrional (a) e Bação (b) ................................ 79 

Figura 5.15 - Mapas de declividade dos complexos Bonfim Setentrional (a) e Bação (b) ........................ 80 

Figura 5.16 - Mapas litológicos dos complexos Bonfim Setentrional (a) e Bação (b) .............................. 81 

Figura 5.17 - Mapa de favorabilidade hídrica subterrânea do Complexo Bonfim .................................... 83 

Figura 5.18 - Mapa de favorabilidade hídrica subterrânea do Complexo do Bação ................................. 84 

Figure 6.1 - Simplified geological map of the Quadrilátero Ferrífero, highlighting ................................ 88 

Figure 6.2 - Maps of the three (morphostructural, radiometric and magnetometric) types ....................... 94 

Figure 6.3 - Tridimensional models generated by means of Euler deconvolution .................................... 95 

Figure 6.4 - Maps used in the integration, in order to generate the final models ...................................... 97 

Figure 6.5 - Favorability maps for the Northern Bonfim (a) and Bação (b) .............................................. 99 

Figure 6.6 - Dispersion graph correlating specific capacity values obtained .......................................... 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 

 

Lista de Tabelas 

Tabela 2.1 - Comparação entre as classificações das unidades hidrogeológicas ....................................... 24 

Tabela 2.2 - Sistemas e unidades hidrogeológicas reconhecidas ............................................................... 25 

Tabela 3.1 - Classificação hidrogeológica das rochas ............................................................................... 31 

Tabela 3.2 - Ação dos fatores controladores do fluxo de água subterrânea  .............................................. 41 

Tabela 3.3 - Procedimentos para a identificação de situações mais favoráveis ......................................... 42 

Tabela 3.4 - Definição de classes de produtividade de aquíferos a partir .................................................. 45 

Tabela 3.5 - Minerais radioativos .............................................................................................................. 48 

Tabela 3.6 - Conteúdo radioativo das principais rochas ígneas ................................................................. 49 

Tabela 3.7 - Filtros de Fourier e suas finalidades geofísicas ..................................................................... 52 

Tabela 3.8 - Relação entre o índice estrutural e os modelos físicos e geológicos ..................................... 53 

Tabela 3.9 - Definição de classes para o modelo HAND na região da Amazônia central ......................... 55 

Tabela 3.10 - Escala de importância relativa de Saaty .............................................................................. 56 

Tabela 3.11 - Exemplo de matriz de comparação ...................................................................................... 57 

Tabela 3.12 - Exemplo de matriz de comparação normalizada ................................................................. 57 

Tabela 3.13 - Cálculo aproximado do vetor de Eigein (λ) ......................................................................... 57 

Tabela 3.14 - Índice de Consistência Aleatório ......................................................................................... 58 

Tabela 5.1 - Classificação do relevo .......................................................................................................... 79 

Table 6.1 - Saaty scale of preferences ....................................................................................................... 91 

Table 6.2 - Example of a comparative matrix ............................................................................................ 92 

Table 6.3 - Random Consistency Index ..................................................................................................... 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xviii 

 

  



xix 

 

Resumo 

 

O potencial hídrico de aquíferos pode ser avaliado por meio da favorabilidade de água 

subterrânea, que consiste na facilidade de se encontrar bons aquíferos com perfurações de baixo 

custo de poços tubulares. Em aquíferos fraturados, a definição de áreas mais favoráveis à 

prospecção de água subterrânea é fundamental, pois estes normalmente se caracterizam por 

elevada anisotropia e heterogeneidade, o que dificulta sua explotação. Portanto, a confecção de 

mapas de favorabilidade hídrica subterrânea dos aquíferos fraturados dos complexos Bação e 

Bonfim Setentrional (Quadrilátero Ferrífero - MG, sudeste do Brasil) pode auxiliar em trabalhos 

de pesquisa e prospecção de água subterrânea, proporcionando alternativas de abastecimento na 

região, que apresenta severos problemas de disponibilidade hídrica. Neste estudo, os mapas de 

favorabilidade foram obtidos utilizando-se o método Analytic Hierachy Process (AHP), a partir 

de seis níveis de informação: o modelo Height Above the Nearest Drainage (HAND), o mapa de 

declividade, três mapas de lineamentos (morfoestruturais, radiométricos e magnetométricos) e o 

mapa litológico. O modelo HAND foi o mais relevante, pelo fato de relacionar-se à profundidade 

da superfície freática, seguido pelo mapa de declividade e pelos mapas de lineamentos, 

relacionados com a capacidade de recarga e com as fraturas dos aquíferos, respectivamente. Por 

outro lado, os mapas litológicos foram os de menor importância para o processo de integração, 

pelo fato de apresentarem um aspecto mais homogêneo. Também foram gerados modelos 

tridimensionais das áreas por meio da Deconvolução de Euler, para auxiliar na visualização de 

estruturas mais profundas. A direção de lineamentos E-W foi ponderada com maior valor, por 

ocorrer com maior frequência e por se encontrar subparalela à direção atual do esforço principal 

máximo (1). Os mapas de favorabilidade foram validados com a comparação com 82 valores de 

capacidade específica de poços tubulares profundos da região. Embora mais dados sejam 

necessários para confirmar o método adotado, os resultados foram promissores e podem ser 

testados em outras áreas com embasamento cristalino. 

 

Palavras-chave: favorabilidade hídrica subterrânea, aquíferos fraturados, exploração de água 

subterrânea, rochas cristalinas, sudeste do Brasil. 
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Abstract 

 

The water potential of aquifers can be assessed by means of groundwater favorability, which 

consists of the faculty to find good aquifers at low-cost well drilling. When it comes to fractured 

aquifers, the definition of areas favorable to groundwater prospecting is fundamental, because 

these aquifers are usually characterized by high anisotropy and heterogeneity, which makes their 

exploitation difficult. Therefore, groundwater favorability maps can aid groundwater prospecting 

in fractured aquifers, such as those presented here for the Bação and Northern Bonfim complexes 

(Quadrilátero Ferrífero – State of Minas Gerais, southeastern Brazil), bringing alternatives for 

water supply in regions where water availability is at risk. The favorability maps presented in this 

study were obtained by means of the Analytic Hierarchy Process (AHP), using six information 

levels: the Height Above the Nearest Drainage (HAND) model, the declivity map, three lineament 

(morphostructural, radiometric and magnetometric) maps, and the lithological map. The HAND 

model was ranked as the most relevant because of its relationship with the water table depth; the 

declivity map and the lineament maps correlated respectively with the recharge capacity and the 

fractures of the aquifers. On the other hand, the lithological maps were the ones of least 

importance for the integration, because they present a more homogeneous aspect. Three-

dimensional models of the areas were also generated through the Euler Deconvolution, to aid in 

the visualization of deeper structures. The highest weight was attributed to the predominant E-W 

strike of the lineaments because it is the most frequent and subparallel to the present strike of the 

maximum principal stress (1). The favorability maps were validated by comparing them with 82 

specific capacity values obtained from wells tests. Despite more data should be necessary to 

confirm the method adopted here, the results were promising and can be tested in other areas of 

the crystalline basement. 

 

Keywords: groundwater favorability, fractured aquifers, groundwater exploration, crystalline 

rocks, southeastern Brazil. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

1.1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A água é um bem mineral de extrema importância, que está diante de diversos problemas de gestão 

e sustentabilidade ambiental, destacando-se o forte quadro de escassez e demanda crescente do recurso 

hídrico nos dias atuais. As reservas subterrâneas configuram o maior volume de água doce — na forma 

líquida, que ocorre na Terra, com cerca de 10,3 milhões de km³, ao passo que os rios e lagos concentram 

por volta de 104 mil km³. Porém, o manancial subterrâneo não tem sido incorporado nos planos de 

gerenciamento de recursos hídricos com uma boa frequência, possivelmente pelo fato das águas 

subterrâneas apresentarem uma utilização relativamente mais barata, e as obras não serem tão fotogênicas, 

quando comparadas às barragens e estações de tratamento das águas superficiais (Feitosa et al. 2008).  

A produção de água em aquíferos fraturados é complexa não somente pela dificuldade de se 

encontrar fraturas bem abertas, persistentes e bem conectadas (Singhal & Gupta 1999), mas também pela 

sua explotação, já que os poços são caros e com índice de sucesso inferior ao de outros aquíferos, como os 

com porosidade granular. Quanto mais raso o aquífero, mais barata a perfuração dos poços e normalmente 

mais fácil de se encontrar fraturas mais abertas, devido ao desconfinamento, sobretudo das fraturas 

subhorizontais (Lachassagne in Ahmed et al. 2008).  

Por meio desta pesquisa foram realizados estudos geológicos, hidrogeológicos, geomorfológicos e 

geofísicos em duas áreas do embasamento cristalino, que correspondem aos complexos Bação e Bonfim 

Sententrional do Quadrilátero Ferrífero - MG (QFe), caracterizados por aquíferos do tipo fraturado ou 

fissural. Estas áreas não apresentam muitos estudos hidrogeológicos e foram avaliadas, portanto, quanto ao 

potencial hídrico dos aquíferos, por meio da geração de mapas de favorabilidade de água subterrânea (ou 

favorabilidade hídrica subterrânea), a partir da análise de fatores condicionantes (de maneira indireta), com 

o auxílio de métodos geofísicos, estudos morfoestruturais, entre outros. A favorabilidade de água 

subterrânea, por sua vez, pode ser entendida como a facilidade de se encontrar bons aquíferos com 

perfurações de baixo custo de poços tubulares.  

A partir de modelos digitais de elevação (MDE) das áreas selecionadas, foram realizados o 

reconhecimento e a análise de lineamentos morfoestruturais. Em uma região mais acidentada, por exemplo, 

espera-se valores mais baixos de capacidade específica de poços, ou seja, uma área de menor potencial 

hídrico subterrâneo, quando comparada a uma região onde o relevo se encontra mais plano. Isso porque a 
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camada de regolito tende a ser menos espessa em regiões mais íngremes, facilitando o escoamento 

superficial, ocorrendo o contrário em regiões menos acidentadas, o que leva a um maior acúmulo de água 

por entre os vazios do solo, funcionando como uma esponja. Porém, tais fatos nem sempre ocorrem desta 

forma, pois as regiões podem ser controladas também por outros fatores, como o grau de fraturamento, uma 

vez que a capacidade específica é diretamente proporcional a este atributo, caso as fraturas não estejam 

fechadas. 

A geofísica, por meio dos métodos radiométrico e magnetométrico, auxilia no mapeamento lito-

estrutural e na visualização das estruturas em profundidade, respectivamente. Os lineamentos radiométricos 

e magnetométricos traçados podem ser correlacionados às estruturas aflorantes ou não, tais como as fraturas 

do aquífero.  

Além das análises morfoetruturais e geofísicas, por meio dos lineamentos, outras ferramentas foram 

empregadas para os estudos hidrogelógicos nos complexos Bação e Bonfim Setentrional, como o modelo 

HAND (Height Above the Nearest Drainage) e dados de declividade e litologia. O modelo HAND pode ser 

definido como a distância vertical acima do canal de drenagem mais próximo, que é gerado a partir da 

diferença de altitude de modelos digitais de elevação (MDE), juntamente com a rede de drenagem de 

referência (Rennó et al. 2008, Nobre et al. 2011). Dessa forma, o HAND expressa a profundidade do lençol 

freático de maneira indireta, consistindo em uma ferramenta muito útil para estudos ligados à água 

subterrânea. Pode-se dizer, portanto, que o potencial hídrico dos aquíferos ao longo das duas áreas 

selecionadas pode estar condicionado, principalmente, por fatores ligados a diferenças de relevo e 

intensidade de fraturamento, pois a litologia não é muito heterogênea, composta basicamente por rochas 

granito-gnáissicas, e o clima também é semelhante. 

1.2 - OBJETIVOS 

 O objetivo deste trabalho foi a confecção de dois mapas de favorabilidade hídrica subterrânea a 

partir da integração de seis mapas temáticos para as áreas dos complexos Bação e Bonfim Setentrional, 

utilizando-se a técnica AHP (Analytic Hierarchy Process), sendo eles: modelo HAND, três mapas de 

lineamentos (morfoestruturais, radiométricos e magnetométricos), mapa de declividade e mapa litológico. 

Tais áreas possuem características semelhantes, como litologia e clima, porém, apresentam valores de 

capacidade específica variados, devido a outros fatores condicionantes, que foram analisados por meio de 

estudos geológicos, hidrogeológicos, geomorfológicos, morfoestruturais e geofísicos. Os mapas finais 

ressaltam, portanto, as zonas de maior potencial hídrico subterrâneo ao longo destes complexos.   
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1.3 – JUSTIFICATIVAS 

Esta pesquisa contribui para trabalhos relativos à prospecção de água subterrânea nos complexos 

Bação e Bonfim Setentrional, onde o recurso hídrico subterrâneo proporciona alternativas de fonte de 

abastecimento populacional, devido a problemas relacionados à maior demanda de água, assim como de 

contaminação das águas superficiais por atividades urbanas, industriais e de diversas minas da região. Além 

disso, as áreas de estudo situam-se na região metropolitana de uma das maiores cidades brasileiras (Belo 

Horizonte), que vem sofrendo graves problemas de disponibilidade hídrica. O desenvolvimento deste 

trabalho torna-se importante em virtude da escassez de estudos hidrogeológicos em rochas do embasamento 

cristalino na região do Quadrilátero Ferrífero (MG), contribuindo, dessa forma, para estudos posteriores.  

1.4 - LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO  

As áreas de estudo correspondem aos complexos Bonfim Setentrional (entre as coordenadas 

43°58’50” –  44°15’00” W e 20°06’00” – 20°15’00” S) e Bação (entre as coordenadas 43°36’34” – 

43°53’00” W e 20º10’50” – 20°24’00” S) do Quadrilátero Ferrífero – MG (Figura 1.1), com abrangência 

de aproximadamente 400 km² cada.  

O acesso aos locais pode ser realizado por meio da MG-040 a oeste, a partir de Belo Horizonte até 

Brumadinho, por exemplo, com cerca de 56km de distância (Complexo Bonfim); e por meio da BR-040 até 

Itabirito, distando aproximadamente 57 km (Complexo do Bação). Partindo-se de Ouro Preto, o acesso pode 

ser feito por meio da BR-356, a leste (Figura 1.2). As áreas de estudo também podem ser acessadas por 

meio de estradas secundárias da região. 
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Figura 1.1 – Mapa geológico simplificado do Quadrilátero Ferrífero, com a localização das áreas de estudo: os 

complexos Bonfim Setentrional e Bação (modificado de Dorr II 1969). 

 

Figura 1.2 – Acessos terrestres às áreas de estudo (delimitadas pelos polígonos) a partir da capital, Belo Horizonte, 

(por meio da MG-040 e BR-040) e pela cidade de Ouro Preto (por meio da BR-356) (Fonte: Google Earth, 

https://www.google.com/maps/@-20.19123,-43.88957,91008m/data=!3m1!1e3,  acessado em 12/11/16).  

https://www.google.com/maps/@-20.19123,-43.88957,91008m/data=!3m1!1e3


CAPÍTULO 2 

CARACTERÍSTICAS REGIONAIS 

2.1 - APRESENTAÇÃO 

O Quadrilátero Ferrífero (QFe) situa-se no extremo sul do Cráton São Francisco (Figura 2.1), no 

centro do estado de Minas Gerais, com uma extensão de aproximadamente 7000 km² — entre as cidades 

de Belo Horizonte (NW), Itabira (NE), Ouro Preto (SE) e Congonhas (SW) — e apresenta um formato 

quadrangular, devido à estrutura dômica (complexos metamórficos) e de bacia do Supergrupo Minas 

(Dorr II 1969, Roeser & Roeser 2010). O QFe compreende rochas neoarqueanas do tipo greentone belt 

(Supergrupo Rio das Velhas), cercadas por complexos granito-gnáissicos mais antigos e sobrepostos por 

uma sucessão sedimentar paleoproterozoica (Supergrupo Minas), todos afetados pela orogenia 

transamazônica, há aproximadamente 2,0 Ga (Noce et al. 1998).  

A história do QFe está fortemente associada ao desenvolvimento de atividades ligadas à extração 

de recursos minerais, dispondo de registros desde o século XVII. Assim sendo, a principal atividade 

econômica dessa região é a mineração, relacionada aos núcleos populacionais mais importantes, 

desempenhando significativo papel sócio-econômico (Girodo 2005, Azevedo 2007). O QFe é, talvez, a 

província metalogenética mais importante do país, apresentando significativas jazidas de ferro e ouro, 

depósitos de manganês e bauxita, além de pedras preciosas, como topázio e esmeralda (Girodo op. cit., 

Roeser & Roeser op. cit.).  

Há um outro recurso de destaque na região, o hídrico, que devido à ampla disponibilidade, levou à 

instalação de sistemas de abastecimento, como o sistema integrado responsável pelo abastecimento da 

região metropolitana de Belo Horizonte (MG), mantido pela COPASA (Mourão 2007). Atendo-se aos 

recursos hídricos subterrâneos, os tipos de aquíferos que se fazem presente na região do QFe, relacionados 

às unidades geológicas, são: inconsolidados, quartzíticos, carbonáticos, em formações ferríferas, em xistos 

e em rochas granito-gnáissicas (Mourão op. cit.).  

Segundo Beato et al. (2006), a região está sujeita a impactos ambientais variados, tais como 

contaminação, drenagem ácida, diminuição de vazões livres e rebaixamento dos níveis de água, como 

consequência do aumento da ocupação urbana, bem como da expansão de atividades ligadas à mineração.  
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Figura 2.1 – Mapa geológico simplificado do Cráton São Francisco, bordejado pelos cinturões orogênicos 

brasilianos, com a identificação das bacias intracratônicas São Francisco, Irecê e Una-Utinga. Além disso, exibe a 

localização do Quadrilátero Ferrífero, ao sul do Cráton São Francisco que, por sua vez, encontra-se na porção 

oriental do Brasil (modificado de Sial et al. 2009). 

 

Os estudos hidrogeológicos na região do QFe iniciaram-se, sistematicamente, somente a partir da 

década de 1980, devido a questões relacionadas ao minério de ferro, como o rebaixamento de níveis de 

água. Dessa forma, instituições ambientais começaram a atuar em busca da compreensão da 

hidrodinâmica dos aquíferos da região, em virtude da relevante importância relacionada à preservação 

ambiental e ao abastecimento populacional (Beato et al. 2006). 
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O interesse voltado à prospecção de água subterrânea em meios fissurais tem crescido nas últimas 

décadas, embora essa tipologia de aquíferos apresente permeabilidade menor e uma maior dificuldade na 

locação de poços (Singhal in Ahmed et al. 2008, Krásný et al. in Sharp 2014). Isso ocorre devido à 

demanda cada vez maior do recurso hídrico, fazendo com que as propriedades hidrogeológicas das rochas 

fraturadas sejam estudadas e entendidas de uma maneira mais aprofundada. Em geral, na maior parte das 

rochas da região do Quadrilátero Ferrífero, a água subterrânea está associada a meios fraturados (Costa 

2005). 

2.2 – TRABALHOS ANTERIORES: GEOLOGIA, HIDROGEOLOGIA E GEOFÍSICA 

A região do Quadrilátero Ferrífero (QFe) começou a ser estudada no início do século XIX, a partir 

de pesquisas científicas feitas por José Vieira Couto e, posteriormente, por Wilhelm Ludwig von 

Eschwege. Além destes, Virgil von Helmreichen, Pierre Joseph Aimé Pissis e Peter Claussen são outros 

cientistas que contribuíram com importantes estudos da área (Machado 2009).  

Inúmeras publicações internacionais sobre o QFe foram realizadas por Henri Gorceix, com a 

inauguração da Escola de Minas em 1876. Ademais, em meados do século XX, o United States 

Geological Survey - USGS, juntamente ao Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM – 

desenvolveu um projeto de mapeamento em detalhe, na escala de 1:25.000, de toda a região. Por meio 

deste projeto, Dorr II (1969) elaborou uma coluna estratigráfica do QFe, que ainda pode ser considerada 

atual. Em seguida, autores como Ladeira & Viveiros (1984) e Marshak & Alkmim (1989), por meio de 

seus estudos, contribuíram para o melhor conhecimento estrutural da área, e realizaram alterações na 

coluna estratigráfica do Quadrilátero Ferrífero em relação àquela inicialmente publicada por Dorr II (op. 

cit.). A partir da década de 1990, tem-se a execução de importantes trabalhos no QFe, destacando-se 

aqueles realizados por Chemale Jr. et al. (1994), Noce (1995), Renger et al. (1995), Endo (1997), Alkmim 

& Marshak (1998) e Baltazar & Zucchetti (2007). 

 Tratando-se mais especificamente das áreas de estudo deste trabalho, há muitas pesquisas 

relacionadas às formas erosivas, como ravinas e voçorocas, presentes no Complexo do Bação, destacando-

se os trabalhos de Parzanese (1991), Sobreira (1998), Bacellar (2000), Santos (2001) e Cherobin (2012). 

Por outro lado, o principal estudo realizado no Complexo Bonfim Setentrional consiste no trabalho de 

Carneiro (1992), em termos litoestratigráficos e de evolução geológica.  

Há também diversos estudos mais recentes realizados na região do QFe, ligados à geocronologia, 

ressaltando os complexos metamórficos granito-gnáissicos. Dentre estes estudos, destacam-se as 
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publicações de Lana et al. (2013), Farina et al. (2015, 2016), Aguilar et al. (2017) e Martínez Dopico et 

al. (2017).  

A partir de 1981, tem-se o primeiro estudo hidrogeológico realizado na região do Quadrilátero 

Ferrífero, relacionado ao rebaixamento do lençol freático na mina de Águas Claras (Grandchamp 2003). 

As principais pesquisas hidrogeológicas do QFe estão, portanto, ligadas às minerações presentes na 

região, como por exemplo, as atividades das minas Pau Branco, Córrego do Feijão, Jangada, Tamanduá e 

Capitão do Mato. A maioria destas informações apresentam-se sob a forma de relatórios técnicos ou 

internos, elaborados por empresas mineradoras ou de consultoria, com as devidas atualizações dos dados 

(Beato et al. 2005). Embora a maior parte dos estudos hidrogeológicos esteja diretamente associada à 

mineração, têm-se também outras importantes pesquisas efetuadas na região, com o intuito de ampliar o 

conhecimento dos mananciais subterrâneos. Dentre elas, destacam-se: estudos feitos pelo Centro 

Tecnológico do Estado de Minas Gerais (CETEC) em 1984; o mapeamento hidrogeológico realizado pela 

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte em conjunto com a Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG), com início em 1993; estudos realizados pelo Instituto Mineiro de Gestão de Águas (IGAM) em 

2001; além do notável trabalho de Beato et al. (2005) para o Projeto Apa Sul RMBH, com a delimitação 

das principais unidades hidrogeológicas locais (Carvalho 2012).  

Têm-se ainda contribuições hidrogeológicas a partir de outros trabalhos, como aqueles realizados 

por Silva et al. (1994), Lazarim (1999), Grandchamp (2003), Costa (2005), Mourão (2007) e Carvalho 

(2012) no QFe. Mourão (2007), por exemplo, efetuou a caracterização hidrogeológica do Aquífero Cauê, 

englobando também aspectos hidrodinâmicos, morfológicos, estruturais e geológicos. Em contrapartida, 

tem-se uma escassez de estudos hidrogeológicos nos complexos Bonfim Setentrional e Bação, áreas de 

estudo deste trabalho. 

No Quadrilátero Ferrífero, diversos estudos empregam os métodos geofísicos radiométricos e 

magnetométricos, sobretudo, em análises estruturais e mapeamento geológico. O trabalho de Carvalho 

(2006), por exemplo, utiliza a radiometria e a magnetometria como ferramentas de auxílio para a 

identificação de mineralizações de esmeralda em áreas caracterizadas por falhas, na porção nordeste do 

QFe. Há também, na Universidade Federal de Ouro Preto, numerosos trabalhos de conclusão de curso do 

Departamento de Geologia, orientados pela Profa. Dra. Maria Sílvia Carvalho Barbosa, que utilizam dados 

aerolevantados dos métodos geofísicos citados anteriormente. Dentre estes trabalhos, têm-se, em especial, 

os estudos recentes de Brito (2016) e Coelho (2018), que aplicam estes métodos na área de hidrogeologia, 

mais especificamente na prospecção de água subterrânea no Aquífero Cauê. 
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2.3 – ESTRATIGRAFIA 

O Quadrilátero Ferrífero apresenta uma estratigrafia regional composta por dois conjuntos 

principais de rochas (Figura 2.2), sendo eles: os complexos granito-gnáissicos (fácies anfibolito) e uma 

sequência supracrustal polideformada (baixo grau metamórfico). Esta última é constituída por rochas 

arqueanas do Supergrupo Rio das Velhas e rochas metassedimentares paleoproterozoicas dos supergrupos 

Minas e Itacolomi (Dorr II et al. 1957, Dorr II 1969). Além disso, há também a ocorrência de rochas 

intrusivas (Alkmim & Marshak 1998) e coberturas cenozoicas (Maxwell 1972, Lipski 2002).  

 

Figura 2.2 – Coluna litoestratigráfica do Quadrilátero Ferrífero (modificado de Alkmim & Marshak 1998). 
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2.3.1 – Embasamento Cristalino 

Os complexos granito-gnáissicos ou domos recebem, por suas diferentes posições geográficas, 

denominações variadas (Figura 2.3): Belo Horizonte, a norte da Serra do Curral; Caeté, a leste da cidade 

homônima; Bonfim, situado a oeste da Serra da Moeda; Santa Bárbara, localizado a leste da Serra do 

Caraça; Divinópolis, nas vizinhanças da cidade de Divinópolis, Itaúna, Formiga e Passatempo; e Bação, 

na região centro-sul do Quadrilátero Ferrífero (Carneiro 1992, Noce 1995, Aguilar et al. 2017). Tais 

complexos retratam núcleos cratônicos arqueanos, que constituem uma suíte do tipo TTG (tonalitos-

trondhjemitos-granodioritos), produzidos entre 3220 e 2580 Ma, (Lana et al. 2013, Martínez Dopico et al. 

2017). Segundo Noce et al. (1998), há dois eventos de migmatização por volta de 2860 Ma e 2772 Ma, e 

tem-se a redefinição metamórfica do Transamazônico em 2041±5 Ma.  

O complexo do Bação é um diápiro migmatítico de aproximadamente 20 km de raio, situado na 

região centro-sul do Quadrilátero Ferrífero, constituído majoritariamente por gnaisses TTG e granitos 

potássicos (Gomes 1985, Lana et al. 2013). Quando comparado a outros diápiros migmatíticos do QFe, 

este complexo apresenta uma particularidade, pois é completamente circundado por xistos arqueanos ou 

quartzitos proterozoicos (Hippertt 1994). Os gnaisses denominados Funil e Amarantina, juntamente com 

rochas intrusivas máficas e ultramáficas de ocorrência na porção sul deste complexo (na região do distrito 

de Santo Antônio do Leite - MG), compõem uma Suíte Granítica (Salaroli 1999). Há também a ocorrência 

de diques de anfibolito na direção principal NW-SE, que consiste em uma das direções mais proeminentes 

de faturamento, ocorrendo também, além das intrusões de granitoides, intrusões de pegmatitos (Campos 

2006). 

O Complexo Bonfim Setentrional, situado a oeste da Serra da Moeda e a sul da Serra dos Três 

Irmãos, é composto por uma variedade de rochas ígneas e metamórficas, destacando-se, de maneira 

especial, algumas gerações de granitoides, gnaisses e anfibolitos (Carneiro 1990a, 1990b), tais como: 

gnaisses Alberto Flores, de composição essencialmente tonalítica-granodiorítica; anfibolitos de primeira e 

segunda geração; gnaisses Souza Noschese, que diferenciam-se dos gnaisses Alberto Flores pelo fato de 

não possuírem feições tectônicas reliquiares e por sua composição granítica; granitoides de primeira e 

segunda geração; e metadiabásios e diabásios na composição de diques.  
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Figura 2.3 - Mapa geológico que engloba as áreas de estudo, exibindo a distribuição dos complexos metamórficos 

que compõem o embasamento (no mapa: Divinópolis, Belo Horizonte, Bonfim, Bação e Santa Bárbara), bem como, 

a distribuição dos supergrupos Rio das Velhas, Minas e do Grupo Itacolomi (modificado de Dorr II 1969). 

2.3.2 – Sequências Supracrustais 

O Supergrupo Rio das Velhas é formado por rochas metavulcânicas e metassedimentares 

arqueanas, que compõem um clássico terreno granito-greenstone (Alkmim & Marshak 1998). Essa 

unidade é subdividida nos grupos Nova Lima — onde estão os principais depósitos de ouro do QFe — e 

Maquiné, que são compostos, respectivamente, por sucessões vulcanossedimentares (rochas vulcânicas 

máfico-ultramáficas, félsicas, em menor quantidade, além de rochas sedimentares químicas e clásticas) e 

sedimentares (sequência de origem clástica), de acordo com Dorr II (1969) e Machado et al. (1996).  

O Supergrupo Minas apresenta um contato em discordância (marcado por falha geológica) com as 

unidades subjacentes, constituídas por rochas do Supergrupo Rio das Velhas e dos complexos granito-

gnáissicos (Machado et al. op. cit.). É composto por rochas metassedimentares de idade 

paleoproterozoica, agrupadas em duas grandes sequências principais: uma de origem fluvial deltaica a 

marinha plataformal, incluindo os grupos Tamanduá, Caraça, Itabira e Piracicaba; e outra de origem 
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marinha, formada pelos depósitos turbidíticos do Grupo Sabará (Machado et al. 1992, Alkmim & Marshak 

1998, Rosière & Chemale Jr. 2000).  

O Grupo Tamanduá, posicionado na porção basal do Supergrupo Minas, é formado por quartzitos, 

xistos (quartzosos e argilosos) e itabiritos (filíticos e dolomíticos), de acordo com Dorr II (1969) e 

Machado et al. (1996). O Grupo Caraça, subdividido nas formações Moeda e Batatal, é constituído 

majoritariamente por quartzitos e filitos. O Grupo Itabira é composto, principalmente, pelas formações 

ferríferas bandadas (tipo Lago Superior) da Formação Cauê, e pelos carbonatos dolomíticos com 

estromatólitos da Formação Gandarela. O Grupo Piracicaba, constituído pelas formações Cercadinho, 

Fecho do Funil e Barreiro, apresenta intercalação entre quartzitos e filitos, além de lentes carbonáticas. O 

Grupo Sabará, situado no topo do Supergrupo Minas, é formado por clorita-xistos, filitos, grauvacas, 

conglomerados, quartzitos e formações ferríferas de pouca ocorrência (Noce et al. 1998).       

O Grupo Itacolomi é um grupo indiviso (< 2,1 Ga, Machado et al. 1993, 1996), localizado no topo 

da coluna estratigráfica do QFe. É constituído por metarenitos grossos e metaconglomerados polimíticos 

com clastos de formação ferrífera, provavelmente da Formação Cauê (Lacourt 1935, Barbosa 1968, Dorr 

II op. cit.) dispostos em discordância angular (Alkmim & Marshak op. cit.). 

2.3.3 – Rochas intrusivas 

O Quadrilátero Ferrífero apresenta rochas intrusivas compostas por pegmatitos, granitoides e 

diques máficos de idades diferenciadas (Alkmim & Marshak op. cit.). As intrusões mais antigas possuem 

ocorrência restrita às rochas do embasamento, e as mais recentes encontram-se cortando todas as unidades 

supracrustais (Silva et al. 1992). 

2.3.4 – Coberturas Cenozoicas 

Os depósitos terciários e quaternários do QFe são compostos, localmente, por canga, aluvião, 

cascalhos residuais, argila residual, bauxita, depósitos de laterita e sedimentos lacustres (Maxwell 1972). 

2.4 – ASPECTOS FISIOGRÁFICOS 

A região do Quadrilátero Ferrífero é caracterizada por um clima tropical semiúmido, apresentando 

duas estações bem definidas: verão úmido e inverno seco (Varajão et al. 2009). Porém, variações de 

altitude propiciam a geração de microclimas de temperatura e umidade distintas das médias anuais 
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regionais, que correspondem a aproximadamente 20ºC com precipitação de 1725 mm (Azevedo 2007, 

Silva 2007).  

A diversidade de características hidrológicas, pedológicas, topográficas, geológicas e 

geomorfológicas resulta em uma vasta variedade de flora na região do QFe, que exibe uma vegetação 

distribuída entre os biomas Cerrado e Mata Atlântica. Os campos rupestres correspondem a uma 

ecorregião do Cerrado, manifestante, de uma forma geral, em altitudes acima de 900 m, constituindo um 

relevo movimentado em afloramentos, normalmente de quartzito e canga, bem como — em pequenas 

dimensões, sobre rochas itabiríticas, filitos e granitoides, com a ocorrência de solo arenoso, fino ou 

cascalhoso, conforme Shobbenhaus & Silva (2012). Segundo estes autores, tais solos são pobres em 

matéria orgânica e nutrientes, além de possuírem um fraco potencial de retenção de água.  

As cabeceiras dos rios São Francisco e Doce, que correspondem a duas grandes bacias 

hidrográficas, fazem-se presentes na região do QFe (Shobbenhaus & Silva op. cit.). Mais especificamente, 

na região do Complexo do Bação, nas proximidades de Cachoeira do Campo e Santo Antônio do Leite 

(distritos de Ouro Preto - MG), a rede hidrográfica é formada por afluentes da cabeceira do rio Maracujá 

que, por sua vez, corresponde a um dos maiores tributários da margem esquerda do alto rio das Velhas 

(Santos 2001). Já o rio Itabirito, que é muito maior que o rio Maracujá, é o principal curso d’água da 

porção oeste do Complexo do Bação. Por outro lado, na região do Complexo Bonfim Setentrional, o 

principal tributário consiste no rio Paraopeba, que integra a Bacia do São Francisco e possui curso fluvial 

de, aproximadamente, sudeste para noroeste. A partir do relevo escarpado desta região, há o 

desenvolvimento de uma ampla rede de drenagem que alimenta os afluentes secundários (ribeirões da 

Casa Branca, Piedade do Paraopeba, Vieiras ou Maias, Aranha e Três Barras), com exceção do ribeirão 

das Águas Claras e do rio Manso, cujas nascentes não se originam em serras escarpadas, desenvolvendo-

se na porção leste da área (Carneiro 1992). Em ambos os complexos, as drenagens correm para o rio São 

Francisco.  

O relevo do QFe tem sua origem ligada à sua própria estrutura, bem como ao processo de erosão 

diferencial, o que gerou três tipos de morfologias: terras altas (quartzitos e itabiritos), terras médias (xistos 

e filitos) e terras baixas (granito-gnaisses). As primeiras compõem cristas e superfícies erosivas 

soerguidas, de formato aproximadamente quadrangular, dando origem às bordas das terras baixas, ao 

longo das quais corre o Rio das Velhas, que consiste no nível de base da região central do QFe (Hader & 

Chamberlin 1915 apud Varajão et al. 2009).  
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O Complexo do Bação apresenta domínios caracterizados por relevos suaves, compostos por 

pequenos desníveis no terreno (inferiores a 70 m e, em algumas regiões, com uma variação entre 70 e 140 

m), e por relevos constituídos por colinas e morros, com desníveis superiores a 140 m (Santos 2001). Na 

bacia do rio Maracujá, por exemplo, a porção mais elevada está situada sobre rochas supracrustais, que 

dão suporte a um relevo mais escarpado, e a porção mais baixa situa-se sobre rochas do embasamento 

cristalino, apresentando um relevo de morros que são caracterizados por topos policonvexos (Bacellar 

2000). Na região do Complexo Bonfim Setentrional há uma preponderância de colinas que seguem o 

padrão côncavo-convexo, além de vertentes ravinadas e vales encaixados, com altitudes variáveis entre 

620 e 900m (IBRAM 2003). Este relevo colinoso apresenta uma configuração denominada “mar de 

morros” (como também observado no Complexo do Bação), e evidencia o contraste das terras baixas com 

o entorno composto pelas serras da Moeda (1400 – 1500 m) e dos Três Irmãos (1100 – 1400 m) (Carneiro 

1992).  

Os solos apresentam diversas classificações, devido à interação complexa entre inúmeros fatores 

que os condicionam, destacando-se o tipo de material de origem, o relevo (quanto mais acidentado for um 

terreno, menor será a espessura de solo, e vice-versa), o clima, os organismos e o tempo (Resende et al. 

1995). Os solos do QFe possuem uma alta variedade, devido principalmente à diversidade litológica da 

região, desenvolvendo-se mais amplamente no embasamento cristalino granito-gnáissico, por ser 

constituído por rochas de menor resistência aos processos intempéricos. O Complexo do Bação é 

caracterizado majoritariamente por latossolos e, de maneira secundária, por solos podzólicos e 

cambissolos, apresentando espessuras que podem ser superiores a 50m. Tem-se a ocorrência de solos 

litólitos nas regiões mais íngremes, compostas por rochas mais resistentes dos supergrupos Rio das Velhas 

e Minas, assim como em áreas de rochas graníticas (Bacellar op. cit., Costa 2005). No Complexo Bonfim 

Setentrional, os latossolos e os argissolos consistem nas variedades mais comuns, desenvolvendo-se nos 

topos rochosos e nas vertentes, respectivamente. Além destas classes, há também a ocorrência de 

neossolos flúvicos (em depósitos aluviais) nesta região, cuja localização se dá nas proximidades dos 

cursos d’água (IBRAM op. cit.). 

A região do Complexo do Bação também é fortemente marcada pelo desenvolvimento de 

voçorocas e ravinas de dimensões significativas, cuja concentração se dá nas bacias dos rios Maracujá, 

Carioca e na bacia do Riacho da Cachoeira (Costa & Sobreira 2001). Estas feições erosivas estão ligadas à 

ação antrópica, pois há indícios que elas tenham começado a surgir no auge da exploração do ouro, no 

século XVIII, devido aos diversos impactos ambientais originários desta atividade, como o desmatamento. 
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Mas há outros fatores condicionantes para a evolução deste tipo de feição, como aqueles relacionados à 

geologia e geomorfologia da área em questão (Bacellar 2000, Costa 2005).   

2.5 – ARCABOUÇO ESTRUTURAL 

O Cinturão Mineiro apresenta, aparentemente, uma predominância de estruturas NE-SW. Porém, 

no Quadrilátero Ferrífero, além desta configuração, há também outros dois grupos estruturais, sendo eles: 

uma arquitetura composta por domos (embasamento granito-gnáissico arqueano) circundados por quilhas 

(unidades supracrustais); e um sistema de orientação N-S com falhas de empurrão de direção W (Alkmim 

& Noce 2006) (Figura 2.4).  

Segundo Alkmim & Marshak (1998), há três fases cinemáticas principais que afetam as rochas do 

Supergrupo Minas: cinturão de empurrões (com vergência N-NW) e dobras associadas de antepaís, 

pertencentes a um orógeno colisional de aproximadamente 2,1 Ga; formação de domos e quilhas durante o 

colapso extensional do orógeno, logo após 2,1 Ga; e empurrões vergentes para W, bem como dobramento 

e reativação transcorrente de estruturas preexistentes durante o evento Brasiliano no Neoproterozoico 

(580-560 Ma). Há reflexo das duas primeiras fases na formação do Cinturão Mineiro (Alkmim & Noce 

op. cit.). 

O primeiro grupo de estruturas contínuas — relacionadas a um evento extensional regional de 

idade Transamazônica, é composto por megassinclinais da Serra do Curral (NW-SE), Moeda (N-S), Dom 

Bosco (E-W) e Santa Rita (N-S), bordejados pelas elevações estruturais do embasamento cristalino. Os 

sinclinais Gandarela, João Monlevade e Itabira (todos de orientação NE-SW) foram gerados, 

provavelmente, durante o mesmo evento de geração destas megaestruturas, mesmo apresentando-se 

isolados em relação a elas (Rosière et al. 1990).  

Além disso, há zonas de cisalhamento apresentando orientação WNW-ESSE — associadas a 

falhas de empurrão e a falhas conjugadas de aproximadamente N60ºE e N60ºW — entre as rochas do 

embasamento e a sequência supracrustal, geradas conforme um evento extensivo regional (Chemale Jr. et 

al. 1991). As zonas de cisalhamento dos complexos Bonfim e Belo Horizonte, a oeste do QFe, apresentam 

indicadores cinemáticos de sentido normal. Já as zonas de cisalhamento presentes no contato entre os 

complexos Bação e Caeté com as unidades supracrustais, por exemplo, apresentam indicadores 

cinemáticos variáveis entre os sentidos reverso, oblíquo-reverso e transcorrente (e.g., Carneiro 1992, 

Hippert et al. 1992, Chemale Jr. et al. 1994, Endo 1997, Alkmim & Marshak op. cit.). 



Brito T. P. 2018. Avaliação do Potencial Hídrico de Aquíferos Fissurais dos Complexos Bação e Bonfim...  

 16 

Há expressivas lineações de estiramento mineral de orientação E-W a NW-SE na região do QFe, 

relacionadas ao Ciclo Brasiliano (Chaveut et al. 1994). Segundo Akmim & Noce (2006), há estruturas 

proeminentes de pequena escala em dois terços da porção leste desta região, com foliações penetrativas 

filíticas a miloníticas e lineações de estiramento mineral associadas. Enquanto as foliações mostram 

orientações variáveis, as lineações, pelo contrário, configuram uma forte direção preferencial em torno de 

110º/35º (Akmim & Noce op. cit.).  

As auréolas de contato nas unidades pelíticas dos supergrupos Minas e Rio das Velhas, 

circundadas pelos complexos Bonfim e Bação, de fácies xisto-verde a anfibolito, estão associadas com a 

ascensão de tais complexos metamórficos (Herz 1978, Jordt-Evangelista et al. 1992, Chemale Jr. et al. 

1994). Além disso, os domos granito-gnáissicos atuaram como obstáculos durante os eventos tectônicos 

colisionais de idade Brasiliana, o que causou o impedimento da propagação da deformação (como 

indicado pelos traços curvos das falhas, Marshak 1988), originando, por sua vez, a amplificação, 

translação e rotação de sinclinais regionais (Chemale Jr. et al. op. cit.). De acordo com Almeida (1977), há 

um aumento da intensidade da deformação e do metamorfismo de oeste para leste, na região do 

Quadrilátero Ferrífero. 

Há também uma diferente interpretação acerca da estruturação do Quadrilátero Ferrífero, 

apresentada por Almeida (2004) e Endo et al. (2005). Segundo estes autores, o QFe tem a sua origem 

ligada à interferência causada por duas dobras recumbentes alóctones: nappe Curral, com transporte para 

N; e nappe Ouro Preto, com transporte voltado para S. Segundo Almeida (op. cit.), o último conjunto de 

estruturas, relacionadas a esta configuração, dá origem a uma clivagem espaçada E-W.  
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Figura 2.4 - Mapa geológico do Quadrilátero Ferrífero, exibindo as principais estruturas presentes na região: falhas 

de empurrão, transcorrentes e normais, bem como sinclinais e anticlinais (modificado de Dorr II 1969). 

2.5.1 – Complexos Metamórficos Bação e Bonfim Setentrional 

Segundo Endo (1997), a grande variação de orientações da foliação presente no Complexo do 

Bação ocorre devido ao arrasto de rochas dúcteis em zonas de cisalhamento, originárias de antigos ciclos 

tectônicos. Tem-se uma zona de cisalhamento de orientação NW, segundo o médio curso do rio Maracujá, 

de acordo com os trabalhos geológicos de graduação realizados por Franco (1999), Graça (1999), Lopes 

(1999), Martins (1999) e Vilela (1999). Já entre o médio e o alto curso do rio Maracujá há outra zona de 

cisalhamento, de direção E-W, responsável pela rotação da foliação (Gomes 1986, Hippert 1994).  

O Complexo Bonfim Setentrional apresenta as seguintes orientações: foliação milonítica N-S no 

contato com os metassedimentos da Formação Moeda (Grupo Caraça, Supergrupo Minas), a norte; traços 

de falha de N para NW/W, no contato com os metassedimentos do Grupo Nova Lima (Supergrupo Rio das 

Velhas) a oeste; novamente, de NE para SE observam-se traços de falha paralelos e/ou transversais ao 

contato entre o Complexo Bonfim e as supracrustais. Ao longo do contato com rochas dos Supergrupo Rio 

das Velhas, podem ser observados indicadores cinemáticos que, por sua vez, estão ligados a uma fase de 

inversão tectônica, responsável por empurrar por sobre o complexo metamórfico as rochas supracrustais 

do Supergrupo Rio das Velhas (Carneiro 1992).   
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2.6 – EVOLUÇÃO TECTÔNICA 

A evolução tectônica do QFe é caracterizada por inúmeros processos deformacionais, 

compressionais e distensivos, que deram origem à atual sequência estratigráfica composta pelo 

embasamento cristalino e pela cobertura supracrustal (formada pelos supergrupos Rio das Velhas, Minas e 

pelo Grupo Itacolomi), de acordo com Alkmim & Marshak (1998). 

A partir de mapeamento de campo recente, estudos geoquímicos e geocronologia U-Pb, Lana et 

al. (2013) e Farina et al. (2016) propuseram uma divisão para a evolução arqueana do embasamento 

cristalino do QFe, em diversos eventos de pulsos magmáticos, sendo eles: Santa Bárbara (3220 – 3200 

Ma), Rio das Velhas I (2930 – 2900 Ma), Rio das Velhas II (2800 – 2760 Ma) e Mamona (2750 – 2700 

Ma e 2620 – 2580 Ma, denominados por Martínez Dopico et al. (2017) como Mamona I e II, 

respectivamente (Figura 2.5). 

O evento Santa Bárbara consiste no estágio inicial de magmatismo TTG que deu origem ao núcleo 

de crosta paleoarqueana, por meio de acreção magmática de rochas félsicas juvenis a máfico-ultramáficas. 

Estudos realizados por Lana et. al. (op. cit.), com auxílio de dados U-Pb, indicam que, provavelmente, 

grande parte da crosta exposta atualmente na região do QFe, composta por rochas do tipo TTG, tenha sua 

origem no evento Rio das Velhas I. Neste evento, tem-se o desenvolvimento do núcleo paleoarqueano, 

transformando-se em um segmento continental polideformado de maior composição. O evento Rio das 

Velhas II representa o estágio final de produção de crosta, caracterizado por um pulso magmático 

relacionado ao processo de convergência que atingiu um extenso bloco continental paleo-mesoarqueano. 

O evento Mamona, assim como o evento anterior, retrata um ciclo composto por colisão e subducção, que 

salienta, provavelmente, a origem de um regime tectônico moderno na região do QFe. O vulcanismo 

félsico e o depósito de arenitos turbidíticos, que compõem a sequência principal do greentone belt 

(Supergrupo Rio das Velhas), coincidem com o tempo e a duração do último evento do tipo TTG (Lana et 

al. 2013, Farina et al. 2016). 
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Figura 2.5 – Evolução geodinâmica do Quadrilátero Ferrífero ao longo do Arqueano (modificado de Farina et al. 

2016). 

O Supergrupo Minas segue a trajetória de abertura e fechamento de uma bacia entre 2600 e 2000 

Ma (Neoarqueano-Paleoproterozoico), ou seja, a bacia Minas iniciou-se como um rifte continental que se 

desenvolveu para um ambiente de margem passiva. As condições deste tipo de ambiente predominaram 

até a inconformidade formada na base do Grupo Sabará que, por sua vez, caracteriza a inversão da bacia 

ao longo da orogenia acrecionária Minas no Riaciano. Esta orogenia tem sua origem ligada à ocorrência 

da colisão entre os núcleos dos crátons São Francisco e Congo, que levaram à formação da estrutura 

composta pelo cinturão de empurrões e dobramentos associados do Quadrilátero Ferrífero. Em seguida, 

tem-se como resultado do colapso pós-orogênico, a deposição do Grupo Itacolomi — que pode apresentar 

o registro de pequenas bacias extensionais preenchidas por uma molassa intermontana — e a configuração 
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estrutural constituída por domos e quilhas da região do QFe (Alkmim & Marshak 1998, Farina et al. 

2016.) (Figura 2.6). 

 

Figura 2.6 - Modelo de evolução tectônica do Quadrilátero Ferrífero entre 2400–2050 Ma: a) Estágio pré-colisional 

das paleoplacas São Francisco e Congo; b) Desenvolvimento do arco Mantiqueira e início da inversão da bacia 

Minas; c) Colisão entre os núcleos arqueanos do cráton São Francisco e Congo; d) Colapso extensional na porção sul 

do cráton São Francisco, desenvolvimento de bacias de antepaís e a estrutura domos e quilhas. Modificado de 

Aguilar et al. (2017).   

A ocorrência do colapso pós-orogênico, logo após a geração da bacia Sabará, é evidenciada a 

partir da idade de metamorfismo (2095 ± 60 Ma) das auréolas formadas ao longo das zonas de 

cisalhamento entre as quilhas (sequência supracrustal) e os domos (compostos por rochas quentes do 

embasamento cristalino), segundo Alkmim & Noce (2006).  

 



Contribuições às Ciências da Terra – Série M, vol. 77, 115p. 2018. 

 21 

2.6.1 – Neotectônica   

A neotectônica do Quadrilátero Ferrífero apresenta um papel importante, no que diz respeito aos 

principais fatores condicionantes de circulação e armazenamento de água subterrânea em rochas 

detentoras de porosidade secundária, relacionadas a fraturas e falhas, pois tais estruturas podem ser 

originadas e reativadas nesse espaço de tempo (Beato et al. 2005, Mourão 2007).  

A serra do Caraça e o topo residual da crista da serra do Curral, bem como dos sinclinais Moeda e 

Gandarela, estão relacionados a processos neotectônicos de esculturação do relevo (em associação com 

sistemas de falhas) e evolução da paisagem (com inversão do relevo e estruturas dobradas), 

respectivamente (Barbosa 1980). O ajuste da rede de drenagem ao nível de base regional e as capturas de 

drenagem nos sinclinais suspensos, que deram origem ao processo de esvaziamento de paleolagos, são 

evidências da tectônica cenozoica na região do Quadrilátero Ferrífero. Dessa forma, admite-se que a 

paisagem geomorfológica da região foi formada ao longo de um período geológico mais recente, durante o 

Neogeno e o Quaternário (Medina et al. 2005). 

Segundo Saadi (1991) e Varajão (1991), a região do QFe passou por intensos soerguimentos de 

origem epirogenética no decorrer do Mesozoico e do Cenozoico, e falhamentos ligados a eventos 

tectônicos distensivos de idade pós-cretácea. Tais episódios podem ser evidenciados pelas bacias 

Gandarela e Fonseca (devido a suas idades datadas do Eoceno), pelos indicadores cinemáticos de tectônica 

distensional em falhas de empurrão pré-cambrianas, e pelo rejuvenescimento ocorrido no relevo e o 

reentalhamento da drenagem.  

A ocorrência de um soerguimento crustal de alcance regional também é corroborada a partir do 

escalonamento dos níveis de terraços no vale do rio das Velhas, na região de Belo Horizonte, de acordo 

com estudos realizados por Magalhães Jr. & Saadi (1994). Segundo estes autores, a mobilidade das zonas 

de contato entre unidades litoestruturais pré-cambrianas (marcadas por falhas) pode ter a sua ocorrência 

ligada ao processo de soerguimento, mas também pode estar relacionada a uma tectônica independente 

que, neste caso, pode ter influência de esforços tectônicos associados ao processo de deriva da Placa Sul-

Americana de direção preferencial W-NW, conforme Hasui (1990). Este processo dá origem a campos de 

tensões com eixo de compressão máxima na direção geral de NW-SE em Minas Gerais (Saadi 1991, Saadi 

1993, Magalhães Jr. & Saadi op. cit.). 

A partir de estudos realizados por Saadi (1991), ligados à morfotectônica do estado de Minas 

Gerais, indicou-se a ocorrência de esforços compressivos E-W no Neocretáceo e, no Cenozoico, de 
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esforços trativos e provavelmente compressivos nas direções SW-NE e SE-NW, respectivamente. Tais 

ocorrências evidenciam uma possível reativação E-W e NE de estruturas proterozoicas.    

Um modelo neotectônico da borda sudeste do Cráton São Francisco foi apresentado por Saadi 

(1996), onde há, além da interferência de esforços compressivos E-W em estruturas de idade Brasiliana, a 

formação de inúmeros grábens (originários de um processo distensivo) que, na região do QFe, estão 

relacionados à origem das bacias Gandarela, Fonseca e Gongo Soco. 

As descontinuidades crustais pré-cambrianas exercem importante controle nas orientações dos 

campos de tensões, localmente, na região do QFe, segundo Lipski et al. (2001). Estes autores também 

ressaltam a reativação de estruturas de direção predominantemente E-W, refletindo, inclusive, nos 

depósitos sedimentares, mais especificamente nas lateritas. Há também indícios de reativação estrutural 

neocenozoica apoiando-se em idades pleistocênicas e holocênicas de alguns terraços do rio Maracujá, 

adquiridas por Bacellar (2000), situados no Complexo do Bação. Segundo Maizatto (2001), a partir do 

processo de reativação de falhas normais do Eoceno ao Eomioceno, tem-se o preenchimento da bacia do 

Gandarela, indicando uma continuidade temporal de tal processo (Lana & Castro 2010). 

Lipski (2002) individualizou quatro eventos tectônicos cenozoicos para o Quadrilátero Ferrífero 

(D1, D2, D3 e D4), baseando-se no estudo de 14 depósitos sedimentares da região. O evento D1 

(ocorrência no Eo-Oligoceno) estaria associado à origem de grabens e horsts de direção principal WNW-

ESE e E-W sob regime trativo NNE-SSW. Além disso, têm-se ambientes compressivos WNW-ESSE em 

locais restritos, devido a movimentações direcionais de blocos do embasamento cristalino. O evento D2 

(final do Mioceno) apresenta uma deformação ligada a esforços compressivos NW-SE e, de maneira 

secundária, E-W, relacionados a inversões tectônicas, onde blocos do embasamento cristalino se 

sobrepõem a sedimentos mediante falhas de empurrão. O evento D3 (não alcançaria o Plioceno) é 

caracterizado pelo alívio de tensões do evento anterior em estruturas preexistentes, principalmente as de 

orientação E-W. No evento D4 (ativo desde o Plioceno) tem-se a instauração de um regime extensivo de 

direção preferencial E-W e N-S, dando origem a falhas em coberturas lateríticas. 

Segundo Assumpção et al. (2016), a porção sul do Cráton São Francisco, onde situa-se o 

Quadrilátero Ferrífero, encontra-se sob regime transcorrente, com compressão na direção E-W e tração na 

direção N-S. Issamu Endo (2018, comunicação verbal) reitera que o campo atual de tensão intraplaca 

apresenta uma direção em torno de 110º (esforço principal máximo, σ1), que coincide com a orientação de 

outros eventos de idade terciária, brasiliana e paleoproterozoica, mas sem nenhuma relação com eles e 

entre eles. 
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2.7 – CONTEXTO HIDROGEOLÓGICO  

A utilização das águas subterrâneas do Quadrilátero Ferrífero iniciou-se no período colonial 

(século XVII) para o abastecimento de vilas, povoados e minerações. No início dos anos 1960, a cidade de 

Belo Horizonte dispôs de até 190 poços tubulares profundos para suprir as necessidades de boa parte da 

sua população. Com o início da captação de água superficial no rio das Velhas, estes poços foram 

desativados. A partir da década de 1980, quando as lavras das principais minas do QFe atingiram o lençol 

freático, iniciaram-se estudos técnicos sobre as características hidrogeológicas da região (com modernas 

técnicas de pesquisa), objetivando-se a avaliação das reservas hídricas e o planejamento da explotação 

para uma maior racionalização econômica, minimizando-se os impactos ambientais (Silva et al. 1994). 

A partir de mapeamentos geológicos realizados no Quadrilátero Ferrífero, com a caracterização e 

delimitação dos principais litotipos, Beato et al. (2005) classificam a região em nove unidades 

hidrogeológicas, subdivididas em oito sistemas aquíferos e um aquitardo. Segundo Rebouças (1994), 

Sistema Aquífero corresponde a um conjunto composto por uma ou mais unidades litoestratigráficas 

detentoras de características hidrogeológicas semelhantes, como condutividade hidráulica, fatores 

hidrodinâmicos, circulação e descarga, condições de recarga, assim como a qualidade das águas. A 

definição de Unidade Aquífera foi proposta por Souza (1995), e consiste em um ou dois tipos 

predominantes de rochas detentoras de água, associadas a uma determinada unidade geológica. 

Mourão (2007) propôs uma nova classificação para a região do QFe em sete unidades 

hidrogeológicas, compostas por unidades confinantes e seis tipos de aquíferos. Esta classificação foi 

realizada de acordo com as propriedades hidráulicas e suas características litológicas predominantes, 

seguindo os conceitos apresentados pelo USGS (1995 apud Mourão op. cit.). Nesse caso, não é empregado 

o termo Sistema Aquífero, uma vez que a sucessão estratigráfica é caracterizada por unidades geológicas 

notavelmente distintas (Mourão op. cit.). 

A seguir, tem-se uma tabela apresentando as classificações propostas por Beato et al. (2005) e por 

Mourão (op. cit.), comparando-as entre si (Tabela 2.1). 
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Tabela 2.1 - Comparação entre as classificações das unidades hidrogeológicas apresentadas por Beato et al. (2005) e 

Mourão (2007) in Carvalho (2012): 

Beato et al. (2005) Mourão (2007) 

Sistema Aquífero Granito- 

Gnáissico 

Aquíferos em Rochas Granito- 

Gnáissicas 

Aquífero Complexo 

Ortognáissico 

Sistema Aquífero Xistoso Aquífero em Xistos Aquíferos Nova Lima e 

Sabará 

Sistema Aquífero Itabirítico  

Aquíferos em Formações Ferríferas 

Aquífero Cauê 

Sistema Aquífero Formação 

Ferrífera 

Aquífero em Formação 

Ferrífera Tipo Algoma 

Sistema Aquífero Carbonático Aquífero Carbonático Aquífero Gandarela 

Sistema Aquífero Quartizítico  

 

Aquíferos Quartizíticos 

Aquiferos Maquiné, Moeda, 

Taboões e 

Itacolomi 

Sistema Aquífero Quartizito 

Cercadinho 

Aquífero Cercadinho 

 

Sistema Aquífero Granular 

(Lateritas em destaque) 

 

 

Aquíferos Inconsolidados 

Aquíferos em 

Depósitos Eluviais, 

Coluviais e Aluviais. 

Aquíferos em Cangas e 

Lateritas. 

 

Aquitardo 

 

Unidades Confinantes 

Unidades Confinantes 

Moeda, Batatal, Fecho do 

Funil e Barreiro. 

 

Neste trabalho, optou-se por utilizar uma classificação seguindo os padrões e premissas propostos 

por Beato et al. (op. cit.) e por Mourão (op. cit.), como realizado por MYR Projetos Sustentáveis (2013), 

considerando-se os termos Sistema Hidrogeológico e Unidade Hidrogeológica, com emprego para 

aquíferos, aquitardos e/ou aquicludes, conforme a Tabela 2.2. 

2.7.1 – Sistema Hidrogeológico em Rochas Xistosas 

Compreende os aquíferos Nova Lima e Sabará e é constituído, predominantemente, por 

metapelitos e xistos de composição variada, intercalados por frequentes níveis quartzosos, que compõem 

aquíferos descontínuos, do tipo fissural, livres a confinados. Além disso, também incluem litotipos dos 

grupos Quebra-Osso, Maquiné (ambos do Supergrupo Rio das Velhas) e Piracicaba (Supergrupo Minas). 

As medianas de capacidades específicas (utilizando-se dados de 18 poços) e de vazões medidas em 

nascentes é de 0,120 m³/h/m e 1,1 m³/h, respectivamente (Beato et al. op. cit., Mourão op. cit.). 
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Tabela 2.2 - Sistemas e unidades hidrogeológicas reconhecidas na bacia do rio Itabirito, QFe (MYR Projetos 

Sustentáveis 2013):  

 

Sistema Hidrogeológico 

 

Unidades Hidrogeológicas 

 

Espessuras Médias 

(m) 

Intervalos dos Valores 

Típicos de Condutividade 

Hidráulica, 

K(cm/s) 

em Coberturas Sedimentares Aquífero em Aluviões ~ 50  

5,0 x 10-4 a 5,0 x 10-2 
Aquífero em Cangas ~ 20 

em Rochas Metabásicas Aquicludes em Metabásicas ~ 5 5,0 x 10-8 a 5,0 x 10-6 

 

 

 

em Rochas Metapelíticas 

Aquiclude Barreiro 20 a 80  

 

1,0 x 10-8 a 1,0x 10-6 Aquiclude Fecho do Funil ~ 300 

Aquiclude Moeda (Filitos) ~ 100 

Aquiclude Batatal ~ 150 

em Rochas Carbonáticas Aquífero Gandarela ~ 800 1,0 x 10-6 a 1,0 x 10-4 

em Formações Ferríferas Aquífero Cauê 750 a 1.750 1,0 x 10-4 a 1,0 x 10-2 

 

 

 

em Rochas Quartzíticas 

Aquífero Itacolomi 250 a 400  

 

1,0 x 10-5 a 1,0 x 10-3 Aquífero Taboões ~ 75 

Aquífero Cercadinho ~ 1.200 

Aquífero Moeda 

(Quartzitos) 

~ 500 

em Rochas Xistosas Aquífero Nova Lima ~ 4.000 1,0 x 10-8 a 1,0 x 10-6 

em Rochas Cristalinas Aquífero em Rochas 

Cristalinas 

~ 150 5,0 x 10-7 a 5,0 x 10-3 

2.7.2 – Sistema Hidrogeológico em Rochas Quartzíticas 

Este sistema é composto por rochas metassedimentares, com predominância de quartzitos, 

apresentando, em algumas áreas, interestratificações de filito ou dolomito (MYR Projetos Sustentáveis op. 

cit.). Esse sistema engloba os aquíferos Maquiné, Moeda, Cercadinho, Taboões e Itacolomi, que são do 

tipo fissural, livres a confinados por xistos e rochas metapelíticas de baixa permeabilidade. A capacidade 

específica mediana de oito poços tubulares nestes aquíferos, com exceção do Aquífero Cercadinho, é de 

0,620 m³/h/m, e a mediana da vazão em nascentes é de 2 m³/h. Por outro lado, o Aquífero Cercadinho 

apresenta os valores de 0,040 m³/h/m (utilizando-se os dados de cinco poços tubulares) e 23,5 m³/h de 

medianas de capacidades específicas e de vazões medidas em nascentes, respectivamente, sugerindo a 

necessidade da obtenção de novos dados para que seja possível definir o verdadeiro potencial deste 

aquífero. Em alguns locais deste sistema, há um aumento nos valores das vazões de exutórios naturais, 
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devido a restituições realizadas por aquíferos suspensos, compostos por material alúvio-coluvionar e tálus, 

com influência da manutenção de matas ciliares (Beato et al. 2005). 

2.7.3 – Sistema Hidrogeológico em Formações Ferríferas 

Está relacionado, principalmente, ao Aquífero Cauê, associado às formações ferríferas 

proterozoicas do tipo Lago Superior, constituído por itabiritos de composição variável (silicosos, 

argilosos, carbonáticos e anfibolíticos) e corpos de hematitas. Este aquífero, de ocorrência livre a 

confinada, exibe uma dupla porosidade, intergranular e fissural, devido à ocorrência de rochas friáveis a 

compactas, que depende da intensidade do processo supergênico e da dissolução de quartzo e carbonato da 

rocha reservatório em questão (MYR Projetos Sustentáveis 2013, Brito 2016). A mediana dos valores de 

capacidade específica neste aquífero é de 1,625 m³/h/m (utilizando-se dados de 49 poços tubulares), e a 

mediana das vazões medidas em nascentes é de 16,6 m³/h. Há também a ocorrência do aquífero em 

formações ferríferas arqueanas do tipo Algoma, que é pouco espesso e também varia de livre a confinado, 

com uma porosidade granular e fissural. Além disso, este aquífero encontra-se distribuído como níveis 

interestratificados nas rochas do Grupo Nova Lima, e apresenta uma mediana de capacidade específica de 

1,546 m³/h/m, utilizando-se os dados de dois poços tubulares profundos (Beato et al. op. cit.). 

2.7.4 – Sistema Hidrogeológico em Rochas Carbonáticas 

É caracterizado pelo Aquífero Gandarela, que é composto, predominantemente, por calcário 

dolomítico, detentor de uma menor solubilidade quando comparado ao calcário calcítico. Este fato não 

contribui para o desenvolvimento de significativas estruturas cársticas que possibilitem o armazenamento 

e a circulação de água subterrânea. Situa-se, estratigraficamente, sobreposto ao Aquífero Cauê e sotoposto 

aos quartzitos intercalados por filitos da Formação Cercadinho. Esta sequência encontra-se invertida na 

Homoclinal Serra do Curral. É um aquífero que apresenta porosidade secundária, do tipo fissural, e 

terciária, caracterizada pelo aquífero cárstico, devido à dissolução de carbonatos nas zonas de fraqueza da 

rocha dolomítica. Além disso, exibe valores de medianas de capacidade específica e vazões medidas em 

nascentes de 2,535 m³/h/m (utilizando-se dados de 16 poços tubulares) e 2,4 m³/h, respectivamente (Beato 

et al. op. cit.). 

2.7.5 – Sistema Hidrogeológico em Rochas Metapelíticas 

Compreende os aquicludes Batatal, Fecho do Funil, Barreiro e Moeda, constituídos 

predominantemente por filitos de composições variadas (sericíticos, grafitosos e dolomíticos), que 
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funcionam como unidades geológicas impermeáveis. Isto se dá, principalmente, pela ocorrência pouco 

pronunciada de permeabilidade secundária em rochas filíticas, pois a composição mineralógica de tais 

rochas é favorável à transformação para argilas e à plasticidade, levando à formação de fraturas fechadas 

(MYR Projetos Sustentáveis 2013).   

2.7.6 – Sistema Hidrogeológico em Rochas Metabásicas 

É constituído por corpos intrusivos básicos, como diques e sills, frequentes na região do 

Quadrilátero Ferrífero. Porém, devido à ocorrência do processo intempérico, estas rochas são dificilmente 

identificadas em superfície. O reconhecimento se dá por meio das escavações das minerações. Além disso, 

estas rochas intrusivas funcionam como barreiras hidráulicas entre aquíferos de um mesmo sistema e 

situam-se, principalmente, nas sequências metassedimentares (Beato et al. 2005, MYR Projetos 

Sustentáveis op. cit.). 

2.7.7 – Sistema Hidrogeológico em Coberturas Sedimentares 

É formado por aquíferos livres de porosidade intersticial, que estão ligados às coberturas 

cenozoicas, constituídas por depósitos sedimentares aluviais e lacustrinos, bem como coberturas detrito-

lateríticas e elúvio-coluviais. Exibem porosidade e permeabilidade variáveis que dependem dos fatores 

físico-químicos ligados à formação dos sedimentos e meteorização das rochas. A canga laterítica, por 

exemplo, exibe um padrão excelente de porosidade e permeabilidade, pois toda água precipitada é, 

praticamente, infiltrada. Em contrapartida, sedimentos detentores de significativas quantidades de argila 

apresentam uma permeabilidade baixa, inibindo a infiltração e o escoamento subterrâneo. A mediana de 

vazões medidas em nascentes neste sistema é de 2,7 m³/h (Beato et al. op. cit., Mourão 2007, MYR 

Projetos Sustentáveis op. cit.). 

2.7.8 – Sistema Hidrogeológico em Rochas Cristalinas 

Engloba os terrenos compostos por rochas granito-gnáissicas do embasamento cristalino, como 

por exemplo, os complexos Bação e Bonfim. Os aquíferos característicos deste sistema serão detalhados a 

seguir. 

Aquíferos em Rochas Granito-Gnáissicas   

Constituem aquíferos descontínuos, livres a semi-confinados e do tipo fraturado ou fissural, 

caracterizados pelas fraturas, como juntas e falhas, que estão, por sua vez, conectadas hidraulicamente 
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com as formações superficiais de intemperismo e de coberturas sedimentares. As medianas dos valores de 

capacidade específica e de vazões medidas em nascentes correspondem, respectivamente, a 0,251 m³/h/m 

(utilizando-se dados de cinco poços tubulares) e 1,5 m³/h (Beato et al. 2005, Feitosa et al. 2008).    

No sudeste do Brasil, como nas áreas de estudo deste trabalho, o clima mais úmido favorece a 

formação de um manto de intemperismo espesso (Figura 2.7), de composição argilo-arenosa, a partir da 

alteração das rochas cristalinas que compõem o aquífero fissural (Beato et al. op. cit., Neves 2005). Além 

disso, também é comum a presença de outras formações superficiais nessa região, situadas acima do 

manto de alteração, como aquelas que compõem o Sistema Hidrogeológico em Coberturas Sedimentares. 

O manto intempérico apresenta, por sua vez, espessuras médias inferiores a 50 m na região do 

Quadrilátero Ferrífero e, como ocorre nas coberturas sedimentares, exibe comportamento hidrodinâmico 

semelhante a um meio aquífero granular poroso, contribuindo não somente para a recarga da rocha sã 

fraturada sotoposta, como também para os cursos de água, por meio da restituição hídrica (MYR Projetos 

Sustentáveis 2013).  

Os depósitos superficiais granulares apresentam um comportamento semelhante ao de uma 

esponja, fazendo com que a retenção de água seja favorável. Dessa forma, têm-se maiores valores de 

coeficiente de armazenamento nestes depósitos em relação às rochas granito-gnáissicas do embasamento 

cristalino (Banks & Robins 2002).     

 

Figura 2.7 - Modelo do perfil de alteração proveniente de rochas cristalinas, segundo Lachassagne et al. (2001). 
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O manto de intemperismo, somado a outros depósitos superficiais (como colúvios, alúvios, entre 

outros), além de aumentar o potencial armazenador do meio, exibe outra importante função quanto ao 

problema de contaminação de águas subterrâneas, já que pode proteger o aquífero fissural da poluição 

(como, por exemplo, no caso das juntas sub-horizontais, situadas nos primeiros metros da rocha sã), 

filtrando e retardando os poluentes. Isto ocorre pelo fato de a água fluir de uma forma mais lenta em meios 

granulares, quando comparados a meios fraturados (Banks & Robins 2002).  
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CAPÍTULO 3 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 – AQUÍFEROS FISSURAIS 

3.1.1 – Aspectos Gerais 

 Aquífero é um termo definido como toda unidade geológica capaz de armazenar e transmitir água 

a taxas suficientemente rápidas, para o fornecimento de razoáveis quantidades aos poços. Como exemplos 

de unidades rochosas conhecidas como aquíferos, têm-se: areias e cascalhos não consolidados, arenitos, 

calcários e dolomitos, derrames de basalto, bem como, rochas plutônicas e metamórficas fraturadas (Fetter 

Jr. 2014). A Tabela 3.1 destaca o agrupamento de diferentes litotipos, de acordo com a classificação 

hidrogeológica efetuada por Singhal & Gupta (1999).  

Tabela 3.1 - Classificação hidrogeológica das rochas, proposta por Singhal & Gupta (1999): 

GRUPOS DE 

ROCHAS 
TIPOS DE ROCHA E EXEMPLOS 

PRINCIPAIS MEIOS DE OCORRÊNCIA DA 
ÁGUA SUBTERRÂNEA 

 

Cristalinas 

Rochas   ígneas   não   vulcânicas (granitos, 

dioritos, gabros etc) e rochas metamórficas 

(gnaisses, xistos, filitos etc). 

Manto de intemperismo e descontinuidades 

(juntas, falhas, planos de foliação etc). 

 

Vulcânicas 
Rochas vulcânicas (basaltos, andesitos, 

riolitos etc). 

Manto de intemperismo, descontinuidades 

(juntas, falhas, vesículas) e descontinuidades 

entre camadas. 

Carbonáticas Rochas carbonáticas (calcários e dolomitos). 
Descontinuidades (juntas e falhas) e cavidades 

de dissolução. 

 

Clásticas 
Rochas sedimentares consolidadas (siltitos, 
arenitos, conglomerados etc) e sedimentos 
inconsolidados (cascalho, areia, argila etc). 

Espaços intergranulares e descontinuidades 
(juntas e falhas). 

 

A permeabilidade intrínseca dos aquíferos apresenta um limite mínimo de aproximadamente 10-2 

darcy (Fetter Jr. 2014). Por outro lado, quando uma unidade geológica exibe pouca ou nenhuma 

permeabilidade intrínseca, inferior a este valor aproximado de 10-2 darcy, tem-se a definição de uma 

unidade confinante. Porém, deve-se salientar que este limite é, de uma certa forma, arbitrário e pode variar 

de acordo com as condições locais (Fetter Jr. 2014). 

As camadas confinantes podem ser divididas em aquífugos, aquicludes e aquitardos O termo 

aquífugo pode ser empregado como uma unidade geológica incapaz de armazenar e transmitir água, ou 

seja, é completamente impermeável. Embora um aquiclude apresente a capacidade de armazenamento de 

água, ele também é considerado como um meio impermeável, pois não pode transmitir quantidades 

consideráveis de água sob gradientes hidráulicos naturais. Já o aquitardo está relacionado às camadas 
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menos permeáveis de uma sucessão estratigráfica, ou seja, pode ser definido como uma camada de baixa 

permeabilidade capaz de armazenar e transmitir água de uma maneira muito lenta, que não pode suprir 

poços de bombeamento (Freeze & Cherry 1979, Cleary 1989, Fetter Jr. 2014).  

Os aquíferos podem ser classificados, de uma forma geral, como livres, confinados e 

semiconfinados. O aquífero livre é aquele de ocorrência próxima à superfície, onde o nível freático 

encontra-se como limite superior e, devido a isso, também pode ser denominado como aquífero freático. 

Em contrapartida, o aquífero confinado ocorre em profundidades maiores e apresenta rochas 

impermeáveis como camadas confinantes. Este tipo de aquífero também pode ser designado como 

aquífero artesiano e pode dar origem a poços jorrantes, pois a sua pressão é superior à pressão atmosférica. 

E, por último, tem-se o aquífero semiconfinado, que ocorre quando os estratos saturados se encontram 

limitados, acima ou abaixo, por uma camada semipermeável (Freeze & Cherry op. cit.). Os aquíferos 

também podem ser classificados como granulares, fissurais e cárticos, de acordo com os tipos de 

porosidade em questão (Figura 3.1). 

 

Figura 3.1 – Tipos de porosidade em aquíferos: a) Porosidade primária: material inconsolidado (como areias e 

cascalheiras), rochas sedimentares e etc. b) Porosidade secundária: em rochas ígneas e metamórficas (granito e 

gnaisse, por exemplo). c) Porosidade terciária: calcários. Fonte: Boscardin Borghetti et al. (2004). 

Os aquíferos granulares ou porosos são constituídos por rochas sedimentares e sedimentos 

inconsolidados ou pouco consolidados que, por sua vez, permitem a circulação de água através dos vazios 

existentes entre os grãos constituintes destes materiais (Rocha 2005), caracterizando uma porosidade e 

permeabilidade do tipo primária. Tem-se, como exemplo, os arenitos, que constituem aquíferos regionais 

capazes de armazenar grandes quantidades de água (Feitosa et al. 2008).  

a)                             b)                              c) 



Contribuições às Ciências da Terra – Série M, vol. 77, 115p. 2018. 

 33 

Os aquíferos fissurais ou fraturados são formados por rochas cristalinas, ígneas ou metamórficas, e 

em casos especiais, por sedimentos consolidados originários de processos diagenéticos em zonas de 

fraturas. Estas rochas e sedimentos encontram-se compactos, com ausência ou baixa frequência de espaços 

vazios entre os minerais que constituem estes materiais. A circulação de água ocorre através de 

descontinuidades, como fraturas ou fissuras, o que determina uma porosidade do tipo secundária, assim 

como ocorre com a permeabilidade. Como exemplos, têm-se os aquíferos fissurais formados em rochas 

granito-gnáissicas, basaltos e itabiritos (Singhal & Gupta 1999, Scudino 2001, Rocha 2005).  

Os aquíferos cársticos são compostos por rochas calcárias ou carbonáticas (como calcários, 

dolomitos e mármores), cuja circulação principal de água se dá através de fraturas e condutos de 

dissolução (podem variar de pequenas fraturas ampliadas até enormes cavidades e cavernas), 

caracterizando porosidades — e permeabilidades — do tipo secundária e terciária, respectivamente. Dessa 

forma, existem dois ou até mesmo três tipos de porosidade em um aquífero cárstico, pois há também a 

porosidade primária que ocorre nos poros intergranulares da matriz rochosa (Cruz & Scudino 1997, 

Goldsceider & Drew 2007).  

Uma grande parte da superfície continental (mais de 50%) encontra-se coberta por rochas duras, 

detentoras de baixos valores de permeabilidade primária. Por outro lado, tais rochas podem adquirir bons 

valores de permeabilidade secundária em função do grau de faturamento da rocha e, portanto, são 

amplamente relacionadas ao grupo de rochas fraturadas no contexto hidrogeológico (Singhal & Gupta op. 

cit.). O sistema de aquíferos fraturados, embora possua uma natureza complexa, caracterizando-se por 

meio de incertezas relacionadas à produtividade de água, pode apresentar uma significativa importância 

devido à sua ocorrência, na maioria das vezes, regional, seja pela capacidade de armazenamento 

(normalmente baixa), seja pelo seu uso generalizado para o abastecimento urbano, industrial ou rural 

(Singhal & Gupta op. cit., Krásný et al. in Sharp op. cit.). 

As estruturas características dos aquíferos fissurais correspondem a fraturas, por vezes planas ou 

retilíneas, com origem posterior à formação da rocha-reservatório, ou seja, elas são geradas após processos 

de diagênese, magmatismo e metamorfismo, que originam rochas sedimentares, vulcânicas e plutônicas, e 

metamórficas, respectivamente. Estas descontinuidades podem ser geradas a partir de diversas maneiras, 

como por meio de processos tectônicos — geralmente de fase rúptil — ou de denudação. Dessa forma, 

assim como a porosidade, a permeabilidade também é secundária no aquífero fissural, pois a circulação da 

água subterrânea se dá através dos espaços vazios interconectados que, neste caso, correspondem às 

fissuras ou fraturas (Figura 3.2) (Scudino 2001, Rocha 2005). 
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Figura 3.2 - A permeabilidade é condicionada pela conexão dos espaços vazios por entre os meios: a) Exemplo de 

poros conectados (permeável); b) poros não conectados de maneira efetiva (impermeável); c) fraturas conectadas 

(permeável); d) fraturas não conectadas de forma efetiva (impermeável). Fonte: IGM (2001). 

Dentro de uma formação geológica, a condutividade hidráulica — K, que descreve a taxa de fluxo 

da água subterrânea através de um meio permeável, ou seja, consiste na facilidade de percolação da água 

por entre este meio, Fetter Jr. (2014) — apresenta, em geral, valores variáveis no espaço, definindo o 

conceito de heterogeneidade, e pode ser calculada por meio da lei de Darcy (Equação 3.1). Além disso, o 

parâmetro K também pode exibir variações em qualquer ponto desta mesma formação, quando se efetua 

medidas em diferentes direções, definindo a propriedade anisotropia (Freeze & Cherry 1979). O aquífero 

fissural, por sua vez, é detentor de uma elevada anisotropia e heterogeneidade, fazendo com que os 

parâmetros hidráulicos apresentem uma grande variação espacial, o que leva a uma dificuldade na 

quantificação das propriedades hidrogeológicas (Cook 2003).  

                                           Q = K .A . i                                                            Equação 3.1 

onde “Q” (m³/s) é a vazão medida entre dois pontos de diferentes cargas hidráulicas, “K” (m/s) ao 

coeficiente de condutividade hidráulica, “A” (m²) a área da seção em que se dá o fluxo perpendicular, e 

“i” (adimensional) o gradiente hidráulico.  

A transmissividade (T) constitui-se na taxa em que a água é transmitida através de uma largura 

unitária de um aquífero ou camada confinante, sob um gradiente hidráulico unitário. Este parâmetro 

depende, portanto, das propriedades do líquido, do tipo e espessura do meio — poroso ou fraturado, por 

exemplo (Equação 3.2, onde “K” corresponde à condutividade hidráulica em m/s, e “b” consiste na 

espessura do aquífero em metros) (Fetter Jr. 2014). 

a)                                                     c) 

 

 

 

 

 

 

 

b)                                                     d) 
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                                                   T = K .  b                                                                       Equação 3.2              

Há uma enorme variação no comportamento hidráulico de rochas cristalinas, devido aos diferentes 

litotipos existentes, fazendo com que sejam considerados não somente os fatores intrínsecos da rocha, 

como também outros fatores que ocorrem externamente (Neves 2005). Os principais fatores que podem 

operar no sistema fissural, condicionando os mecanismos ligados à produtividade, como infiltração, 

armazenamento de água e qualidade, correspondem ao clima, relevo, hidrografia, litologia, coberturas 

superficiais, intemperismo e estruturas geológicas (Davis & DeWiest 1991, Singhal & Gupta 1999, 

Feitosa et al. 2008, COPPETEC 2014). 

Segundo Custodio e Lhamas (1996), o clima característico de uma região está relacionado a 

fatores ligados à produtividade de aquíferos em terrenos cristalinos devido, principalmente, ao controle 

exercido sobre a espessura e natureza do manto de intemperismo, regulando também a recarga do 

aquífero. De uma região para outra, diferentes climas podem levar a diferenças não somente na quantidade 

(por meio da intensidade de precipitação), como também na qualidade das águas. Dessa forma, tem-se a 

formação de aquíferos com características diversas, como ocorre entre as regiões sudeste e nordeste do 

Brasil (Costa 1980). Segundo Singhal & Gupta (op. cit.), regiões de clima mais úmido favorecem a 

formação de um espesso manto de intemperismo, podendo alcançar até 130 m onde a precipitação anual 

ultrapassa 1000 mm, como é o caso do sudeste brasileiro. Por outro lado, o nordeste semiárido, além de 

ser caracterizado por apresentar mantos de intemperismo pouco espessos, também apresenta águas mais 

salinizadas.  

Assim como o clima, o relevo também exerce influência sobre a espessura da camada alterada ou 

manto de intemperismo. Quanto menor a declividade de um terreno, maior a espessura da camada de 

material intempérico, favorecendo um maior acúmulo e infiltração de água, mesmo em áreas 

topograficamente mais altas, como enfatiza Henriksen (1995). Segundo Parizek e Siddiqui (1969), poços 

perfurados em vales podem apresentar uma produtividade maior em até oito vezes, quando se compara a 

regiões de encostas e topos. As regiões planas e topograficamente mais baixas são, portanto, as mais 

produtivas, pois, além de apresentarem espessas camadas alteradas, estão comumente situadas sobre traços 

de fraturas, podendo também serem ocupadas por canais que atuam como zonas de recarga para os 

aquíferos (Singhal & Gupta 1999). Tem-se, por exemplo, o desenvolvimento de extensas e espessas 

camadas alteradas em áreas de planície erosional de baixo relevo não somente no Brasil, como também na 

África Subsaariana, Sri Lanka, Índia Peninsular e em algumas localidades da Austrália (UNESCO 1984). 
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A hidrografia exerce um papel importante em rochas duras fraturadas quando associada à geologia 

por meio do conceito do riacho-fenda (Feitosa et al. 2008). Este termo consiste na situação onde a 

drenagem superficial coincide com as zonas fraturadas do embasamento rochoso (facilmente identificável 

por meio de feições retilíneas de segmentos do rio ou riacho), que proporcionam uma melhor condição de 

infiltração e armazenamento de água para o meio hídrico subterrâneo, seguindo direções preferenciais de 

faturamento (Feitosa et al. op. cit.).  

A litologia, no que lhe concerne, também influencia na produtividade de poços, conforme as 

variações no tipo e na textura da rocha cristalina, embora seja bastante controversa a sua classificação. Os 

estudos realizados por Legrand (1959), Sever (1964), Costa 1965 e Costa (1979) apud Feitosa et al. 

(2008), por meio de análises de vazões de poços, destacam os micaxistos como melhores produtores de 

água subterrânea, seguido dos gnaisses, migmatitos e granitos, respectivamente. Por outro lado, Davis & 

Turk (1964) enfatizam uma maior produtividade em rochas de granulação mais grossa, ricas em quartzo, 

como granitos, pegmatitos e quartzitos, devido à maior tendência de apresentarem fraturas mais abertas 

(como sistemas de juntas) por serem litotipos mais competentes. Singhal & Gupta (op. cit.) e Fernandes 

(2008) também ressaltam a baixa produtividade em xistos, filitos e ardósias quando comparados, por 

exemplo, a granitos e gnaisses. Os primeiros autores atribuem esta característica à presença de minerais 

micáceos na composição de litotipos como os xistos, que podem se alterar para argilas, obstruindo as 

fraturas. Já Fernandes (op. cit.) justifica o fato por meio da resistência mecânica destes tipos de rochas, 

que podem controlar o modo de propagação das fraturas. Além disso, Stober & Bucher (2006) atribuem 

uma maior permeabilidade a gnaisses, quando comparados com granitos em regiões densamente 

fraturadas, a partir de estudos de propriedades hidráulicas em terrenos cristalinos, enquanto que os dados 

de poços de Fernandes et al. (2016) destacam uma maior produtividade em gnaisses em relação aos 

granitos. 

O clima atuante na região condiciona o desenvolvimento do manto de intemperismo que, 

juntamente com as coberturas sedimentares, compõem o regolito ou manto inconsolidado (Feitosa et al. 

2008). Espessuras consideráveis de regolito favorecem a recarga das rochas fraturadas sotopostas, pois sua 

superfície permeável ou semipermeável capta a água de precipitação, diminuindo, consequentemente, a 

perda por escoamento superficial e evaporação (Feitosa et al. op. cit.). As coberturas superficiais 

apresentam comportamento similar a um meio poroso, aumentando, dessa forma, o potencial armazenador 

da região. 

O intemperismo, além de estar relacionado à formação do regolito, também pode levar à alteração 

da rocha fissural ao longo das estruturas geológicas (como as fraturas), influenciando na produtividade dos 
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poços, conforme o tipo de material de preenchimento de tais descontinuidades (Neves 2005). Geralmente, 

uma baixa intensidade do processo intempérico é capaz de romper apenas ligações entre os minerais, sem 

promover a alteração para argilominerais, originando uma textura mais grossa (arenosa ou cascalhenta), 

detentora de uma alta permeabilidade. Em contrapartida, o aumento do processo intempérico pode 

ocasionar uma alteração mais pronunciada, com a formação de argilominerais, levando a uma redução da 

permeabilidade (Banks et al. 1992). A dimensão do intemperismo e o tipo de mineral argiloso estão 

relacionados não somente com a litologia de origem, mas também com fatores tectônicos da região e a 

composição da água circulante no meio (Singhal & Gupta 1999). As zonas de fraturas nem sempre são 

permeáveis também pelo fato de algumas falhas estarem submetidas a processos hidrotermais, bem como 

por mineralização secundária (Neves 2005). 

As estruturas geológicas, também denominadas descontinuidades da rocha, correspondem às 

fraturas que caracterizam o aquífero fissural e serão tratadas com mais detalhe no item a seguir. 

3.1.2 – Dinâmica de Fluxo de Água Subterrânea em Meios Fissurais 

O fluxo de água subterrânea depende da densidade, abertura e conectividade das fraturas através 

da rocha sã, de baixa permeabilidade primária. Trata-se de um meio descontínuo, já que algumas fraturas 

individuais ou zonas de fraturas estreitas exibem valores mais altos de condutividade hidráulica, 

possibilitando caminhos preferenciais para a circulação, além de funcionarem como entradas de água que 

podem levar a uma maior produtividade de poços. O tratamento como meio contínuo não corresponde à 

maneira mais apropriada, devido à necessidade de substituir a utilização do meio fraturado por um meio 

contínuo representativo, onde são definidos valores de condutividade hidráulica, porosidade e 

compressibilidade (Fernandes 2008). Para que estes parâmetros sejam determinados, necessita-se de um 

volume elementar representativo de rocha (VER), em que seja possível a aplicação da lei de Darcy sob 

fluxo laminar. O VER corresponde, portanto, ao menor volume amostral que pode ser representativo de 

toda a massa rochosa que compõe o meio fraturado (Singhal & Gupta 1999). Porém, Fernandes (2008) 

ressalta que em um contexto hidrogeológico fissural, caracterizado por rochas-reservatório fraturadas, o 

VER pode alcançar valores muito elevados ou nem mesmo existir.  

Ainda em um cenário onde há a aplicabilidade da lei de Darcy, ou seja, sob fluxos lineares e 

laminares, Snow (1968 apud Freeze & Cherry 1979) desenvolve a equação da lei cúbica que expressa, por 

sua vez, a condutividade hidráulica do meio fraturado (Equação 3.3).  
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K =
𝜌g

12μ
Nb3                                                       Equação 3.3   

onde “ρ” (Kg/m³) e “µ” (N.s/m²) correspondem, respectivamente, à massa específica e viscosidade 

dinâmica da água; g, à aceleração da gravidade (m/s²); “N”, ao número de fraturas por unidades de 

distância (adimensional); e “b”, à abertura  da fratura (m). 

De acordo com a lei cúbica, a abertura das fraturas é mais importante do que a densidade de 

fraturas para a definição do parâmetro de condutividade hidráulica, já que este é proporcional ao cubo da 

abertura (Figura 3.3). 

 

Figura 3.3 - Influência da abertura (b) e da frequência de fraturas na condutividade hidráulica (Hoek & Bray 1981 

apud Fernandes 2008). 

O mecanismo de propagação das fraturas determina a abertura de tais estruturas, podendo ocorrer 

de três formas distintas (Figura 3.4): (I) por separação normal dos planos de fratura em função de esforços 

de tração; em relação à superfície das fraturas, que pode levar a um deslizamento paralelo (II) ou 

perpendicular (III) (Lawn & Wilshaw 1975).    
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Figura 3.4 - Tipos de propagação de fraturas por extensão perpendicular à superfície da ruptura (I) e por 

deslizamento paralelo à superfície, podendo ocorrer de forma paralela (II) ou perpendicular (III) à frente de 

propagação (modificado de Lawn & Wilshaw 1975). 

Há, consequentemente, uma dependência entre a disposição das fraturas de cisalhamento e de 

tração com o regime tectônico (compressivo, extensional ou transcorrente) atuante ou que já tenha atuado 

em uma determinada região (Figura 3.5).  

 

Figura 3.5 - Regimes tectônicos e posicionamento espacial de fraturas extensionais de maior abertura (linha 

tracejada), e de cisalhamento (linha contínua e movimento apontado por setas): (i) regime extensional, (ii) 

compressivo e (iii) transcorrente (modificado de Ramsay & Huber 1987). 

O sigma 1 (σ1) consiste na tensão de compressão máxima — eixo de maior esforço compressivo, 

e o sigma 3 (σ3), por outro lado, na tensão de compressão mínima. Dessa forma, as fraturas trativas, que 

são aquelas paralelas e subparalelas ao σ1, tendem a estar mais abertas, fazendo com que a 
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transmissividade seja, de uma forma geral, maior ao longo de tais estruturas quando se compara às fraturas 

de cisalhamento (Larsson 1972). Embora os estudos de Banks et al. (1996) concluam que a tensão in situ 

influencie na condutividade hidráulica de fraturas, bem como nos sistemas de fraturas, Odling (1993) 

ressalta que a permeabilidade atuante no meio aquífero fraturado também está relacionada ao grau de 

conexão dos sistemas de fraturas de diferentes orientações. Dessa forma, a atuação do campo de tensões 

pode não apresentar uma relevância tão considerável em alguns casos, dependendo da ação de outros 

fatores envolvidos, como as propriedades das fraturas preexistentes, bem como a orientação, 

conectividade, alteração e mineralização de tais descontinuidades. Entretanto, a magnitude absoluta da 

tensão in situ pode, de fato, apresentar um importante papel na locação de poços com maior potencial 

hídrico subterrâneo, a depender da área em questão (Neves 2005) (Figura 3.6).      

 

Figura 3.6 – Influência de campos de tensões neotectônicos sobre a abertura de fraturas. As fraturas situadas em alto 

ângulo com o σ3, que correspondem àquelas paralelas e subparalelas ao σ1 são preferencialmente mais abertas e, 

dessa forma, mais favoráveis em termos de capacidade hídrica, ou seja, tendem a apresentar maior potencial hídrico 

subterrâneo. Na figura, tem-se o exemplo de uma pequena área da região Nordeste do Brasil (que também pode ser 

ampliada para outras regiões do interior do país), onde a espessura do traço das fraturas é proporcional ao 

comportamento de dilatação recente (Feitosa et al. 2008).       

As propriedades como densidade, conectividade, comprimentos e natureza de junções, são 

dependentes da escala. Embora, em geral, haja uma restrição de condutividades hidráulicas mais elevadas 

a poucas fraturas, o armazenamento e comportamento do aquífero é, a longo prazo, regido pela densidade 

e conectividade da rede de fraturas. Sabe-se que as descontinuidades associadas ao acamamento litológico 

e/ou a foliações em rochas-reservatório metamórficas também são muito relevantes, pois influenciam na 

configuração dessa rede, condicionando estruturas de ocorrência limitada ou não limitada, a estratos 

específicos, segundo a reologia (Fernandes 2008).  
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As Tabelas 3.2 e 3.3 sintetizam os principais fatores que condicionam o fluxo de água subterrânea, 

os métodos para locação de poços e os caminhos preferenciais de circulação. 

 

Tabela 3.2 – Ação dos fatores controladores do fluxo de água subterrânea e suas limitações (modificado de 

Fernandes 2008). 

 Exerce controle sobre: Limitações 

 

 

Tectônica 

Direção das fraturas mais abertas, 

controlando a direção da maior K e 

transmissividade. 

Densidade e direção dos grupos de fraturas 

controlando a conectividade e 

armazenamento da rede de fraturas. 

Muitas vezes não é disponível em trabalhos 

anteriores, e a coleta e análise de dados 

estruturais pode ser demorada e exige 

profissionais especializados. 

 

 

 

 

 

Lineamentos 

 

 

Locação do poço próxima a zona(s) de fraturas 

ou sob a influência de zona(s) de fraturas. 

Escalas pequenas (<1:25.000) não permitem 

correlação com fraturas que atravessam os 

poços. 

Lineamentos de áreas de relevo suave muitas 

vezes podem não ser correlacionáveis a 

estruturas de subsuperfície e não apresentam 

correlação com a densidade de tais estruturas. 

 

Manto inconsolidado 
 

Recarga de aquíferos. 

É descontínuo e de difícil mapeamento. 

Análises regionais não permitem observação de 

correlação entre espessura de manto 

inconsolidado e valores de vazão específica 

(Q/s). 

 

Litologia 

 

Presença de descontinuidades prévias 

(acamamento, contatos, bandamento) e modo 

de propagação de fraturas. 

O controle exercido pela litologia é subordinado 

à tectônica, no que diz respeito às fraturas de 

maior K. 

 

Compartimento  

topográfico 

 

 

Saturação de: fraturas superficiais (horizontais 

e verticais) e manto inconsolidado, pois nos 

vales o nível d’água é mais próximo à 

superfície. 

Os vales devem ser associados a lineamentos, 

ou seja, o maior controle é exercido por estes 

últimos. 

 

Profundidade 

Transmissividade de fraturas verticais 

diminui muito a partir de 300 m de 

profundidade e das horizontais, a partir de 

30 m. 

A análise deste parâmetro é fortemente 

influenciada pelo fato de poços serem 

aprofundados somente quando produções 

adequadas não são obtidas com poços mais 

rasos. 
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Tabela 3.3 - Procedimentos para a identificação de situações mais favoráveis para a locação de poços e definição de 

caminhos preferenciais de circulação de água subterrânea (modificado de Fernandes 2008). 

  

 

A
n

á
li

se
 p

re
li

m
in

a
r
 

Elaboração e comparação das curvas obtidas em gráficos de distribuição acumulada (Q ou Q/s X 

frequência acumulada de poços) para os seguintes fatores: 

- proximidade a lineamentos 

- proximidade a lineamentos com relação a diversas direções 

- proximidade a intersecção de lineamentos 

- tipos litológicos 

- espessura de manto inconsolidado 

- compartimento topográfico 

 

Levantamento bibliográfico de: 

- tectônica recente proveniente de dados geológicos 

- direção do esforço horizontal máximo (SHmax) atual, obtido com base em dados de sismicidade e 

de ovalação (breakouts) de poços. 

 

  

  
 A
n

á
li

se
 d

e 
d

et
a

lh
e
 

Trabalhos de campo para coleta de dados estruturais e análise da tectônica recente. 

Perfilagem acústica ou ótica para identificação de fraturas e de sua atitude ao longo do poço. 

Perfilagens de propriedades da água que permitam identificar as fraturas hidraulicamente ativas no 

poço, tais como: temperatura, condutividade elétrica e velocidade de fluxo com o uso de flowmeter. 

Testes de bombeamento de longa duração com monitoramento em poços de observação para a 

determinação da elipse de transmissividade. 

 

 

 

Chilton & Foster (1995) propuseram um modelo de um perfil de alteração no embasamento 

cristalino localizado na região da África Tropical, que exibe o regime de fluxo subterrâneo (Figura 3.7). O 

nível da água acompanha, de uma forma geral, a topografia do terreno. Há um fluxo com componente 

descendente a baixas profundidades nas regiões de interflúvio, assim como fluxos ascendentes nas zonas 

de descarga — caracterizadas por depressões topográficas, em níveis de maior profundidade (Neves 

2005). 
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Figura 3.7 - Modelo esquemático do sistema de fluxo da água em aquífero do embasamento cristalino alterado, 

realizado no Malawi, África (Chilton & Foster 1995, modificado de Neves 2005).  

3.1.3 – Produtividade em Rochas Granito-gnáissicas 

O parâmetro hidráulico que apresenta maior representatividade quanto à produtividade de poços 

consiste na capacidade específica ou vazão específica (Costa 1986, Bertachini 1987, Menegasse 1991, 

Chilton & Foster op. cit., Fernandes 1997). Este parâmetro é obtido a partir da razão entre a vazão de um 

poço e o rebaixamento do nível d’água, representado, dessa forma, como “Q/s”. Além disso, a capacidade 

específica (geralmente em m³/h/m) está fortemente relacionada  à  transmissividade hidráulica (T, m²/h), 

pois o aumento de T leva a uma redução no rebaixamento gerado pelo bombeamento, ou seja, quanto 

maior a transmissividade, maior será o valor de capacidade específica e, consequentemente, mais 

produtivo será o aquífero (Diniz et al. 2014). A partir de testes de bombeamento em poços tubulares 

profundos em rochas do embasamento na região de Jundiaí (SP), Bertachini (1987) obteve valores de T na 

faixa de 1,2 x 10−6 a 1,4 x 10−3m²/s, comprovando  uma correlação muito boa entre estes parâmetros 

(Figura 3.8). 
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Figura 3.8 - Correlação entre a transmissividade e a capacidade específica de poços na região de Jundiaí

 (Bertachini 1987, modificado de Neves 2005). 

A produtividade de poços em aquíferos constituídos por rochas granito-gnáissicas é bastante 

variável, em função da alta heterogeneidade das propriedades hidráulicas do meio fissural. Embora a 

produtividade em rochas cristalinas seja geralmente baixa, alguns poços muito produtivos podem ocorrer. 

Dessa forma, a partir de uma análise estatística, a mediana dos valores de capacidade específica apresenta 

uma maior eficácia, quando se compara ao valor da média destes dados (Neves 2005).  

Além disso, é importante salientar que a produtividade de poços é resultado não somente da 

qualidade do aquífero, como também da qualidade da completação e desenvolvimento do poço tubular 

profundo (Feitosa et al. 2008, Joseph et al. 2016). Sendo assim, poços pouco eficientes podem dar origem 

a altos rebaixamentos, podendo indicar uma redução nos valores de capacidade específica que, por sua 

vez, podem não ter relação com a transmissividade. 

Diniz et al. (2014) apresentaram uma classificação para os aquíferos no que se refere à 

produtividade hídrica, a partir de algumas adaptações da metodologia proposta por Struckmeier & Margat 

(1995), conforme a Tabela 3.4. 

 

 



Contribuições às Ciências da Terra – Série M, vol. 77, 115p. 2018. 

 45 

Tabela 3.4 – Definição de classes de produtividade de aquíferos a partir de dados de capacidade específica, segundo 

Diniz et al. (2014).  

Q/s (m³/h/m) * PRODUTIVIDADE  CLASSE 

≥ 4,0 Muito Alta: Fornecimentos de água de 

importância regional (abastecimento de 

cidades e grandes irrigações). Aquíferos que 

se destaquem em âmbito nacional. 

(1) 

2,0 ≤ Q/s < 4,0 Alta: Características semelhantes à classe 

anterior, contudo situando-se dentro da média 

nacional de bons aquíferos. 

(2) 

1,0 ≤ Q/s < 2,0 Moderada: Fornecimento de água para 

abastecimentos locais em pequenas 

comunidades, irrigação em áreas restritas. 

(3) 

0,4 ≤ Q/s <1,0 Geralmente baixa, porém localmente 

moderada: Fornecimentos de água para suprir 

abastecimentos locais ou consumo privado. 

(4) 

0,04 ≤ Q/s < 0,4 Geralmente muito baixa, porém localmente 

baixa: Fornecimentos contínuos dificilmente 

são garantidos. 

(5) 

< 0,04 Pouco Produtiva ou Não Aquífera: 

Fornecimentos insignificantes de água. 

Abastecimentos restritos ao uso de bombas 

manuais. 

(6) 

(*) Valores válidos para testes de bombeamento de 12 horas de duração e rebaixamentos de 25 m. 

3.1.4 – Métodos Auxiliares de Investigação 

O emprego de ferramentas auxiliares para a pesquisa de água subterrânea contribui de maneira 

eficaz para a locação de poços mais produtivos em terrenos caracterizados por rochas granito-gnáissicas, 

tais como sensoriamento remoto, métodos geofísicos e o sistema de informações geográficas (SIG). Estes 

métodos devem ser utilizados conforme o grau de detalhe estabelecido para as etapas de cada estudo e, 

quando possível, devem ser aplicados de forma complementar (Singhal & Gupta 1999, Neves 2005, 

Feitosa et al. 2008). 

O sensoriamento remoto auxilia principalmente na identificação de lineamentos morfoestruturais, 

ou seja, no reconhecimento de feições lineares superficiais. Isto se dá por meio da análise de imagens 

provenientes de sensores remotos, como as imagens de radar da missão Shuttle Radar Topography 

Mission (SRTM, Farr & Kobrick 2000, Van Zyl 2001, Rabus et al. 2003, Farr et al. 2007), assim como de 

imagens do projeto TOPODATA (e.g., Valeriano 2005, Valeriano & Rossetti 2012, Polidori et al. 2014), 

derivadas dos dados SRTM, entre outras. Em situações onde as foliações e fraturas da rocha apresentam 

fortes mergulhos, pode-se ter a manifestação em superfície de traços retilíneos ou suavemente curvilíneos 

de tais estruturas, constituindo lineamentos (Figura 3.8). Estas feições morfológicas do terreno apresentam 

um significativo papel na determinação das direções das principais estruturas de uma dada região, 

constituindo um dos fatores mais importantes para a investigação da água subterrânea em terrenos 
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cristalinos, já que poços localizados em lineamentos ou próximos a eles tendem a ser mais produtivos 

(Singhal & Gupta 1999, Rocha 2005). 

 

Figura 3.9 – Associação de um lineamento formado por traço retilíneo de drenagem com uma zona de fraturas em 

subsuperfície. Observa-se que as zonas fraturadas podem ocorrer de diversas maneiras. Em relação às áreas não 

planas, apenas fraturas com mergulho igual ou superior a 50° são visíveis na superfície como lineamentos. Fonte: 

Parizek (1987 apud Parizek & Gold 1994). 

Após as investigações por análise de fotografias aéreas e/ou de imagens sensoriamento remoto, 

podem ser empregados levantamentos geofísicos para averiguar as condições geológicas e hidrogeológicas 

em subsuperfície, bem como as características do aquífero. As técnicas de exploração geofísica estão 

associadas às propriedades petrofísicas das rochas, como resistividade elétrica, condutividade elétrica, 

densidade e elasticidade (relacionadas à velocidade sísmica), permissividade elétrica, susceptibilidade 

magnética e radioatividade. Os métodos geofísicos não são invasivos quando se compara a outros métodos 

convencionais diretos (como amostragem de água, entre outros), pois não perturbam o fluxo de água 

subterrânea e são capazes de prever a distribuição de parâmetros de forma mais realista. Dessa forma, os 

levantamentos geofísicos podem auxiliar na delineação de características hidrogeológicas regionais, assim 

como na localização de pontos para a locação de poços. Além disso, a geofísica pode reduzir 

significativamente operações de perfuração infrutuosas muito mais caras (Singhal & Gupta 1999). Neste 

trabalho são utilizados os métodos radiométrico e magnetométrico a serem detalhados no próximo tópico. 

Segundo Câmara & Davis Jr. (2001), os sistemas de informações geográficas (SIG) consistem em 

ferramentas computacionais para geoprocessamento, que permitem análises complexas a partir da 

integração de dados provenientes de diversas fontes e da criação de bancos de dados georreferenciados, 

tornando possível a automatização da produção de documentos cartográficos (Figura 3.9). A tecnologia 
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SIG consiste, portanto, em uma ferramenta importante para o processamento, análise e integração de 

dados espaciais, tornando-se fundamental na análise de informações relacionadas à exploração, 

desenvolvimento e gestão de recursos hídricos (Neves 2005). Em estudos hidrogeológicos, por exemplo, 

utilizando-se SIG, pode-se gerar diversos mapas temáticos, assim como realizar o processo de integração 

para a obtenção de um modelo ou mapa final, como é o caso do presente trabalho. Neste, um dos mapas 

gerados consiste no modelo HAND (Height Above the Nearest Drainage), e a técnica de integração 

utilizada corresponde ao método AHP (Analytic Hierarchy Process), ambos empregando-se SIG, e serão 

detalhados adiante.  

 
Figura 3.10 - Componentes de um SIG (Feitosa et al. 2008) 

 

3.1.5 – Métodos Geofísicos 

A geofísica é uma ciência baseada na aplicabilidade de princípios físicos para um maior 

conhecimento do planeta Terra. As pesquisas geofísicas do interior terrestre envolvem medições 

realizadas na superfície da Terra ou próximas a ela, relacionadas às propriedades físicas das rochas. O 

estudo e análise das medidas obtidas podem indicar a forma em que ocorre a variação destas propriedades 

vertical e lateralmente (Kearey et al. 2002).  

Neste trabalho são utilizados dados geofísicos aerolevantados dos métodos radiométrico e 

magnetométrico que, mediante a geração de mapas temáticos, auxiliam na identificação das possíveis 

fraturas do aquífero por meio da visualização dos lineamentos em profundidade. Este item aborda, 

portanto, estes dois métodos, e tem como base bibliográfica principal os trabalhos de Telford et al. (1990), 

Luiz & Silva (1995), Kearey et al. (2002), Milsom (2003) e Lowrie (2007). 
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Método Radiométrico 

A radiometria ou gamaespectometria é um método restrito, de pouca penetrabilidade, 

caracterizado pelas marcantes assinaturas radioativas presentes nas rochas (Tabela 3.5) e, dessa forma, é 

muito utilizado em trabalhos de mapeamento geológico. Os elementos mais importantes para a 

radiometria consistem nos isótopos radioativos tório (232Th), urânio (238U) e potássio (40K), embora sejam 

conhecidos mais de 50 elementos de radioatividade natural (muito raros e/ou pouco radioativos, Kearey et 

al. 2002).  O urânio e o tório apresentam suas medidas em partes por milhão (ppm), e o radioisótopo 

potássio, por sua vez, em porcentagem, devido ao seu decaimento radioativo. A emissão radioativa destes 

elementos pode ser detectada por meio de cintilômetros (contagem total) ou espectrômetros (vários 

canais). 

Tabela 3.5 - Minerais radioativos (modificado de Telford et. al. 1990). 

Elementos radioativos Minerais Ocorrências 

 Ortoclásio e microclina (KAlSi3O8) Granitos ácidos e pegmatitos 

 Moscovita [H2KAl(SiO4)3] Granitos ácidos e pegmatitos 

Potássio Alunita [K2Al6(OH)12SiO4] Alteração de vulcânicas ácidas 

 Silvita e carnalita [KCl, MgC12, 6H2O] Depósitos sedimentares salinos 

 Monazita [ThO2 + raro fosfato 

terrígeno] 
Granitos, pegmatitos e gnaisses 

Tório Torianita [(Th.U)O2] Granitos, pegmatitos e pláceres 

 Torita, uranotorita [ThSiO4 + U] Granitos, pegmatitos e pláceres 

Urânio 

Uraninita [óxido de U, Pb, Ra + Th, 

terras raras] 

Granitos, pegmatitos e veios com Ag, 

Pb, Cu e outros 

Carnotita [K2O, UO3, V2O5, 2H2O] Arenitos 

Gummita (alteração da uraninita) Associados com uraninitas 

Os elementos Th, U e K consistem, dessa forma, em isótopos instáveis, que realizam o processo 

de decaimento radioativo para tornarem-se estáveis. Embora durante este processo ocorra também a 

emissão de partículas alfa (α) e beta (β), apenas os raios gama (γ) podem ser detectados por meio de um 

aerolevantamento radiométrico, em função da maior capacidade penetrativa deste último tipo de 

radioatividade (CNEN 2006).   

Analisando-se a Tabela 3.5, pode-se notar que as rochas de origem sedimentar apresentam 

concentrações mais elevadas dos radioelementos tório, urânio e potássio (aumentando com a 
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argilosidade), quando comparadas às rochas de origem ígnea, com exceção das ígneas ácidas. Isto ocorre 

pelo fato destas últimas exibirem uma maior concentração de sílica, o que leva, consequentemente, a um 

aumento na concentração de tais isótopos (Tabela 3.6). 

Tabela 3.6 - Conteúdo radioativo das principais rochas ígneas (Telford et al. 1990). 

Radioelementos U (ppm) Th (ppm) K (%)  

Rochas graníticas 4 13 4,1 

Rochas basálticas 0,6 2 1,5 

Rochas ultrabásicas 0,02 0,06 0,02 

 

O mapa temático do canal de Th, utilizado como base principal para a intepretação radiométrica 

neste trabalho, é também muito útil para o reconhecimento de áreas com elevado intemperismo químico, 

desde que apresentem maiores concentrações deste radioelemento em relação aos outros. O mapa do canal 

de U relaciona-se a elementos de baixa concentração em minerais acessórios, podendo também estar 

associado a ambientes oxidantes. Já o mapa do canal de K auxilia na localização de zonas detentoras de 

álcalis-feldspato, assim como de micas em granitoides, mas é aconselhável o emprego de outro canal 

juntamente com este, pelo fato de constituir-se de um elemento facilmente lixiviável e com grandes 

concentrações na crosta terrestre. 

Os mapas de concentração absoluta (canais de Th, U e K), assim como o ternário (variação entre 

as concentrações de Th, U e K) e o mapa de contagem total (medida integral da radioatividade), também 

são muito empregados no mapeamento geológico, já que eles salientam as diferenças litológicas. Além 

disso, os mapas das razões Th/K e U/Th podem auxiliar no reconhecimento do grau da atividade 

intempérica (assim como de outros processos secundários, como lixiviação e alteração supergênica), uma 

vez que os minerais primários de tório exibem uma maior resistência ao intemperismo, quando 

comparados aos minerais secundários dos outros dois radioelementos em questão. O mapa da razão U/K 

(assim como o mapa ternário), por sua vez, evidencia as variações de concentração dos elementos urânio e 

potássio. 

As zonas de alteração hidrotermal podem ser reconhecidas por meio do mapa parâmetro F, pois 

ele é baseado na análise conjunta do isótopo K com a razão U/Th. Isso pode ser explicado pelo fato de tais 

zonas apresentarem uma alta concentração de potássio — devido à sua elevada capacidade migratória, 

assim como de concentrações variadas de urânio e muito baixas de tório, em virtude da resistência deste 

radioelemento a processos hidrotermais ou supergênicos (Ostrovskiy 1975).  
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Método Magnetométrico 

  A magnetometria é um método associado às variações locais do campo magnético terrestre, ou 

seja, baseia-se na investigação de anomalias resultantes da presença de minerais magnéticos nas rochas, o 

que ocasiona um contraste de amplitude do campo magnético. Este método é muito utilizado em estudos 

relacionados à pesquisa mineral e prospecção, englobando etapas de análise regional, por meio de 

aerolevantamentos, como também de análise local, a partir de levantamentos terrestres de detalhe. Luiz & 

Silva (1995) também ressaltam a importância das medidas magnéticas na identificação de contatos 

geológicos e de estruturas, como dobras e falhas.  

A susceptibilidade magnética é uma propriedade física que expressa a facilidade com que um 

material pode ser magnetizado. Dessa forma, o comportamento magnético de um material pode ser 

dividido em três categorias, de acordo com esta propriedade: diamagnetismo, paramagnetismo e 

ferromagnetismo (Kearey et al. 2002).  

As substâncias diamagnéticas, como o quartzo, feldspato e grafita, são caracterizadas por 

apresentarem susceptibilidade baixa e negativa, já que a magnetização se desenvolve no sentido oposto ao 

do campo aplicado. As substâncias paramagnéticas já apresentam uma susceptibilidade positiva, mas 

ainda baixa, como ocorre com a pirita, biotita e dolomita. As substâncias ferromagnéticas, por sua vez, são 

as mais importantes para a magnetometria, pois são detentoras de uma alta susceptibilidade positiva, como 

é o caso dos minerais magnéticos magnetita, ilmenita e pirrotita. A temperatura acima da qual um material 

passa a adquirir um comportamento paramagnético é designada de temperatura de Curie, isto é, ao atingir 

esta temperatura, ocorre a perda da susceptibilidade magnética dos minerais constituintes das rochas, 

como ocorre frequentemente a altas profundidades (Kearey et al. op. cit.). 

A magnetização causadora das anomalias equivale ao somatório de dois tipos de magnetização 

atuantes nas rochas: induzida e remanescente. A magnetização induzida é gerada por meio do campo atual 

terrestre, deixando de atuar quando este é removido. A magnetização remanescente é, por outro lado, 

resultante da história geológica da rocha, ou seja, está relacionada a campos mais intensos e é originária de 

processos que ocorrem durante a deposição dos sedimentos para a formação de rochas sedimentares, assim 

como de solidificação e resfriamento de rochas ígneas, ou ainda, ao longo de processos secundários de 

recristalização e metamorfismo. 

As rochas ígneas básicas geralmente apresentam um elevado caráter magnético, devido à forte 

susceptibilidade magnética causada pelas grandes quantidades de magnetita presentes. Porém, com o 
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aumento do teor de sílica, há uma redução deste tipo de mineral nas rochas, diminuindo, 

consequentemente, a intensidade da susceptibilidade magnética, como é o caso das rochas ígneas ácidas. 

Por outro lado, as rochas sedimentares comumente apresentam baixos valores de susceptibilidade 

magnética, excetuando-se as formações ferríferas bandadas. E, por fim, as rochas metamórficas são 

variáveis quanto ao caráter magnético presente (Figura 3.10).  

A origem do campo magnético terrestre está ligada às correntes elétricas que circulam no núcleo 

externo, podendo ser largamente modelado por uma fonte dipolar situada no centro da Terra, o que leva a 

um comportamento irregular no magnetismo atuante (Milsom 2003). 

 
Figura 3.11 – Histograma com intervalos de susceptibilidade magnética (exibindo seus valores médios) dos tipos de 

rocha de ocorrência mais comum (modificado de Dobrin & Savit 1988). 

 

As anomalias magnéticas que produzem perturbações no campo normal terrestre — por 

intermédio de estruturas geológicas e depósitos minerais, são definidas utilizando-se o IGRF 

(International Geomagnetic Reference Field) como referência, subtraindo-o de cada medida efetuada em 

um levantamento (Kearey et al. 2002). O campo anômalo, base utilizada para a confecção dos outros 

mapas temáticos, é gerado a partir da extração do valor do IGRF, bem como das fontes indesejáveis, 

obtendo-se os dados de variação do campo total. 
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Utilizando-se o software Geosoft, tem-se a realização da filtragem dos dados para a confecção de 

outros mapas temáticos magnetométricos, onde são separados os sinais produzidos pelas fontes 

indesejáveis ou ruídos daqueles produzidos pelas fontes de interesse. Este processamento é fundamental 

para uma melhor visualização das estruturas em profundidade, tornando-as mais evidentes, facilitando a 

interpretação na etapa de análise. Os filtros empregados (Filtros de Fourier) enquadram-se em três grupos: 

frequência, continuação e derivada, e são detalhados na Tabela 3.7.  

Tabela 3.7 – Filtros de Fourier e suas finalidades geofísicas (Silva & Barbosa 2011). 

Tipo Filtro Finalidade 

 Passa Baixa 
Retira altas frequências, obtendo 

informações de fontes profundas. 

Frequência Passa Alta 
Retira baixas frequências, obtendo 

informações de fontes rasas. 

 Passa Banda 
Evidencia as anomalias do intervao 

de frequência desejado. 

Continuação 

Para Baixo 

Elabora respostas de anomalias rasas 

(filtro altamente instável, geralmente 

não utilizado). 

Para Cima 
Filtra as altas frequências, retirando 

as anomalias mais superficiais. 

Derivada 

Gradiente Vertical Evidencia as fontes rasas. 

Gradiente Horizontal em X Evidencia as estruturas N-S. 

Gradiente Horizonta em Y Evidencia as estruturas E-W. 

Campo Residual  Remove as anomalias regionais. 

 

O mapa Amplitude do Sinal Analítico (ASA) é geralmente utilizado como base principal para a 

interpretação das anomalias magnetométricas, já que por meio dele há a conversão dos dados dipolares em 

monopolares, centralizando as anomalias simetricamente em relação à fonte (Telford et al. 1990, Kearey 

et al. 2002). O caráter monopolar dos dados facilita o reconhecimento das anomalias, pois elas são 

exibidas de maneira mais nítida e precisa, como o ocorre com o ASA e com sua derivada (DASA). Estes, 

por sua vez, projetam as anomalias em superfície, fornecendo assim, informações em profundidade. O 

DASA propicia, mais especificamente, a observação de corpos aflorantes ou subaflorantes, uma vez que 
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as anomalias caracterizadas por altas amplitudes circundadas por anomalias mais baixas são resultado de 

corpos nesta circunstância.  

A determinação das profundidades magnéticas pode ser realizada por meio da Deconvolução de 

Euler, que consiste em um método complexo e mais rigoroso (Reid et al. 1990), onde os dados são 

processados a partir da inversão dos mínimos quadrados calculados pela equação diferencial homogênea 

de Euler (Equação 3.4). 

                   (x − x0)
∂T

∂x
+ (y − y0)

∂T

∂y
+ (z − z0)

∂T

∂z
= N(B − T)                          Equação 3.4 

onde (x0, y0, z0) corresponde à localização da fonte magnética, (x,y,z) ao ponto do levantamento, T 

é a anomalia de campo total, B é o campo regional, e N é uma medida da taxa de variação do campo com 

a distância, de acordo com o tipo de fonte magnética (Telford 1990, Kearey et al. 2002).  

Dessa forma, a Equação de Euler pode ser resolvida por meio de cálculos ou medições dos 

gradientes da anomalia, escolhendo-se um valor para N. Além disso, estudos realizados por Thompson 

(1982) enfatizam a correlação entre a distribuição de densidade e/ou heterogeneidade de susceptibilidade 

magnética das fontes geradoras e a sua geometria em profundidade (Barbosa & Silva 2005). O modelo 

mais adequado para representar tais geometrias consiste no índice estrutural (Tabela 3.8). 

Tabela 3.8 - Relação entre o índice estrutural e os modelos físicos e geológicos (modificado de Reid et al. 1990). 

Índice Estrutural Modelo Físico Modelo Geológico 

1,0 Monopolo Contato 

1,5 Dipolo Dique Fino 

2,0 Prisma Dique 

2,5 Cilindro Pipe 

3,0 Esfera Diápiro 

 

3.1.6 – Modelo HAND  

O modelo Height Above the Nearest Drainage - HAND, desenvolvido inicialmente por Rennó et 

al. (2008), corresponde à distância vertical do canal de drenagem mais próximo e é gerado por meio da 

normalização da topografia, ou seja, a partir da diferença entre a altitude de modelos digitais de elevação 

(MDE) e a rede de drenagem utilizada. Dessa forma, tem-se o cálculo de alturas relativas que estão 

associadas à topografia do terreno e à profundidade do lençol freático (Rennó et al. 2008, Nobre et al. 

2011). 
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O HAND é amplamente empregado em estudos referentes às características hidrológicas de solos, 

na classificação hidrológica da paisagem, em mapeamentos de áreas alagadas e, principalmente, na 

simulação de áreas com maior suscetibilidade a inundações. Podem ser citados, por exemplo, os trabalhos 

de Rennó et al. (2008), Gharari et al. (2011), Nobre et al. (2011), Cuartas et al. (2012), Silva et al. (2013), 

Goerl et al. (2017), Zheng et al. (2018). Já que este modelo hidrológico está indiretamente ligado à 

profundidade do lençol freático, ele também consiste em uma ferramenta muito útil para estudos 

hidrogeológicos, como na determinação de áreas mais favoráveis para a explotação de água subterrânea, 

objetivo principal deste trabalho. 

A rede de drenagem utilizada para a geração do modelo HAND é extraída de dados topográficos, 

como por exemplo, o modelo digital de elevação (MDE) SRTM. Utilizando-se o MDE, são efetuados os 

cálculos relacionados às direções de fluxo e às áreas acumuladas de drenagem, após a correção das 

imperfeições caracterizadas pelas depressões espúrias ou sinks. A diferença entre cada elemento que 

compõe a grade do MDE e o ponto mais próximo relacionado à rede de drenagem origina o modelo de 

terreno HAND. Assim sendo, há uma mudança no nível de referência, ou seja, ele se torna relativo à rede 

de drenagem mais próxima, deixando de ser fixo em relação ao nível do mar (Rennó et al. op. cit., Nobre 

et al. op. cit.). A partir da Figura 3.11, pode-se notar que a altitude de um dado ponto é determinada pela 

sua posição em relação ao curso d’água em que irá desaguar, fazendo com que a contagem se inicie do 

zero, aumentando-se os valores com o distanciamento da drenagem em questão.   

 
Figura 3.12 – Procedimento para o cálculo do algoritmo HAND. Os quadrados de coloração azul, em destaque, 

representam os pontos da grade pertencentes à rede de drenagem. Além disso, apenas as setas pretas são 

representantes da direção do fluxo de drenagem (modificado de Rennó et al. 2008).   
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A aplicabilidade prática do modelo HAND ocorre mediante a sua classificação, ou seja, na 

atribuição de classes com base em dados de campo ou conhecimento das características de cada região. 

Rennó et al. (2008), por exemplo, classificaram o modelo HAND na região da Amazônia central (Tabela 

3.9), por meio da realização de diversos testes que correlacionaram características referentes à água 

subterrânea (lençol freático), topografia e vegetação. 

Tabela 3.9 – Definição de classes para o modelo HAND na região da Amazônia central (Rennó et al. 2008). 

Classes HAND (m) Declividade (%) Tipologia  

1 < 5,3 - Baixio 

2 5,3 - 15 - Ecótono 

3 > 15 ≥ 7,6 Encosta 

4 > 15 < 7,6 Topo de morro 

 

3.1.7 – Método AHP 

 O Método da Análise Hierárquica (Analytic Hierarchy Process – AHP), desenvolvido por 

Thomas L. Saaty no início da década de 1970, corresponde a um modelo matemático amplamente 

utilizado para auxiliar a tomada de decisões complexas nas mais variadas áreas do conhecimento (e.g., 

Kim et al. 2007, Sener & Davraz 2013, Tian et al. 2013, Chen et al. 2014, Shabbir & Ahmad 2016, Leong 

et al. 2017, Morgan 2017). Trata-se de uma técnica multicritério que realiza a decomposição hierárquica 

do problema em fatores ou critérios que, por sua vez, podem ser decompostos em outros fatores, 

correlacionando-os entre si. Esta correlação ocorre por meio de análises comparativas independentes entre 

os critérios e/ou subcritérios (Figura 3.12). Neste trabalho, utilizou- se o método AHP a partir da 

adaptação realizada por Vargas (2010). 

Após a definição da estrutura hierárquica do problema, que segue uma lógica na atribuição de 

pesos — a partir da análise feita por especialistas, tem-se, portanto, a construção de uma matriz 

comparativa onde os critérios podem ser avaliados, comparando-os dois a dois, seguindo as definições da 

escala de Saaty (Tabelas 3.10 e 3.11). O diferencial da técnica AHP encontra-se, principalmente, na 

capacidade de conversão de dados empíricos em valores numéricos, assim como no cálculo adicional de 

um índice de consistência, quando se compara a outras técnicas relacionadas à ponderação de fatores. Este 

índice, por sua vez, tem a função de diminuir a subjetividade na atribuição de pesos entre critérios e 

subcritérios (Saaty 1987, Wollmann et al. 2014).  
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Figura 3.13 – Estrutura Hierárquica do Método AHP, mostrando a distribuição geral dos critérios e subcritérios a 

partir de um objetivo principal (o que se deseja conhecer, escolher, etc.), assim como as alternativas que 

correspondem às possíveis decisões para alcançar o objetivo inicial, ou seja, solucionar o problema (Modificado de 

Saaty 1987).  

 

 

Tabela 3.10 – Escala de importância relativa de Saaty (Saaty 2005). 

Escala Avaliação numérica Recíproco 

Extremamente preferido 9 1/9 

Muito forte a extremo 8 1/8 

Muito fortemente preferido 7 1/7 

Forte a muito forte 6 1/6 

Fortemente preferido 5 1/5 

Moderado a forte 4 1/4 

Moderadamente preferido 3 1/3 

Igual a moderado 2 1/2 

Igualmente preferido 1 1 
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Tabela 3.11 – Exemplo de matriz de comparação (Saaty 1987, 1990). 

 Critério 1 Critério 2 Critério 3  

Critério 1 1 a1,2 a1,n = 1/an,1 

Critério 2 a2,1 = 1/ a1,2 1 a2,n 

Critério 3  an,1  an,2 = 1/a2,n 1 

Total (Σ) 

  

Σ1 = 1 + a2,1 + an,1 Σ2 = a1,2 + 1 + an,2 Σ3 = a1,n + a2,n + 1 

 

Após a avaliação dos critérios por meio da comparação aos pares, tem-se o processo de 

normalização da matriz comparativa, a partir da divisão entre cada valor da tabela com o somatório total 

da referente coluna (Tabela 3.12). 

 

Tabela 3.12 – Exemplo de matriz de comparação normalizada (Saaty 1987, 1990). 

 Critério 1 Critério 2 Critério 3  

Critério 1 1/Σ1 a1,2/Σ2 a1,n/Σ3 

Critério 2 a2,1/Σ1 1/Σ2 a2,n/Σ3 

Critério 3  an,1/Σ1 an,2/Σ2 1/Σ3 

 

O vetor de Eigein (eingenvector) ou vetor de prioridade é o parâmetro determinante para a 

contribuição de cada critério na composição do resultado final, exibindo os pesos relativos entre os 

critérios. O valor deste vetor pode ser obtido de maneira aproximada, a partir da média aritmética dos 

valores normalizados de cada um dos critérios e subcritérios definidos, segundo a Tabela 3.13 (Vargas 

(2010). 

 

Tabela 3.13 – Cálculo aproximado do vetor de Eigein (λ) (Vargas 2010). 

 Vetor aproximado de Eigen (λ) 

Critério 1 λ1= (1/Σ1+ a2,1/Σ1+ an,1/Σ1)/n 

Critério 2 λ2= (a1,2/Σ2+1/Σ2+ an,2/Σ2)/n 

Critério 3 λ3= (a1,n/Σ3+ a2,n/Σ3+1/Σ3)/n 

Total (Σ) 1 

 

 

A próxima etapa consiste na avaliação da consistência dos dados por meio do cálculo do Índice de 

Consistência (Equação 3.5), empregando-se o número principal de Eigein (λmáx) e o número de critérios 
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(n) analisados. O valor de λmáx é obtido a partir do somatório resultante do produto entre cada elemento 

componente do vetor de Eigen pelo total obtido da respectiva coluna da matriz comparativa. Em seguida, 

tem-se o cálculo da Taxa de Consistência (CR), por meio da divisão do Índice de Consistência (CI) pelo 

Índice de Consistência Aleatório (RI, Tabela 3.14), para a verificação da aplicabilidade dos dados 

(Equação 3.6). Dessa forma, Saaty (1987, 1990) define o limiar de 10% para a determinação da 

consistência de uma matriz, ou seja, ela é dita consistente quando o valor encontrado para o CR for 

inferior a 0,1, caso contrário, os pesos devem ser novamente redistribuídos e os cálculos, refeitos (Vargas 

2010).  

 

𝐶𝐼 =
λmáx−𝑛

𝑛−1
                                                                   Equação 3.5             

                

   𝐶𝑅 =
𝐶𝐼

𝑅𝐼
 < 0,1 (10%)                                                               Equação 3.6 

 

Tabela 3.14 – Índice de Consistência Aleatório – RI (Saaty 2005). 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RI 0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

 

A comprovação da consistência dos critérios e subcritérios permite a avaliação das possíveis 

alternativas para que o objetivo inicial seja alcançado, por meio da integração dos pesos de ponderação. 

Neste cenário, a técnica AHP integra os dados por meio do somatório final dos produtos dos subcritérios 

pelo respectivo critério característico, empregando-se os valores do vetor de Eigen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O desenvolvimento deste trabalho pode ser dividido em seis etapas, sendo elas: levantamento 

bibliográfico, obtenção de dados, confecção de mapas temáticos, análise dos resultados, integração dos 

mapas e, por fim, discussão dos resultados e conclusões (Figura 4.1).  

 

 

 

 

                                                         

Figura 4.1 – Fluxograma exibindo a metodologia do trabalho. 

 

4.1 - LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

Primeiramente, foi realizado um levantamento bibliográfico do Quadrilátero Ferrífero - MG (QFe), 

buscando maiores informações sobre a geologia regional, bem como de mapeamentos geológicos mais 

detalhados dos complexos Bonfim Setentrional e Bação, incluindo estudos sobre a geomorfologia, 

ESTRUTURAÇÃO DAS ETAPAS DE TRABALHO 

Levantamento 

bibliográfico 

Estudos geológicos, 

hidrogeológicos e etc. 

Métodos geofísicos, 

método AHP, entre outros, 

a serem empregados  
Obtenção de dados: 

geológicos, geofísicos e 

hidrogeológicos 

Banco de dados aerolevantados 

magnetométricos e 

radiométricos da CODEMIG  

Mapa litológico 1:10.000 

(Campos 2006); Dados de 

capacidade específica de poços 

Tratamento de dados geofísicos 

no Software Oasis Montaj 7.0.1 

Análise dos resultados 

Confecção de mapas 

temáticos 

Imagem de radar SRTM 

e relevo sombreado do 

TOPODATA 

Lineamentos morfoestruturais, 

radiométricos e 

magnetométricos, com auxílio 

dos softwares ArcGis e 

OpenStereo 

Modelo HAND no Software 

TerraViewHidro 0.2.4   

 

Integração dos mapas  

Correlação entre dados 

geológicos, geomorfológicos, 

geofísicos e hidrogeológicos 
Discussões dos resultados  

Conclusões 

Submissão de artigo científico 

Interpretação de todos os dados 

e mapas gerados 

Técnica AHP, utilizando-se 

planilhas do Excel e o 

software ArcGis 



Brito T. P. 2018. Avaliação do Potencial Hídrico de Aquíferos Fissurais dos Complexos Bação e Bonfim...  

 60 

hidrografia, entre outros. Também foram coletadas informações hidrogeológicas, acerca dos aquíferos 

característicos da região, e também sobre os métodos empregados ao longo do trabalho, como a radiometria, 

magnetometria (incluindo a Deconvolução de Euler), o modelo HAND e o método AHP.  

4.2 - OBTENÇÃO DE DADOS  

 Foram utilizados dados litológicos na escala de 1:10.000, provenientes do mapeamento geológico 

utilizado no trabalho de Campos (2006). Além disso, foram obtidos dados topográficos SRTM (Shuttle 

Radar Topography Mission) de maneira livre e gratuita, como os modelos digitais de elevação da região, 

assim como a imagem de relevo sombreado do TOPODATA. 

 A missão de radar SRTM, realizada no período de 11 a 22 de fevereiro de 2000 pelo ônibus espacial 

Endeavor, teve como objetivo a criação do primeiro conjunto de dados topográficos de cobertura quase 

global da superfície terrestre. A aquisição destes dados ocorreu por meio de um projeto cooperativo 

internacional entre a National Aeronautics and Space Administration (NASA) e a National Imagery and 

Mapping Agency (NIMA), pertencentes ao Departamento de Defesa norte-americano, disponíveis 

mundialmente pela plataforma digital do United States Geological Survey (USGS) (Farr & Kobrick 2000). 

Por outro lado, o projeto TOPODATA, com início em agosto de 2008, consistiu no desenvolvimento do 

banco de dados geomorfométricos do Brasil, disponibilizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE). Este projeto apresenta o Modelo Digital de Elevação (MDE 30 m) e suas derivações básicas sobre 

o território nacional, obtidos a partir da interpolação de dados SRTM (90 m) (Valeriano 2005). 

O banco de dados utilizado para a obtenção dos dados geofísicos radiométricos e magnetométricos 

é proveniente do Levantamento Aerogeofísico 2001, disponibilizado pela CODEMIG (Companhia de 

Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais), que compreende seis regiões do estado de Minas Gerais 

(áreas de 1 a 6, Figura 4.2). Estas regiões foram determinadas mediante a expressividade do potencial 

mineral e pelos fatores favoráveis ao reconhecimento de novos depósitos minerais. A região de interesse 

para o presente estudo consiste na Área 2 deste levantamento, já que os complexos Bonfim Setentrional e 

Bação estão nela situados. 

A Área 2 foi definida pelo Programa de Levantamento Aerogeofísico de Minas Gerais Pitanguí - 

São João del Rei - Ipatinga da Secretaria de Estado de Minas e Energia do Governo de Minas Gerais 

(SEME), realizado pela empresa Lasa Engenharia e Prospecções S. A. entre os anos de 2000 e 2001, 

utilizando-se duas aeronaves do tipo Cessna 404 - Titan. Tais aeronaves possuíam os seguintes 

equipamentos: magnetômetro de bombeamento ótico de vapor de césio da GEOMETRICS (modelo G-
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822A), gamaespectrômetro EXPLORANIUM (modelo GR-820) e sistema de navegação GPS SERCEL 

(NR-103) de 10 canais (SEME 2001). 

Durante a execução do levantamento, a Área 2 foi dividida em dois blocos (Figura 4.2): bloco oeste, 

com uma área de 21.564 km² (direção de linhas de produção N30ºE e linhas de controle N60ºW) e bloco 

leste, com uma área de 13.611 km² (direção de linhas de produção N30ºW e linhas de controle N60ºE). As 

linhas de voo tiveram um espaçamento de 250 m, e as linhas de controle, 2.500 m, a uma altitude de 100 m. 

O sensor empregado no levantamento (precisão de 0,001 nT) foi operado na faixa de 20000 – 95000 nT e 

os 256 canais utilizados no gamaespectrômetro tiveram seus cristais detectores analisados de forma 

individual, objetivando uma melhor determinação dos fotópicos tório, urânio e potássio. Além disso, a 

amostragem para a magnetometria foi de 10 medidas por segundo e, para a radiometria, de 1 medida por 

segundo (SEME 2001). 

 

Figura 4.2 - Localização da Área 2, destacada em vermelho, onde: B-W e B-E correspondem aos blocos oeste e leste, 

respectivamente. Os complexos Bonfim Setentrional e Bação fazem parte do bloco oeste deste levantamento. 

 

A etapa de validação dos resultados exigiu a busca de dados de poços para a comprovação da 

consistência dos mapas finais gerados. Para tal, foram adquiridos um total de 82 dados de capacidade 

específica de poços das duas áreas de estudo, sendo 39 pertencentes ao Complexo do Bação e, 43, ao 

B-W 

B-E 
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Complexo Bonfim Setentrional. A maioria destes dados foi obtida por meio do IGAM (Instituto Mineiro de 

Gestão de Águas) e, alguns poucos, mediante a plataforma digital gratuita SIAGAS/CPRM (Sistema de 

Informações de Águas Subterrâneas do Serviço Geológico do Brasil). 

4.3 - CONFECÇÃO DE MAPAS TEMÁTICOS  

Os dados geofísicos foram inicialmente tratados no software Oasis Montaj 7.0.1 (Geosoft Inc. 2008) 

para a confecção de quinze mapas temáticos, sendo nove radiométricos (contagem total, parâmetro F, canais 

de tório (Th), urânio (U) e potássio (K), razões U/Th, U/K e Th/K, e ternário) e seis magnetométricos (campo 

anômalo, amplitude do sinal analítico, gradiente vertical, gradiente horizontal em X e em Y, além do campo 

residual). Também foram obtidos os modelos 3D das duas áreas de estudo, utilizando-se o método de 

mínima curvatura (ou método de inversão) denominado Deconvolução de Euler, com auxílio dos softwares 

EULDPH (Thompson 1982) e ArcGis 10.2.2 (Esri 2014). Este processamento matemático foi realizado 

utilizando-se como base o mapa magnetométrico ASA (análise do sinal analítico), onde foram gerados perfis 

N-S (em linhas equidistantes de aproximadamente 1000 m, para ressaltar as estruturas E-W), ocorrendo, em 

seguida, a interpolação dos resultados por meio da krigagem no ArcScene (ArcGis 10.2.2, Esri op. cit.). 

Este tipo de interpolação permite realizar uma estimativa do valor desconhecido relacionado a um ponto, 

área ou volume, com base em um conjunto de dados disponíveis, gerando um modelo tridimensional das 

estruturas em profundidade. 

O modelo HAND e o mapa de declividade foram gerados a partir da imagem de radar SRTM (30 

m) da região, utilizando-se os softwares ArcGis 10.2.2 (Esri op. cit.) e TerraView 4.1.0 (INPE 2010), 

respectivamente. O mapa litológico foi obtido, por sua vez, a partir dos dados geológicos do mapeamento 

na escala de 1:10.000 de Campos (2006), realizando-se algumas adaptações para o estudo. 

Os lineamentos morfoestruturais foram traçados manualmente com base na imagem de radar SRTM 

(30m) da região, sobreposta (com uma transparência de 70% no software ArcGis) à imagem de relevo 

sombreado obtida a partir do projeto TOPODATA. Por conseguinte, foram também traçados, de forma 

manual, os lineamentos radiométricos e magnetométricos utilizando-se, principalmente, os mapas temáticos 

do canal de tório e análise do sinal analítico. Dessa forma, por meio da ferramenta Line Density do 

ArcToolbox (ArcGis 10.2.2, Esri op. cit.), foram obtidos os mapas de densidade de lineamentos 

morfoestruturais, radiométricos e magnetométricos (com raio de 1000 m, 2000 m e 1500 m, 

respectivamente), enfatizando-se as direções paralelas e subparalelas ao esforço principal máximo – σ1, de 

acordo com a neotectônica regional apresentada por Assumpção et al. (2016) e Issamu Endo (2018, 

comunicação verbal), por serem estudos mais recentes. Esta ênfase foi dada por meio da atribuição de pesos 
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maiores (peso 2) ao range de azimute 85º-115º, editando-se as tabelas de atributos dos três tipos de 

lineamentos (ArcGis 10.2.2, Esri op. cit.). Todos os lineamentos traçados foram tratados no software 

OpenStereo (Grohmann & Campanha 2010) para a obtenção de suas direções preferenciais, por meio da 

geração de diagramas de roseta. 

Todos os mapas gerados foram reclassificados para o processo de integração. Para tal, utilizou-se o 

método de quebras naturais (Jenks) nos mapas de densidade de lineamentos e nos modelos HAND, que é 

baseado em agrupamentos naturais inerentes aos dados, cujos limites das classes são definidos em pontos 

caracterizados por grandes diferenças nos valores (Chen et al. 2013). Por outro lado, os mapas de 

declividade seguiram a classificação proposta por Ramalho-Filho & Beek (1995), e os mapas litológicos 

foram classificados conforme análise de estudos anteriores (e.g., Legrand 1959, Sever 1964, Singhal & 

Gupta 1999, Fernandes et al. 2016). 

4.4 - ANÁLISE DOS RESULTADOS  

Nesta etapa foi realizada a interpretação de todos os dados obtidos e mapas gerados, incluindo os 

mapas geofísicos auxiliares e os modelos tridimensionais. Além dos mapas de lineamentos morfoestruturais 

(superficiais), radiométricos (subsuperficiais) e magnetométricos (mais profundos), com seus respectivos 

diagramas de roseta, tem-se a análise dos seis mapas gerados para cada área de estudo, sendo eles: três 

mapas de densidade de lineamentos, modelo HAND, mapa de declividade e mapa litológico.  

4.5 - INTEGRAÇÃO DOS MAPAS 

 A técnica AHP foi utilizada para a integração dos seis mapas principais de cada uma das áreas em 

questão (citados na etapa anterior), objetivando-se a confecção dos mapas finais de favorabilidade hídrica 

subterrânea dos complexos Bonfim Setentrional e Bação, onde são correlacionados dados geológicos, 

geofísicos, hidrogeológicos, entre outros. Esta técnica corresponde a um método hierárquico e comparativo 

de atribuição de pesos para cada mapa (critérios) e entre suas classes (subcritérios), seguindo uma lógica 

nas atribuições (Saaty 1987). A estruturação do método AHP e os seus cálculos foram realizados utilizando-

se planilhas do Excel (Microsoft Office 2016), para posterior integração por meio do software ArcGis, onde 

ocorre a superposição de layers de diferentes pesos. Para a geração dos mapas, foi utilizado o datum WGS 

1984, zona 23S (UTM). 
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4.6 - DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 Por meio desta etapa foram discutidos todos os resultados obtidos, analisando-se os mapas finais de 

favorabilidade hídrica subterrânea das duas áreas de estudo deste trabalho, que indicam os locais mais 

propícios para a explotação de água subterrânea. Além disso, estes modelos finais foram validados por meio 

de dados de capacidade específica de poços da região. A partir da discussão de todos os dados originários 

das etapas anteriores, tem-se a composição das considerações finais relativas ao estudo, além da escrita e 

submissão de um artigo científico. 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 5 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Os modelos finais das áreas de estudo foram obtidos a partir da integração de seis tipos de mapas 

temáticos, sendo eles: modelo HAND, mapa de declividade, três mapas de densidade de lineamentos 

(morfoestruturais, radiométricos e magnetométricos) e mapa litológico. Assim sendo, todos os mapas 

gerados e outras informações importantes para o processo de integração serão apresentados neste capítulo. 

5.1 – LINEAMENTOS 

A investigação de estruturas que compõem as fraturas do aquífero é fundamental para trabalhos 

ligados à prospecção de água subterrânea. Nesta pesquisa, este estudo foi realizado de maneira indireta, por 

meio do reconhecimento de lineamentos morfoestruturais, radiométricos e magnetométricos. Para a 

confecção dos mapas de densidade de tais feições lineares, utilizados no processo de integração, foi atribuído 

um peso maior às direções paralelas e subparalelas ao esforço principal máximo (σ1), empregando-se o 

range de azimute de 85° - 115°, de acordo com a neotectônica regional (item 2.6.1, capítulo 2). As estruturas 

que seguem a direção do σ1 tendem a estar mais abertas, por isso a ênfase neste intervalo azimutal. 

5.1.1 – Lineamentos Morfoestruturais 

 Utilizando-se os modelos digitais de elevação (MDE) SRTM das duas áreas de estudo, juntamente 

com imagens de relevo sombreado (TOPODATA), foram traçados 2870 lineamentos morfoestruturais na 

área equivalente ao Complexo Bonfim Setentrional e, 2891, no Complexo do Bação (Figura 5.1). Estes 

lineamentos correspondem a cristas e vales alinhados, além de feições retilíneas de drenagens, que juntas 

compõem a estrutura atual do relevo da região, podendo estar associadas às fraturas superficiais do aquífero.  

Após traçados os lineamentos das duas áreas, foram gerados os respectivos diagramas de roseta por 

meio do software OpenStereo (Grohmann e Campanha 2010), onde foram obtidas as direções preferenciais 

de E-W, NW-SE e NE-SW para ambas as áreas, com direção N-S secundária (Figura 5.1).  Em seguida, 

foram confeccionados os mapas de densidade de lineamentos morfoestruturais, que correspondem a feições 

superficiais do terreno, onde foram ressaltadas as áreas com maiores concentrações de possíveis fraturas do 

aquífero (Figura 5.2). 
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5.1 - Mapa de lineamentos morfoetruturais dos complexos Bonfim Setentrional (a) e Bação (b), utilizando-se a imagem 

de radar SRTM sobreposta à imagem de relevo sombreado do projeto TOPODATA. Pode-se notar as direções 

preferenciais E-W, NW-SE e NE-SW para tais feições, analisando-se os diagramas de roseta das áreas em questão. 
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Figura 5.2 – Mapas de densidade de lineamentos morfoestruturais dos complexos Bonfim Setentrional (a) e Bação 

(b), enfatizando as possíveis áreas de maior concentração de fraturas superficiais (coloração mais escura no mapa: 

maior densidade de lineamentos), levando-se em consideração as direções paralelas/subparalelas do σ1.  

5.1.2 – Lineamentos Radiométricos 

  A análise dos lineamentos radiométricos foi realizada a partir do mapa temático do radioisótopo 

tório (Th), com o emprego de outros mapas temáticos auxiliares, sendo eles: canal de urânio (U), canal de 

potássio (K), contagem total, ternário, razões U/Th, U/K, Th/K e parâmetro F (Figuras 5.3 e 5.4). A 

utilização do mapa canal de tório como base principal para a geração destes lineamentos se deve ao fato 

deste elemento possuir uma maior energia sobre os demais, urânio e potássio, sendo então não passível da 

influência destes. Por consequência, as anomalias radiométricas do mapa de concentração absoluta de tório 

relacionam-se de maneira mais coerente no reconhecimento das feições lineares subsuperficiais. 

 Foram identificados 325 lineamentos radiométricos no Complexo Bonfim Setentrional e, 304, no 

Complexo do Bação. As direções preferenciais, evidenciadas pelos diagramas de roseta, correspondem a N-

S e E-W para as duas áreas em pauta, com direções NW-SE e NE-SW mais secundárias (Figura 5.5). Os 

lineamentos oriundos da radiometria podem ser correlacionados a estruturas pouco profundas, aflorantes ou 

não à superfície. Por conseguinte, foram gerados os mapas de densidade de lineamentos radiométricos, 

ressaltando as possíveis zonas de maior concentração de tais estruturas subsuperficiais (Figura 5.6). 
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Figura 5.3 - Fluxograma exibindo o processamento utilizado para a geração dos grids nos mapas radiométricos do 

Complexo Bonfim Setentrional: canal de potássio - K, canal de tório - Th, canal de urânio - U, contagem total, razões 

Th/K, U/K e U/Th, parâmetro F e ternário. 
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Figura 5.4 - Fluxograma exibindo o processamento utilizado para a geração dos grids nos mapas radiométricos do 

Complexo do Bação: canal de potássio - K, canal de tório - Th, canal de urânio - U, contagem total, razões Th/K, U/K 

e U/Th, parâmetro F e ternário. 
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Figura 5.5 - Mapas de lineamentos radiométricos dos complexos Bonfim Setentrional (a) e Bação (b), utilizando-se, 

como base principal, o mapa do canal de Th (unidade: contagem por segundo - cps). Os diagramas de roseta evidenciam 

as direções preferenciais N-S e E-W para ambos os complexos.  
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Figura 5.6 - Mapas de densidade de lineamentos radiométricos dos complexos Bonfim Setentrional (a) e Bação (b), 

evidenciando as possíveis áreas de maior concentração de fraturas subsuperficiais (coloração mais escura: densidade 

alta de lineamentos), levando-se em consideração as direções paralelas/subparalelas do σ1. 

5.1.3 – Lineamentos Magnetométricos 

 Os lineamentos magnetométricos foram traçados com base no mapa temático Amplitude do Sinal 

Analítico (ASA), devido ao seu comportamento monopolar, exibindo as anomalias de maneira mais nítida 

e precisa, o que facilita na interpretação dos dados. Além do ASA, foram também utilizados outros mapas 

temáticos como ferramenta de auxílio na identificação dos lineamentos, sendo eles: campo magnético 

anômalo, gradiente vertical, gradiente horizontal em x e em y, e campo residual (Figura 5.7).  

Dessa forma, foram reconhecidos 636 lineamentos magnetométricos no Complexo Bonfim 

Setentrional e, 233, no Complexo do Bação. Tais feições lineares são identificadas por meio da 

magnetização provocada pela magnetita presente nas fraturas das rochas do embasamento cristalino (Luiz 

& Silva 1995). Os diagramas de roseta ressaltam a direção E-W como preferencial, principalmente no 

Complexo Bonfim. Além disso, o Complexo do Bação também exibe uma forte direção preferencial para 

NW-SE (Figura 5.8).  

Com o intuito de proporcionar uma melhor visualização das estruturas em profundidade, auxiliando 

também no reconhecimento dos lineamentos magnetométricos, foram gerados os modelos tridimensionais 

das áreas de estudo por meio do processamento matemático de Deconvolução de Euler (Figuras 5.9 a 5.12). 

Por fim, foram obtidos os mapas de densidade de lineamentos magnetométricos, ressaltando as possíveis 

zonas com maior ocorrência de fraturas mais profundas (5.13). 
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Figura 5.7 - Fluxograma exibindo o processamento utilizado para a geração dos grids dos mapas temáticos 

magnetométricos dos complexos Bonfim Setentrional (a) e Bação (b): Campo Magnético Anômalo, Amplitude do 

Sinal Analítico (ASA), Gradiente Vertical, Campo Residual (ou derivada segunda em Z) Gradiente Horizontal em Y 

e Gradiente Horizontal em X. 
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Figura 5.8 - Mapas de lineamentos magnetométricos dos complexos Bonfim Setentrional (a) e Bação (b), utilizando-

se como base principal o mapa Amplitude do Sinal Analítico (ASA). Os diagramas de roseta evidenciam as direções 

preferenciais E-W para ambas as áreas, além da direção NW-SE para o Complexo do Bação. 
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Deconvolução de Euler 

Utilizando-se o software EULDPH (Thompsom 1982), foram traçados 31 e 33 perfis 

magnetométricos de direção N-S (objetivando-se ressaltar as estruturas E-W) para os complexos Bonfim 

Setentrional (com cerca de 20.000 m de extensão) e Bação (com aproximadamente 27.000 m de extensão), 

respectivamente, com uma malha de 1.000 m de espaçamento, baseando-se no mapa temático ASA de cada 

região (Figura 5.9).  

Para exemplificar os resultados obtidos na Deconvolução de Euler, escolheram-se os perfis 10 e 13 

dos complexos Bonfim Setentrional e Bação, respectivamente (Figuras 5.10 e 5.11). Para a geração de todos 

os perfis magnetométricos, foram utilizados os seguintes parâmetros fixos: índice estrutural igual a 1 e 

tamanho da janela igual a 7. Por outro lado, a profundidade máxima escolhida variou de acordo com os 

dados de cada perfil. O perfil 10, por exemplo, ressaltou uma profundidade máxima das anomalias 

magnetométricas um pouco inferior a 1.000 m e, o perfil 13, a 2.500 m. 

Os dados dos perfis magnetométricos foram interpolados no software ArcScene (ArcGis 10.2.2, 

ESRI 2014), originando os modelos tridimensionais das áreas de estudo, onde são evidenciadas as diferenças 

de profundidade dos corpos anômalos, que proporcionam uma melhor visualização das estruturas profundas, 

embora grandes profundidades (superiores a aproximadamente 150 m) não tenham reflexo no 

comportamento hidrogeológico dos aquíferos das áreas de estudo (Figura 5.12). A krigagem foi o método 

geoestatístico de interpolação empregado, que analisa o variograma da área em que possui amostragem, 

aplicando-o nas áreas sem amostragem. A partir deste processamento, tem-se a inversão magnetométrica 

dos dados, proporcionando uma visualização 3D em profundidade.  

 

 

 

 

 

 



Contribuições às Ciências da Terra – Série M, vol. 77, 115p. 2018. 

 75 

 
Figura 5.9 - Mapas ASA com a localização dos perfis de deconvolução equidistantes de 1.000 m aproximadamente: 

a) Complexo Bonfim Setentrional (perfis com de cerca de 20.000 de extensão), evidenciando o perfil magnetométrico 

10; b) Complexo do Bação (perfis com cerca de 27.000 m de extensão), evidenciando o perfil magnetométrico 13.   
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Figura 5.10 – Perfil 10 da Deconvolução de Euler do Complexo Bonfim Setentrional (índice estrutural 1, tamanho da 

janela 7 e  profundidade máxima 1.000 m): a) dado de amplitude do sinal analítico correspondente ao dado do perfil; 

b) gradientes vertical e horizontal da anomalia apresentada no item anterior; e c) profundidade estimada do corpo que 

gerou a anomalia, com até 800 m (aproximadamente) para esse perfil. 

 

 

 
Figura 5.11 – Perfil 13 da Deconvolução de Euler do Complexo do Bação (índice estrutural 1, tamanho da janela 7 e  

profundidade máxima 2.500 m): a) dado de amplitude do sinal analítico correspondente ao dado do perfil; b) gradientes 

vertical e horizontal da anomalia apresentada no item anterior; e c) profundidade estimada do corpo que gerou a 

anomalia, com até 2.200 m (aproximadamente) para esse perfil. 

 

a) 
 

 

 

 

 

 

b) 
 

 

 

 

 

 

 

c) 

a) 
 

 

 

 

 

 

b) 
 

 

 

 

 

 

 

c) 



Contribuições às Ciências da Terra – Série M, vol. 77, 115p. 2018. 

 77 

 
Figura 5.12 - Modelos tridimensionais das áreas de estudo com os lineamentos magnetométricos traçados. Esta 

visualização 3D foi gerada por meio do método de inversão magnetométrica, denominado Deconvolução de Euler, 

evidenciando a estruturação em profundidade: a) Complexo Bonfim Setentrional, onde a profundidade mínima dos 

corpos causadores das anomalias corresponde a aproximadamente 23 m e, a máxima, 1.995 m; b) Complexo do Bação, 

com profundidades mínima e máxima dos corpos causadores das anomalias de aproximadamente 84 m e 7.863 m, 

respectivamente.  
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Figura 5.13 - Mapas de densidade de lineamentos magnetométricos dos complexos Bonfim Setentrional (a) e Bação 

(b), evidenciando as possíveis áreas de maior concentração de fraturas mais profundas (coloração mais escura: 

densidade alta de lineamentos), levando-se em consideração as direções paralelas/subparalelas do σ1. 

 

5.2 – MODELOS HAND 

Os modelos HAND (Height Above the Nearest Drainage) dos complexos Bonfim Setentrional e 

Bação, que estão relacionados indiretamente à profundidade da superfície freática, foram obtidos por meio 

do MDE SRTM (30 m), utilizando-se o software TerraView 4.1.0 (INPE 2010). Embora muitos trabalhos 

utilizem as classes definidas por Rennó et al. (2008) e Nobre et al. (2011), optou-se por classificar o 

referente mapa utilizando-se o método de quebras naturais (Jenks), por se adequar mais à distribuição dos 

dados de acordo com as características da região, já que por meio desta classificação tem-se agrupamentos 

naturais inerentes aos dados (Chen et al. 2013) (Figura 5.14). Ademais, a classificação proposta pelos 

autores citados anteriormente foi realizada em um contexto diferente, ligado a um mapeamento de áreas 

alagáveis na região da Amazônica Central. 
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Figura 5.14 – Modelos HAND dos complexos Bonfim Setentrional (a) e Bação (b), gerados a partir do modelo digital 

de elevação (MDE) SRTM da região. A primeira classe (0 – 7 m) consiste na zona de maior potencial em termos de 

locação de poços, quando se analisa somente a profundidade do lençol freático.  

 

5.3 – MAPAS DE DECLIVIDADE 

A influência da topografia foi avaliada por meio dos mapas de declividade dos complexos Bonfim 

Setentrional e Bação, obtidos a partir da imagem de radar SRTM (30 m), pois em regiões mais planas há 

um maior acúmulo de água no terreno.  Estes mapas foram classificados conforme proposto por Ramalho-

Filho & Beek (1995) (Tabela 5.1), utilizando-se as quatro classes inferiores, pois as outras subdivisões do 

relevo se manifestaram de maneira pontual acima de 13% de declividade. (Figura 5.15). 

Tabela 5.1 - Classificação do relevo (Ramalho-Filho & Beek 1995). 

Declividade (%) Classes de relevo 

0 - 3 Plano 

3 - 8 Suave-ondulado 

8 - 13 Moderadamente ondulado 

13 – 20 Ondulado 

20 – 45 Forte-ondulado 

45 - 75 Montanhoso 
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Figura 5.15 – Mapas de declividade dos complexos Bonfim Setentrional (a) e Bação (b), gerados a partir do modelo 

digital de elevação (MDE) SRTM da região. As duas primeiras classes (0 – 8 m) foram definidas como as zonas de 

maior potencial em termos de locação de poços, quando se analisa somente este fator.  

 

5.4 – MAPAS LITOLÓGICOS 

Os mapas litológicos foram gerados a partir de um mapeamento realizado na escala de 1:10.000 na 

região do Quadrilátero Ferrífero (QFe), conforme o trabalho de Campos (2006). Para a confecção destes 

mapas foram realizadas algumas adaptações, desconsiderando variações litológicas muito pontuais ao longo 

das áreas. Dessa forma, três grandes zonas foram definidas, compostas por granitos e gnaisses do 

embasamento cristalino, representado pelos complexos Bonfim Setentrional e Bação; e xistos do Grupo 

Nova Lima, Supergrupo Rio das Velhas (Figura 5.16).  

A classificação litológica em terrenos cristalinos é bastante controversa quanto ao potencial para a 

explotação de água subterrânea (item 3.1.1, capítulo 3). A partir de dados de vazão de poços, Legrand 

(1959), Server (1964) e Fernandes et al. (2016) comprovam, por exemplo, um maior potencial hídrico 

subterrâneo em gnaisses, quando comparados a granitos. Já Singhal & Gupta (1999) classificam os xistos 

como litotipos menos produtivos, devido à presença de minerais micáceos que podem colmatar as fraturas 

a partir da alteração para argilas. Dessa forma, seguindo os estudos desses autores, os gnaisses foram 

considerados como os litotipos de maior potencial hídrico subterrâneo neste trabalho, seguido dos granitos 

e xistos, respectivamente. 
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Figura 5.16 – Mapas de litológicos dos complexos Bonfim Setentrional (a) e Bação (b), confeccionados por meio de 

dados provenientes de um mapeamento geológico na escala de 1:10.000 (Campos 2006) realizado na região do QFe.  

5.5 – MAPAS DE FAVORABILIDADE HÍDRICA SUBTERRÂNEA 

Os mapas finais de favorabilidade hídrica subterrânea dos complexos Bonfim Setentrional e Bação 

foram gerados a partir da integração de seis tipos de mapas apresentados anteriormente, por meio da 

sobreposição de layers de diferentes pesos no software ArcGis, empregando-se o método AHP (Analytic 

Hierarchy Process) (Figuras 5.17 e 5.18).  

Por meio do método AHP, foram atribuídos os seguintes pesos aproximados para os critérios ou 

mapas (com base nas opiniões de especialistas — profissionais atuantes na área de geologia/hidrogeologia) 

utilizados no processo de integração: 34% para o modelo HAND, 20.5% para o mapa de declividade, 20.5% 

para o mapa de densidade de lineamentos morfoestruturais, 12% para o mapa de densidade de lineamentos 

radiométricos, 8% para o mapa de densidade de lineamentos magnetométricos e 5% para o mapa litológico. 

Assim sendo, o modelo HAND foi o mapa considerado mais relevante entre a comparação dos critérios, 

seguido dos mapas de declividade e de lineamentos morfoestruturais (ambos com igual peso), e dos mapas 

de lineamentos radiométricos, magentométricos e litológicos. 

Foram também atribuídos diferentes pesos para os subcritérios de cada mapa utilizado no processo 

de integração. Entre as classes do modelo HAND (subcritérios) foram utilizados os seguintes pesos 

aproximados: 51% (0-7 m), 33% (7-16 m para o Complexo Bonfim Setentrional e 7-17 m para o Complexo 

do Bação), 11% (16-29 m para o Complexo Bonfim Setentrional e 17-30 m para o Complexo do Bação) e 

5% (acima de 29 m para o Complexo Bonfim Setentrional e, de 30 m, para o Complexo do Bação). Para os 

mapas de declividade foram utilizados:  39% (classe 0-3%), 39% (classe 3-8%), 15% (classe 8-13%) e 7% 
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(classe acima de 13%) entre os subcritérios. Entre as classes dos mapas de densidade de lineamentos 

(morfoestruturais, radiométricos e magnetométricos) foram atribuídos: 11% (subcritério de densidade 

baixa), 26% (subcritério de densidade moderada) e 63% (subcritério de densidade alta). E, por fim, para os 

mapas litológicos foram atribuídos os pesos aproximados: 63% (gnaisse), 26% (granito) e 11% (xisto) entre 

as classes.  

Analisando-se os mapas finais, as zonas de maior favorabilidade hídrica subterrânea cobrem uma 

área de aproximadamente 29% (45%: moderada; 26%: baixa) e 33% (45%: moderada; e 22%: baixa) dos 

complexos Bação e Bonfim Setentrional, respectivamente. Estes, por sua vez, foram validados por meio de 

dados de capacidade específica de 43 poços ao longo do Complexo Bonfim Setentrional e, 39, sobre a área 

do Complexo do Bação (Figuras 5.17 e 5.18). 

Os dados de capacidade específica obtidos foram classificados em termos de produtividade, de 

acordo com a análise dos dados das duas regiões em conjunto: baixa (< 0,10 m³/h/m), moderada (0,10 – 

0,59 m³/h/m) e alta (> 0,60 m³/h/m). Eles apresentam um intervalo muito alto, com uma enorme diferença 

entre o menor e o maior valor, apresentando uma mediana de 0,16 m³/h/m. Assim sendo, como método 

comparativo, a maioria dos poços situa-se na classe 5 da classificação proposta por Diniz et al. (2014) para 

todos os tipos de aquíferos (Tabela 3.4, capítulo 3), embora ocorram dados em todas as classes.  
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CAPÍTULO 6 

DISCUSSÃO 

 A discussão dos resultados apresenta-se em formato de artigo científico, conforme segue abaixo.  

Assessment of the groundwater favorability of fractured aquifers from the southeastern 

Brazil crystalline basement  

Thaís P. de Brito1, Luis de A. P. Bacellar1, Maria Sílvia C. Barbosa1, Cesar F. Barella2 

Abstract: Groundwater favorability maps can aid groundwater exploitation in fractured aquifers, such as 

those of the Bação and Northern Bonfim complexes (Quadrilátero Ferrífero, southeastern Brazil), bringing 

alternatives for water supply in regions where water availability is at risk. These maps were obtained by 

means of the Analytic Hierarchy Process (AHP), using six information levels: the Height Above the Nearest 

Drainage (HAND) model, the declivity map, three lineament (morphostructural, radiometric and 

magnetometric) maps, and the lithological map. The E-W strike of the lineaments were emphasized for the 

integration, because it is the most frequent and subparallel to the present strike of the maximum principal 

stress - σ1. The favorability maps were validated by comparing them with 82 specific capacity values 

obtained from wells tests. Despite more data should be necessary to confirm this method, the results were 

promising and can be tested in other crystalline basement areas. 

Keywords: groundwater favorability, fractured aquifers, groundwater exploration, crystalline rocks, 

southeastern Brazil. 

6.1 – INTRODUCTION 

More than 50% of the Earth’s continental surface is represented by hard rocks, which usually yield 

low values of primary hydraulic conductivity. However, such rocks can acquire secondary permeability by 

means of fracturing and hence constitute good aquifers (Singhal & Gupta 1999). Such fractured/fissured 

medium is characterized by high heterogeneity and anisotropy, making the quantification of the 

hydrogeological properties difficult, due to the great spatial variation of the hydraulic parameters (Cook 

2003, Stober & Bucher 2007, Lachassagne in Ahmed et al. 2008). Despite the relatively lower permeability 

of this type of aquifer and higher costs to locate wells, the interest for groundwater exploitation in 

fractured/fissured media has increased in the last decades (Singhal in Ahmed et al. 2008, Krásný et al. in 
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Sharp 2014). This fact is a consequence of the increasing scarcity of water and demand for water resources, 

which leads to the improvement of the research on hydrogeological properties of fractured/fissured rocks. 

Besides, the fractured aquifer system, despite being complex, as it is characterized by uncertainties related 

to water productivity, can achieve a significant importance thanks to its usual occurrence at regional scales 

and its generalized use in urban, industrial or rural supply (Singhal & Gupta 1999, Krásný et al. in Sharp 

2014).  

Water production in fractured aquifers is complex, not only because it is difficult to find persistent 

and well connected wide-open fractures/fissures (Singhal & Gupta op. cit.), but also because of the costly 

exploitation, once tubular wells are expensive and the success index is lower when compared to other types 

of aquifers, such as those set in porous media. The shallower the aquifer, the cheaper the drilling and it is 

usually easier to find wider fractures, resulting from pressure release, especially in sub-horizontal fractures 

(Lachassagne in Ahmed et al. 2008). Groundwater favorability is here understood as the faculty to find good 

aquifers at low well drilling costs. 

In general, groundwater in the majority of the rocks of the Quadrilátero Ferrífero (Iron Quadrangle, 

State of Minas Gerais, Southeastern Brazil), is associated with fractured media. This region also presents a 

variety of issues related to environmental sustainability, as the contamination of superficial water sources, 

which poses groundwater exploitation as an alternative for water supply. Moreover, these areas are located 

in the metropolitan region of one of the major Brazilian cities (Belo Horizonte), which has undergone severe 

shortening of water (Beato et al. 2005).  

Crystalline rocks are very heterogeneous when it comes to hydraulic behavior, which depends not 

only on the lithology but also on external factors. The main factors that can play a role in the fractured 

system properties and have influence on the mechanisms linked to productivity, such as infiltration, water 

storage and quality, are related to lithology, climate, relief, weathering, superficial covers, hydrography and 

geological structures (Legrand 1959, Sever 1964, Davis & DeWiest 1991, Singhal & Gupta op. cit.).  

The main objective of this study was the preparation of groundwater favorability maps for the Bação 

and Northern Bonfim complexes (Quadrilátero Ferrífero), considering five aspects: the degree of fracturing 

of the rock, the water table depth, the terrain declivity and the lithology. Six types of thematic maps were 

generated for each area: the HAND (Height Above the Nearest Drainage) model, three lineament 

(morphostructural, radiometric and magnetometric) density maps, the declivity map and the lithological 

map. These maps were integrated and the final maps were obtained by means of the Analytic Hierarchy 

Process - AHP, which is a multicriteria analysis method that reduces the subjectivity in decision making 
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when compared to other methods. Auxiliary tools were used for the preparation of the six types of thematic 

maps, such as remote sensing (e.g., Meijerink 1996) and geophysical methods, using GIS (Geographic 

Information System) techniques (e.g., softwares ArcGis, Geosoft, TerraView).  

There are several previous works about groundwater potential assessment using remote sensing and 

GIS techniques (e.g., Srinivasa Rao & Jugran 2003, Kumar & Seralathan 2007, Chowdhury et al. 2009, 

Gupta & Srivastava 2010, Murugesan et al. 2011, Singh et al. 2013, Elmahdy & Mohamed 2014, 

Anbazhagan & Jothibasu 2016, Yao et al. 2016, Nejad et al. 2017, Das et al. 2018, Patra et al. 2018), but 

the additional use of aerogeophysical data of radiometry and magnetometry (such as the generation of three-

dimensional models through the Euler Deconvolution) performed in this work is original, presenting 

satisfactory results.  

This paper is a contribution to the understanding of the hydrogeology of areas where studies 

concerning fractured rock aquifers are lacking, thus aiding the exploitation of groundwater and the 

management of water resources. 

6.2 – MATERIALS AND METHODS 

6.2.1 – Study areas 

The Quadrilátero Ferrífero (QFe – Iron Quadrangle), of ca. 7000 km² in area, is located in the 

southernmost portion of the São Francisco Craton, center of the State of Minas Gerais (Brazil) (Figure 6.1). 

Its quadrangular shape is marked by domes (metamorphic complexes) and keels (supracrustal rocks of the 

Rio das Velhas and Minas supergroups) (Dorr II 1969, Alkmim & Marshak 1998). 

The study areas correspond to the Bação and Northern Bonfim metamorphic complexes (formed 

between 3,22 and 2,58 Ga — Lana et al. 2013, Farina et al. 2016, Martínez Dopico et al. 2017), located, 

respectively, in the central-southern portion of the Quadrilátero Ferrífero and west of the Moeda Ridge, 

both ca. 400 km² in area (Figure 6.1). The complexes are Archean cratonic nuclei, constituting a TTG-type 

suite, and record several deformational events (Carneiro et al. 1995, Teixeira et al. 1996, Lana et al. op. cit, 

Martínez Dopico et al. op. cit.).  

The southern portion of the São Francisco Craton has undergone a transcurrent regime, with 

compression striking E-W and traction striking N-S (Assumpção et al. 2016). Issamu Endo (2018, personal 

communication) confirms that the azimuthal strike of the present intraplate stress field is ca. 110º (maximum 
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principal stress - σ1), which coincides with the attitude of other Tertiary, Brasiliano and Paleoproterozoic 

events, but is not related to any of them. 

The Northern Bonfim and Bação complexes are discontinuous, unconfined to semi-confined 

aquifers set in fractured rock, which are hydraulically connected with the weathering mantle and/or 

sedimentary covers. The median of the specific capacity corresponds to 0.251 m³/hr/m (Beato et al. 2005).  

The weathering mantle of clayey-sandy composition is on average 50-m thick (as a result of a more 

humid climate) and exhibits hydrodynamic behavior similar to a porous and granular aquifer, contributing 

not only to the recharge of the fractured rock, but also to the water courses by means of restitution of water 

(Beato et al. op. cit., MYR Projetos Sustentáveis 2013). Therefore, higher storage coefficients are obtained 

for these water reservoirs in comparison with the granitic-gneissic rocks from the crystalline basement 

(Banks & Robins 2002). 

 

Figure 6.1 – Simplified geological map of the Quadrilátero Ferrífero, highlighting the location of the Bação and 

Northern Bonfim complexes (modified after Dorr II 1969). 

6.2.2 – Auxiliary tools 

Remote sensing aided the identification of morphostructural lineaments, that is, the recognition of 

superficial linear features by means of the analysis of radar images from the Shuttle Radar Topography 

Mission - SRTM (Farr & Kobrick 2000, Van Zyl 2001, Rabus et al. 2003, Farr et al. 2007) and the 

TOPODATA project (Valeriano & Rossetti 2012, Polidori et al. 2014). Other maps were also generated 

from remote sensing images, such as HAND models and declivity maps.  
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Geophysical surveying was also employed in order to check the geological and hydrogeological 

conditions in subsurface, as well as the aquifer characteristics. Geophysical exploration techniques are 

associated with petrophysical properties of the rocks, such as magnetic susceptibility (anomalies resulting 

from magnetic minerals, Telford et al. 1990) and radioactivity (produced by uranium, thorium and 

potassium isotopes, Kearey et al. 2002), which are the basis of the magnetometric and radiometric methods, 

respectively. These methods were employed in this study through aero-survey data, aiming at the 

identification of possible aquifer fractures and the recognition of (sub-superficial) radiometric and (deeper) 

magnetometric lineaments, together with the morphostructural lineaments described previously. 

6.2.3 – Thematic maps 

The lithological maps employed in the integration were generated from geological data obtained 

from the 1:10.000-scale mapping of Campos (2006) and adapted to this study. 

The geophysical data (SEME 2001) were initially treated using the software Oasis Montaj 7.0.1 

(Geosoft Inc. 2008) for the preparation of fifteen thematic maps, being nine radiometric (total counting, 

parameter F, thorium (Th), uranium (U) and potassium (K) channels, U/Th, U/K and Th/K ratios, and 

ternary) and six magnetometric (analytic signal amplitude, anomalous field, vertical gradient, horizontal 

gradient in X and in Y, and residual field). Three-D models were also obtained for both study areas using 

the minimum curvature method (or inversion method) known as Euler deconvolution with the aid of 

EULDPH (Thompson 1982) and ArcGis 10.2.2 (Esri 2014) softwares. The mathematical processing was 

performed on the analytic signal amplitude magnetoexcelmetric maps, resulting N-S profiles (equidistant 

lines of approximately 1.000 m), to enhance the E-W structures. The interpolation of the results by kriging 

was carried out using ArcScene software (ArcGis 10.2.2, Esri op. cit.). This type of interpolation allows 

estimating the unknown value related to a point, area or volume, on the basis of an available dataset, 

generating a three-dimensional model of the structures in depth.  

The morphostructural lineaments were drawn on the (30-m) SRTM radar image of the study areas, 

overlaid with the shaded relief image obtained from the TOPODATA project. The radiometric and 

magnetometric lineaments were drawn using respectively the thorium channel and analytic signal amplitude 

thematic maps with the aid of the other geophysical maps previously mentioned, as well as 3D models. By 

means of the ArcToolbox Line Density command (ArcGis 10.2.2, Esri op. cit.), morphostructural, 

radiometric and magnetometric lineament density maps were obtained, using 1.000 m, 2.000 m e 1.500 m 

radius, respectively, with emphasis on strikes parallel and subparallel to maximum principal stress - σ1, 

according to the regional neotectonics. Enhancement was achieved by attributing higher weights (2) to the 
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85º-115º azimuth range, editing the attribute tables for the three types of lineaments (ArcGis 10.2.2, Esri 

2014). All drawn lineaments were treated with the software OpenStereo (Grohmann & Campanha 2010), in 

order to obtain the preferential strikes by means of the generation of rose diagrams.  

The preferential use of the thorium channel maps to recognize radiometric lineaments is explained 

by the fact that the energy of thorium is greater than that of uranium and potassium, thus not susceptible to 

be influenced by the last two. As a consequence, the radiometric anomalies present in the absolute thorium 

concentration map are more coherently related to the recognition of sub-superficial linear features. 

The use of the analytic signal amplitude (ASA) thematic maps as the main basis for the identification 

of magnetometric lineaments is explained by its monopolar behavior, that is, it concentrates the anomalies 

symmetrically in relation to the source, computing the conversion of values in measurements proportional 

to the force, highlighting the vertical and horizontal magnitudes (Telford et al. 1990, Kearey et al. 2002). 

Therefore, ASA transforms the bipolar data in monopolar, exhibiting the anomalies in a clearer and more 

precise manner, which makes the interpretation of data easier. 

The Height Above the Nearest Drainage – HAND model (e.g., Rennó et al. 2008, Gharari et al. 

2011, Nobre et al. 2011, Cuartas et al. 2012, Bhatt & Srinivasa Rao 2018, Speckhann et al. 2018, Zheng et 

al. 2018) is generated by the normalization of the topography, that is, from the difference between the 

altitude of digital elevation models (DEM) and the drainage network used in the study. Thus, the relative 

altitudes associated with the terrain topography and the water table depth are calculated (Rennó et al. op. 

cit., Nobre et al. op. cit.). The HAND model and the declivity map were generated from the (30-m) SRTM 

radar image, using the TerraView 4.1.0 (INPE 2010) and ArcGis 10.2.2 (Esri op. cit.) softwares, 

respectively.  

All the generated maps were reclassified for the integration. The lineament density maps and the 

HAND model were reclassified by means of the Jenks natural breaks classification method, which is based 

on natural groupings inherent to the data, whose class limits are defined in points characterized by great 

differences in the values (Chen et al. 2013). On the other hand, the declivity maps followed the classification 

proposed by Ramalho-Filho & Beek (1995), and the lithological maps were classified according to the 

analysis of previous studies (e.g., Legrand 1959, Sever 1964, Singhal & Gupta 1999, Fernandes et al. 2016). 
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6.2.4 – The Integration of maps 

The AHP (Analytic Hierarchy Process) method was the technique used for the integration of the six 

maps generated for each study area (HAND model, declivity map, lithological map, and morphostructural 

lineament, radiometric and magnetometric density maps), in order to prepare the groundwater favorability 

maps for both complexes. The structuring in the AHP method and calculations were carried out using Excel 

(Microsoft Office 2016). The integration using the ArcGis software (Esri 2014) consisted of the overlying 

of layers to which different weights were attributed. 

The AHP method (Saaty 1987) is a mathematical model widely used to aid complex decision 

making in several areas of knowledge (e.g., Kim et al. 2007, Tian et al. 2013, Sener & Davraz 2013, Chen 

et al. 2014, Shekhar & Pandey 2015, Shabbir & Ahmad 2016, Zhang et al. 2016, Leong et al. 2017, Morgan 

2017, Kumar & Krishna 2018, Patra et al. 2018, Thomas et al. 2018). It is a multi-criteria technique based 

on the hierarchical structuring of the problem in factors or criteria, which can be decomposed in other factors 

correlated to one another. This correlation occurs by means of independent comparative analyses between 

criteria and/or subcriteria. 

After the definition of the hierarchical structure of the problem, which follows a logic in the 

attribution of weights designed by the experts analysis (Vargas 2010), a comparative matrix is prepared and 

the criteria (the six maps generated in this study) can be evaluated by pairwise comparison, following the 

definitions of the Saaty scale, as shown in tables 6.1 and 6.2 (Saaty op. cit., Wollmann et al. 2014).  

Table 6.1 – Saaty scale of preferences (Saaty 2005). 

Scale Numerical ranking Reciprocal 

Extremely preferred 9 1/9 

Very strong to extreme 8 1/8 

Very strongly preferred 7 1/7 

Strong to very strong 6 1/6 

Strongly preferred 5 1/5 

Moderate to strong 4 1/4 

Moderately preferred 3 1/3 

Equal to moderate 2 1/2 

Equally preferred 1 1 
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Table 6.2 – Example of a comparative matrix (Saaty 1987, 1990). 

 Criterion 1 Criterion 2 Criterion 3  

Criterion 1 1 a1,2 a1,n = 1/an,1 

Criterion 2 a2,1 = 1/a1,2 1 a2,n 

Criterion 3  an,1  an,2 = 1/a2,n 1 

Total (Σ) Σ1 = 1 + a2,1 + an,1 Σ2 = a1,2 + 1 + an,2 Σ3 = a1,n + a2,n + 1 

 

Then, the comparative matrix is normalized by dividing each value of the matrix by the total sum 

of the corresponding column. The Eigen or priority vector is the parameter that determines the contribution 

of each criterion in the composition of the final result, exhibiting the relative weights between them. The 

value of each vector can be approximately obtained from the arithmetic mean of the normalized values of 

each criterion and sub-criterion (Vargas 2010). 

An evaluation of the data consistency is made by means of the Consistency Index (CI, Equation 

6.1), whose function is to decrease the subjectivity of the weight attribution using the principal Eigenvector 

(λmax) and the number of criteria (n). The value of  λmax is obtained from the sum resulting from the product 

of each component of the Eigenvector by the total obtained from the respective column of the comparative 

matrix. The Consistency Rate (CR) is then calculated by dividing the Consistency Index (CI) by the Random 

Consistency Index (RI, Table 6.3), to check the applicability of the data (Equation 6.2). Saaty (1987, 1990) 

defines a 10% threshold to determine the consistency of a matrix, that is, the matrix is said to be consistent 

when CR is <0.1, otherwise the weights must be redistributed and the calculations must be made again 

(Vargas op. cit.). 

 

𝐶𝐼 =
λmax−𝑛

𝑛−1
                                                              Equation 6.1 

𝐶𝑅 =
𝐶𝐼

𝑅𝐼
 < 0.1 (10%)                                                     Equation 6.2 

 

Table 6.3 – Random Consistency Index – RI (Saaty 2005) 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RI 0 0 0.58 0.9 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 

 

The confirmation of the consistency of the criteria and sub-criteria allows the evaluation of possible 

alternatives so that the initial objective is reached by means of the integration of the weights. In this scenario, 
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the AHP technique integrates the data by summing the sub-criteria products by the respective characteristic 

criterion, using the Eigenvectors.  

6.3 – RESULTS AND DISCUSSION 

6.3.1 – Analysis of the lineaments 

Using the SRTM digital elevation models (DEM) of both study areas coupled with shaded relief 

images (TOPODATA), 2891 morphostructural lineaments were drawn in the area equivalent to the Bação 

Complex and 2870 in that equivalent to the Northern Bonfim Complex. These lineaments correspond to 

aligned crests and valleys and straight drainage features that together compose the present relief structure 

and are possibly associated with the aquifer superficial fractures. The preferential strikes found for both 

areas were E-W, NW-SE and NE-SW, with a secondary N-S strike (Figures 6.2a and b). Because the E-W 

strike is less dispersed, it can be younger than the others, mainly indicated by the rose diagram of the Bação 

Complex. 

On the basis of the thorium channel thematic map, 304 radiometric lineaments were identified in 

the Bação Complex and 325 in the Northern Bonfim Complex. As highlighted by the rose diagrams, the 

preferential strikes are N-S and E-W for both areas, while strikes NW-SE and NE-SW are secondary 

(Figures 6.2c and d). The radiometric lineaments can be correlated with shallow, outcropping structures.  

On the basis of the analytic signal amplitude thematic map, 233 magnetometric lineaments were 

recognized in the Bação Complex and 636 in the Northern Bonfim Complex. The rose diagrams highlight 

the E-W direction as the preferential strike, especially in the Northern Bonfim Complex (Figures 6.2e and 

f). On the other hand, the Bação Complex exhibits a strong NW-SE preferential strike, which can be related 

to one of the most prominent faulting strikes, with the occurrence of amphibolite dikes along this strike 

(Campos 2006). By means of Euler deconvolution, 3D models were generated for both areas (Figure 6.3), 

in order to aid the visualization of the structures in depth, and the recognition of the magnetometric 

lineaments.  

From the morphostructural, radiometric and magnetometric lineament maps described previously, 

density maps subdivided in three classes (according to the degree of lineament concentration) were 

generated, enhancing the possible zones of greatest occurrence of fractures in the aquifer, which are 

considered the most important for the integration (Figures 6.4d, e, f, j, k and l). 

 



Brito T. P. 2018. Avaliação do Potencial Hídrico de Aquíferos Fissurais dos Complexos Bação e Bonfim...  

 
94 

 

Figure 6.2 – Maps of the three (morphostructural, radiometric and magnetometric) types of lineaments in the Northern 

Bonfim (a, c and e) and Bação (b, d and f) complexes, as well as the respective rose diagrams highlighting the 

preferential lineament strikes. 



Contribuições às Ciências da Terra – Série M, vol. 77, 115p. 2018. 

 

95 

 
Figure 6.3 – Tridimensional models generated by means of Euler deconvolution, showing the structures in depth in 

the study areas: a) Northern Bonfim Complex; b) Bação Complex. 

 

6.3.2 – Assessment of the water table depth 

The HAND models were obtained by means of (30-m) SRTM DEM and then reclassified. Although 

many studies use pre-defined classes (Rennó et al. 2008, Nobre et al. 2011), the Jenks natural breaks method 

was chosen for the classification in four classes (0-7 m, 7-16 m, 16-29 m and >29 m for the Northern Bonfim 

Complex, and 0-7 m, 7-17 m, 17-30 m and >30 m for the Bação Complex), because it is better adaptable to 

the data distribution, according to the regional characteristics. 

The HAND models generated for both study areas reveal that the first class (0-7 m) is the most 

important category in terms of groundwater potential for the location of wells, because the water level tends 

to be closer to the surface (Figures 6.4a and g). 

6.3.3 – Topographic analysis 

This analysis was performed considering the inverse relationship between declivity and the 

accumulation of water in the ground, that is, the steeper a slope is, the faster water runs off of it, the opposite 

taking place in flatter areas, which tend to present a thicker regolith layer that act like a sponge, contributing 

to the recharge of the aquifer. Flatter areas tend to present more evolved tropical soils, as the Ferralsols, 

which tend to be more porous (especially macropores) as a result of leaching (Bui et al. 1989).  

The declivity maps were reclassified according the classification of Ramalho-Filho & Beek (1995). 

As the percentage of the areas with declivity >13% is small, four classes we adopted from this classification 
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(0-3%, 3-8%, 8-13% and >13%). The first two classes (0-8%: flat to smoothly undulated relief) were 

considered the most important for the integration (Figures 6.4b and h). 

6.3.4 – Lithological Composition 

Using data from the available geological mapping (Campos 2006), lithological maps were generated 

for both complexes with some adaptations, disregarding minor lithological variations. Therefore, three 

major classes were defined, composed of granites or gneisses of the crystalline basement, represented by 

the Northern Bonfim and Bação complexes, and schists from the Nova Lima Group, Rio das Velhas 

Supergroup (Figures 6.4c and i). 

Despite the importance of the lithology in the productivity of fractured aquifers, its relevance 

regarding groundwater potential is still a controversial issue (e.g., Legrand 1959, Davis & Turk 1964, Sever 

1964, Costa 1965, Singhal & Gupta 1999, Stober & Bucher 2006, Fernandes 2008, Fernandes et al. 2016). 

Besides, the lithological composition of the metamorphic complexes of the study areas is somewhat 

homogeneous. Using flow rate data obtained from wells, Legrand (op. cit.), Sever (op. cit.) and Fernandes 

et al. (op. cit.), for example, point out a greater groundwater potential of gneisses in comparison to granites. 

Singhal & Gupta (op. cit.) classify schists as the least productive lithotypes, because of the presence of 

micaceous minerals that can obstruct fractures when altering to clays. Therefore, following the 

recommendations of these authors, gneisses were considered as the lithotypes of greatest groundwater 

potential in the study areas, followed by granites and schists. 
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Figure 6.4 – Maps used in the integration, in order to generate the final models of the study areas (Northern Bonfim 

Complex: a - f; Bação Complex: g - l): The HAND (a and g) models are related to the depth of the water table; the 

declivity maps (b and h) are indirectly associated with the accumulation of water in the ground; the lithological maps 

(c and i) show the predominance of gneisses, followed by granites and schists, respectively; the morphostructural (d 

and j), radiometric (e and k), and magnetometric (f and l) lineament density maps enhance the possible zones of higher 

concentration of fractures (darker color zones on the maps). 
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6.3.5 – Integration of the maps and analysis of the final model 

The final groundwater favorability maps for the Bação and Northern Bonfim complexes were 

obtained by overlying layers of different weights using the ArcGis 10.2.2 software (Esri 2014) and the AHP 

method. For integration, besides the declivity and lithology maps and the HAND models, lineament density 

maps were also generated. During the preparation of these maps, strikes parallel and subparallel to the 

maximum principal stress - σ1 were enhanced (Assumpção et al. 2016; Issamu Endo 2018, personal 

communication), as previously described. The strike of this neotectonic stress is one of the most important 

aspects for the definition of the most transmissive fractured zones, because the structures that follow this 

strike tend to be more open, favoring the circulation of water in the ground (e.g., Singhal & Gupta 1999). 

Besides, analyzing the three rose diagrams for morphostructural, radiometric and magnetometric 

lineaments, the E-W strike stands out, which can indicate the reactivation of deep structures. However, this 

possible reactivation can only be attested by detailed field work.  

The AHP method was applied using the hierarchical and logic attribution of weights to the criteria, 

which are the maps used in the integration, as well as to the sub-criteria, which correspond to the classes of 

each map. Thus, comparative matrixes were prepared and calculations were made to check data consistency. 

From this analysis, the HAND model was the map considered the most relevant among the criteria pairwise 

comparisons (34%), followed by the declivity and morphostructural lineament maps (both yielding 20.5%) 

and radiometric (12%), magnetometric (8%) and lithological (5%) lineament maps. The final groundwater 

favorability maps for the Bação and Northern Bonfim complexes were thus obtained, and they highlight 

possible zones of high groundwater potential, which should be the most favorable zones for groundwater 

exploitation (Figure 6.5). 

The HAND model was considered the most important factor during integration because it correlates 

with the water table depth. The zones characterized by the proximity of the groundwater level are, in general, 

located in areas composed of valleys, which are close to the drainage net. Fernandes (2008) also emphasizes 

the importance of the lowlands because of the thicker sedimentary covers, which increase the groundwater 

potential in terms of water production and storage, as well as the maintenance of flow rates for longer 

periods. Besides, where the water table is shallower, well drilling is cheaper. 
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Figure 6.5 – Favorability maps for the Northern Bonfim (a) and Bação (b) complexes, exhibiting the best zones for 

groundwater exploitation. These final models were validated using specific capacity data from wells located within the 

study areas, with the highest values concentrated in the most favorable zones. 
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The declivity map is important because of its relationship with the thickness of the regolith or 

weathering mantle. When declivity is associated with the HAND model, the flatter lowlands that are close 

to superficial springs are even more enhanced. 

The morphostructural lineaments better correspond to the major linear features, when compared to 

the radiometric and magnetometric lineaments. This happens because the superficial structures are 

correlated with fractures that are wider, whereas in greater depths the rock is tighter as a result of the weight 

of the overlying layers, tectonic stresses or filling with mineralization induced by hydrothermal processes, 

for example. The radiometric lineaments, in turn, are ranked as more important than the magnetometric 

features, because they highlight structures close to the surface. Although there is a tendency for more closed 

fractures at depth, this does not mean that significantly transmissive fracture nets do not exist at those depths. 

According to Fernandes (2008), highly transmissive subvertical fractures can occur at depths up to 300 to 

400 m. As the granite-gneissic aquifers from the Bação and Northern Bonfim complexes are around 150 m 

deep (MYR Projetos Sustentáveis 2013), there is a greater probability that good transmissive fracture nets 

exist along these discontinuities. Besides, Mahmood (1996) and Jayacumar et al. (1997) emphasize the 

importance of deep-seated fractures in the groundwater circulation. Therefore, the magnetometric 

lineaments are also important for the delimitation of possible good transmissive fractures. 

The lithological map was the criterion ranked as the least important for the integration, because of 

the somewhat homogeneous lithological composition of the Bação and Northern Bonfim complexes. It is 

worth mentioning that despite some lithotypes can be more productive, either very high or very low 

productivity can result from any type of crystalline rock (Banks et al. 1996). 

Three classes of groundwater favorability were defined (using the Natural Breaks – Jenks): low, 

moderate and high (Figure 6.6); those of high favorability comprising approximately 29% and 33% of the 

Bação and Northern Bonfim complexes, respectively. 

Aiming at the validation of this result, the validation classes were compared with specific capacity 

data obtained from 82 deep wells drilled in both complexes (Figures 6.5 and 6.6), which showed the high 

variability of this parameter, with a median of 0.16 m³/h/m. These data come from the IGAM - Water 

Management Institute of Minas Gerais and from the CPRM - Brazilian Geological Survey. The specific 

capacity data were classified, in terms of productivity, according to the combined analysis of data from both 

study areas: low (<0.10 m³/h/m), moderate (0.10-0.59 m³/h/m) and high (>0.60 m³/h/m). It is important to 

point out that productivity results not only from the quality of the aquifer, but also the quality of the 

completion and development of the deep well. Even so, a tendency is observed regarding higher specific 
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capacity values in areas of high groundwater favorability, once all the wells with capacity greater than 0.60 

m³/h/m are located in these areas (Figure 6.6). Therefore, although data are still scarce, the results obtained 

in this study are coherent and promising for these and other areas of the crystalline basement, since the 

generation of groundwater favorability maps from multicriteria integration using GIS techniques is efficient, 

as has also been demonstrated by Madrucci et al. (2008).  

Other similar papers related to the assessment of groundwater potential using multicriteria analysis 

methods (e.g., Murthy & Mamo 2009, Singh et al. 2013, Shekhar & Pandey 2015, Yao et al. 2016, Aouragh 

et al. 2017, Mohamed & Elmahdy 2017, Kumar & Krishna 2018, Patra et al. 2018, Das et al. 2018), such 

as the AHP method, corroborate its effectiveness for the integration of the maps generated in this work. The 

main advantage of the AHP method is the decrease in subjectivity in the attribution of weights when 

compared to other methods, and this is done by means of the Consistency Index (CI) calculation. 

 

Figure 6.6 – Dispersion graph correlating specific capacity values obtained for 82 wells with groundwater favorability. 

Note that the most productive wells are located in areas of maximum groundwater potential. 

 

6.4 – CONCLUSIONS 

Decision making applying the Analytic Hierarchy Process (AHP) proved to be a satisfactory method 

to evaluate the groundwater potential of fractured aquifers located in the Bação and Northern Bonfim 

complexes, reducing the subjectivity in the attribution of weights during the integration of maps in order to 

generate final groundwater favorability models. 
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The HAND model, which is widely used in studies related to the mapping of areas prone or 

susceptible to flooding, was very useful to delimit favorable areas to groundwater exploitation, because of 

its possible association with water table depths. 

Geophysical processing by means of the preparation of radiometric and magnetometric thematic 

maps, as well as the generation of 3D models, was effective in the identification of lineaments. The 

recognition of magnetometric, radiometric and mainly morphostructural lineaments was fundamental for 

the preparation of groundwater favorability maps for the Bação and Northern Bonfim complexes, because 

these linear features can be correlated with fractures in the crystalline basement. The rose diagrams that 

correspond to the three types of lineaments dealt with in this study yielded a preferential E-W strike, 

indicating a possible reactivation of the deeper structures on the surface. Besides, the enhancement of strikes 

parallel and subparallel to the maximum principal stress (σ1), which approximately trends E-W, contributed 

to the identification of the possibly more transmissive areas, because the structures parallel to σ1 tend to be 

more open. 

The declivity data were also important because of their strong relationship with the regolith layer; 

the thicker the regolith is, the greater the groundwater potential, as the accumulation of water in the ground 

is also greater. On the other hand, as the lithological composition of the study areas does not vary much, 

this criterion was not so relevant for the generation of the final model. 

The final maps were validated by means of a set of 82 specific capacity data from deep wells, with 

the highest values located in areas of higher groundwater potential. Therefore, the areas most favorable to 

groundwater exploitation totalize 29% of the Bação Complex and 33% of the Northern Bonfim Complex, 

according to the generated groundwater favorability maps. Besides, these areas comprise the zones where 

the water table is closer to the surface (0-7 m), the declivity is less steep (0-8%), and the density of 

(morphostructural, radiometric and magnetometric) lineaments in gneissic rocks is higher. Although a wider 

range of data would be necessary to definitely validate the results, the favorability maps using GIS 

techniques may contribute to the reduction of time and costs for the definition of target areas for groundwater 

exploitation of fractured aquifers. 

Considering the scarcity of hydrogeological studies in rocks of crystalline basement, we believe that 

this study can contribute both to water management and to a more effective investigation of groundwater 

favorability not only in the Bação and Northern Bonfim complexes, but also in other regions where fractured 

crystalline basement rocks may be an alternative for water supply.1 

                                                           
1 Acknowledgements – This study was supported by UFOP and CAPES. 



CAPÍTULO 7 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O método AHP (Analytic Hierarchy Process) mostrou-se satisfatório para a avaliação do potencial 

hídrico dos aquíferos fissurais situados nos complexos Bação e Bonfim Setentrional, por meio do auxílio na 

tomada decisões, reduzindo a subjetividade na atribuição de pesos durante o processo de integração dos 

mapas para a geração dos modelos finais de favorabilidade hídrica subterrânea. 

O modelo HAND, amplamente empregado em estudos relacionados ao mapeamento de áreas 

alagáveis ou suscetíveis a inundações, apresentou muita utilidade para a delimitação de áreas favoráveis à 

prospecção de água subterrânea, pois está associado à possível profundidade da superfície freática. 

O processamento geofísico, por meio da confecção de mapas temáticos radiométricos e 

magnetométricos, bem como a geração de modelos tridimensionais, demonstrou eficácia no auxílio à 

identificação de lineamentos, pois observou-se coerência entre eles. O reconhecimento de lineamentos 

magnetométricos, radiométricos e, principalmente, morfoestruturais foi fundamental para a confecção dos 

mapas de favorabilidade hídrica subterrânea dos complexos Bação e Bonfim Setentrional, pois estas feições 

lineares podem ser correlacionáveis às fraturas dos aquíferos fissurais do embasamento cristalino. Os 

diagramas de roseta correspondentes aos três tipos de lineamentos traçados exibiram uma direção 

preferencial E-W, indicando uma possível reativação das estruturas mais profundas em superfície. Além 

disso, a ênfase dada nas direções paralelas e subparalelas ao esforço principal máximo (σ1), que apresenta 

aproximadamente esta direção, contribuiu para a identificação de áreas possivelmente mais transmissivas, 

pois as estruturas que seguem a direção deste esforço neotectônico tendem a estar mais abertas.   

Os dados de declividade também foram importantes por apresentarem uma forte relação com a 

camada de regolito que, quando mais espessa, aumenta o potencial para a explotação de água subterrânea, 

por meio do maior acúmulo de água no terreno. Por outro lado, a composição litológica das áreas de estudo 

é pouco variável, não se constituindo, portanto, num fator de muita relevância para a geração do modelo 

final. 

A validação destes mapas ocorreu por meio da obtenção de um total de 82 dados de capacidade 

específica de poços, com valores mais altos situados nos locais de maior potencial hídrico subterrâneo. 

Assim sendo, as zonas mais propícias à explotação de água subterrânea perfazem uma área de 29% do 

Complexo do Bação e 33% do Complexo Bonfim Setentrional, de acordo com os mapas de favorabilidade 



Brito T. P. 2018. Avaliação do Potencial Hídrico de Aquíferos Fissurais dos Complexos Bação e Bonfim...  

 104 

de água subterrânea gerados. Embora para validar definitivamente os resultados sejam necessários dados de 

uma maior quantidade de poços, a geração de mapas de favorabilidade como estes, utilizando técnicas SIG, 

contribuem para a redução de custos e tempo na definição de áreas-alvo para a explotação de água 

subterrânea, apresentando uma alta eficiência em locação de poços mais produtivos.  

As áreas mais propícias à explotação de água subterrânea nos complexos Bação e Bonfim 

Setentrional consistem, portanto, nas zonas onde a superfície freática encontra-se mais próxima à superfície 

(0-7m), em regiões de menor declividade (0-8%), de maior densidade de lineamentos (morfoestruturais, 

radiométricos e magnetométricos) e em rochas gnáissicas. 

Considerando-se a escassez de estudos hidrogeológicos em rochas do embasamento cristalino do 

Quadrilátero Ferrífero (MG), acredita-se que este trabalho poderá contribuir para a gestão de águas e para 

uma prospecção mais efetiva de água subterrânea nos complexos Bação e Bonfim Setentrional, assim como 

para outras regiões com rochas do embasamento cristalino. 

Recomenda-se a utilização de maiores quantidades de dados de capacidade específica para uma 

melhor validação de modelos finais de favorabilidade de água subterrânea. Nesta pesquisa foram utilizados 

poucos dados de poços, devido à dificuldade em obtê-los. Além disso, a realização de trabalhos de campo 

também é importante para conhecimentos mais detalhados dos fatores condicionantes (fraturas, litologia e 

etc.), levando a uma comprovação mais efetiva dos resultados. 
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Anexo I – Aplicação da Técnica AHP para os modelos HAND. 

 

 

MATRIZ COMPARATIVA - HAND    

PROFUNDIDADE 
(Cpx. Bonfim Set. / Bação) 

0 – 7 m  
7 – 16 m / 
 7 - 17 m 

16 – 29 m / 17 
- 30m 

> 29 / 30m 
  

0 – 7 m  1     2     5     7       

7 – 16 m / 7 - 17 m  1/2 1     4     6       

16 – 29 m / 17 - 30m   1/5  1/4 1     3       

> 29 / 30m   1/7  1/6  1/3 1     
  

Total (Soma) 1.842857 3.41666667 10.33333333 17   

MATRIZ NORMALIZADA - HAND Vetor de Eigen % 

0 - 7m  0.542636 0.58536585 0.483870968 0.411764706 0.506 50.591 

7 – 16 m / 7 - 17 m 0.271318 0.29268293 0.387096774 0.352941176 0.326 32.601 

16 – 29 m / 17 - 30m 0.108527 0.07317073 0.096774194 0.176470588 0.114 11.374 

> 29 / 30m 0.077519 0.04878049 0.032258065 0.058823529 0.054 5.435 

       

Vetor de Eigen 0.506 0.326 0.114 0.054   

Total (Soma) 1.842857 3.41666667 10.33333333 17   

        

Vetor Principal Eigen (λmax) = 4.145325    
Índice de Inconsistencia (CI) = 0.048442      

CR=CI/RI 0.054        

 

 



 

 

Anexo II – Aplicação da Técnica AHP para os mapas de declividade. 

 
 

MATRIZ COMPARATIVA - DECLIVIDADE    

% 0 - 3 3 - 8 8 - 13 > 13   

0 - 3 1     1     3     5       

3 - 8 1     1     3     5       

8 - 13  1/3  1/3 1     3       

> 13  1/5  1/5  1/3 1       

Total (Soma) 2.533333333 2.533333333 7.333333333 14   

MATRIZ NORMALIZADA - DECLIVIDADE  Vetor de Eigen % 

0 - 3 0.394736842 0.394736842 0.409090909 0.357142857 0.389 38.893 

3 - 8 0.394736842 0.394736842 0.409090909 0.357142857 0.389 38.893 

8 - 13 0.131578947 0.131578947 0.136363636 0.214285714 0.153 15.345 

> 13  0.078947368 0.078947368 0.045454545 0.071428571 0.069 6.869 

       

Vetor de Eigen 0.389 0.389 0.153 0.069   

Total (Soma) 2.533333333 2.533333333 7.333333333 14   

        

Vetor Principal Eigen (λmax) = 4.057598542    

Índice de Inconsistencia (CI) = 0.019199514      
CR=CI/RI 0.021        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo III – Aplicação da Técnica AHP para os mapas de densidade de lineamentos. 
 

 

MATRIZ COMPARATIVA - LINEAMENTOS   

DENSIDADE BAIXA MODERADA ALTA 
  

BAIXA 1      1/3  1/5   

MODERADA 3     1      1/3   

ALTA 5     3     1       

Total (Soma) 9 4.333333333 1.533333333   

MATRIZ NORMALIZADA - LINEAMENTOS Vetor de Eigen % 

BAIXA 0.111111111 0.076923077 0.130434783 0.106 10.616 

MODERADA 0.333333333 0.230769231 0.217391304 0.260 26.050 

ALTA 0.555555556 0.692307692 0.652173913 0.633 63.335 

      

Vetor de Eigen 0.106 0.260 0.633   

Total (Soma) 9 4.333333333 1.533333333   

       

Vetor Principal Eigen (λmax) = 3.055361493   

Índice de Inconsistencia (CI) = 0.027680747     

CR=CI/RI 0.048       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo IV – Aplicação da Técnica AHP para os mapas litológicos. 

 

 

MATRIZ COMPARATIVA - LITOLOGIA    

LITOTIPOS  GNAISSE GRANITO XISTO   

GNAISSE 1 3 5   

GRANITO  1/3 1 3   

XISTO  1/5  1/3 1   

Total (Soma) 1.533333 4.33333333 9   

MATRIZ NORMALIZADA - LITOLOGIA  Vetor de Eigen % 

GNAISSE 0.652174 0.69230769 0.555555556 0.633 63.335 

GRANITO 0.217391 0.23076923 0.333333333 0.260 26.050 

XISTO 0.130435 0.07692308 0.111111111 0.106 10.616 

      

Vetor de Eigen 0.633 0.260 0.106   

Total (Soma) 1.533333 4.33333333 9   

       

Vetor Principal Eigen (λmax) = 3.055361   

Índice de Inconsistencia (CI) = 0.027681     

CR=CI/RI 0.048       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo V – Aplicação da Técnica AHP para a priorização de todos os critérios. 

 

MATRIZ COMPARATIVA   

 CRITÉRIOS HAND DECLIVIDADE DEN. MORFO. DEN. RAD. DEN. MAG. LITOLOGIA   

HAND 1     2     2     3     4     5       

DECLIVIDADE  1/2 1     1     2     3     4       

DEN. MORFO.  1/2 1     1     2     3     4       

DEN. RAD.  1/3  1/2  1/2 1     2     3       

DEN. MAG.  1/4  1/3  1/3  1/2 1     2       

LITOLOGIA  1/5  1/4  1/4  1/3  1/2 1       

TOTAL (Soma) 2.783333333 5.083333333 5.083333333 8.833333333 13.5 19   

MATRIZ NORMALIZADA Vetor de Eigen (λ) % 

HAND 0.359281437 0.393442623 0.393442623 0.339622642 0.296296296 0.263157895 0.341 34.087 

DECLIVIDADE 0.179640719 0.196721311 0.196721311 0.226415094 0.222222222 0.210526316 0.205 20.537 

DEN. MORFO. 0.179640719 0.196721311 0.196721311 0.226415094 0.222222222 0.210526316 0.205 20.537 

DEN. RAD. 0.119760479 0.098360656 0.098360656 0.113207547 0.148148148 0.157894737 0.123 12.262 

DEN. MAG. 0.089820359 0.06557377 0.06557377 0.056603774 0.074074074 0.105263158 0.076 7.615 

LITOLOGIA 0.071856287 0.049180328 0.049180328 0.037735849 0.037037037 0.052631579 0.050 4.960 

         

Vetor de Eigen 0.341 0.205 0.205 0.123 0.076 0.050   

Total (Soma) 2.783333333 5.083333333 5.083333333 8.833333333 13.5 19   

          
Valor Principal Eigen 

(λmax) = 6.09       
Índice de Consistencia 

(CI) = 
0.02 

       
Taxa de Consistência 

(CR=CI/RI) = 0.01          

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo VI – Dados de poços do Complexo Bonfim Setentrional. 

 

Poços Fonte Latitude (X) Longitude (Y) NE (m) ND (m) Vazão teste (m³/h) Vazão específica (m³/h/m) 

00522/2012 IGAM -20.167222 -44.04 9 31 2.769 0.13 

12526/2008 IGAM -20.173611 -44.145278 2 20 7.2 0.40 

16086/2016 IGAM -20.186389 -44.096944 12 60 6.6 0.14 

15524/2012 IGAM -20.186667 -44.051111 19 21 5.8 2.90 

05060/2006 IGAM -20.187222 -44.205833 5 32 7.5 0.28 

02716/2015 IGAM -20.190833 -44.041389 5 32 11 0.41 

05061/2006 IGAM -20.193333 -44.203889 7.5 42.5 5.5 0.16 

24123/2012 IGAM -20.094167 -44.042222 17 66.8 0.58 0.01 

00700/2017 IGAM -20.103889 -44.034167 2 22 9.4 0.47 

06530/2011 IGAM -20.11 -44.205278 4 17 14 1.08 

16997/2017 IGAM -20.110556 -44.045278 11 33 8.5 0.39 

00465/2008 IGAM -20.113056 -44.21 5.65 8.55 17.22 5.94 

00908/2007 IGAM -20.114167 -44.041667 10.16 56.3 5.6 0.12 

06934/2009 IGAM -20.101667 -44.040278 32 53 0.5 0.02 

23167/2016 IGAM -20.120833 -44.048056 2 32 4.02 0.13 

11709/2016 IGAM -20.121389 -44.100556 7 47.5 5.012 0.12 

14879/2014 IGAM -20.121667 -44.101389 5 41 16 0.44 

26508/2015 IGAM -20.128889 -44.049722 4 45 3.5 0.09 

26509/2015 IGAM -20.130278 -44.055278 6 38 11 0.34 

14878/2014 IGAM -20.118056 -44.103056 5 40 5 0.14 

39377/2016 IGAM -20.141111 -44.036389 15 40 3 0.12 

12799/2008 IGAM -20.143333 -44.196111 6 53 2 0.04 

19887/2013 IGAM -20.145278 -44.179444 5.67 34.5 33 1.14 

05427/2007 IGAM -20.146667 -44.105278 5 35 5 0.17 

39378/2016 IGAM -20.135 -44.041389 6 48 3 0.07 

03760/2007 IGAM -20.150278 -44.141944 7 70 11.3 0.18 

05036/2006 IGAM -20.156667 -44.236111 16 38 3.6 0.16 

5220/2002 IGAM -20.099444 -44.035556 3.96 50.97 1.7 0.04 

11709/2010 IGAM -20.133056 -44.142778 32 78.2 3.52 0.08 

310004471 SIAGAS -20.210278 -44.208889 3.9 60.92 1.29 0.02 

3100016372 SIAGAS -20.187778 -44.055 2.8 36.7 10.02 0.30 



 

 

3100016376 SIAGAS -20.096667 -44.043611 2 29 8.8 0.33 

3100016395 SIAGAS -20.184167 -44.024444 4.6 56.2 4.95 0.10 

3100016396 SIAGAS -20.183611 -44.024167 7 16 5 0.56 

3100016398 SIAGAS -20.180556 -44.019722 21 42 0.56 0.03 

3100018101 SIAGAS -20.144444 -44.204167 12.85 59.85 1.19 0.03 

3100018102 SIAGAS -20.145833 -44.205556 7.3 32.95 3.67 0.14 

3100018103 SIAGAS -20.131944 -44.206944 6.73 70.59 4.03 0.06 

3100018104 SIAGAS -20.141667 -44.202778 21.4 58.24 4.32 0.12 

3100020526 SIAGAS -20.106667 -44.025278 8.68 89.11 9.86 0.12 

3100022176 SIAGAS -20.150556 -44.239444 2 77.89 3.63 0.05 

3100022178 SIAGAS -20.119722 -44.182778 8.75 66.96 16.38 0.28 

3100022179 SIAGAS -20.116944 -44.162778 3.49 94.96 3.6 0.04 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo VII – Dados de poços do Complexo do Bação. 
 

Poços Fonte Latitude (Y) Longitude (X) NE (m) ND (m) Vazão teste (m³/h) Vazão específica (m³/h/m) 

06069/2006 IGAM -20.343056 -43.839722 3 40 5.4 0.15 

06070/2006 IGAM -20.338685 -43.830553 2.94 67.12 2.48 0.04 

37920/2015 IGAM -20.214444 -43.730278 39.8 47.3 1.2 0.16 

00390/2004 IGAM -20.231111 -43.800556 25 45 3 0.15 

07292/2009 IGAM -20.245278 -43.761389 4 72 7.2 0.11 

01211/2001 IGAM -20.249444 -43.7825 2 14 10.6 0.88 

05162/2014 IGAM -20.257222 -43.751944 3 18 6 0.40 

13053/2010 IGAM -20.257222 -43.799722 4.25 18.2 6.39 0.46 

10017/2008 IGAM -20.257778 -43.789722 22 29.75 30 3.87 

17060/2017 IGAM -20.258611 -43.787778 8 15 1.5 0.21 

00425/2003 IGAM -20.263333 -43.796389 11 35 13.4 0.56 

42724/2016 IGAM -20.266111 -43.759444 3.6 10.4 13.6 2.00 

01334/2007 IGAM -20.269444 -43.765833 5 30.3 1.39 0.05 

05688/2012 IGAM -20.271389 -43.76 1.15 20.5 11.6 0.60 

00366/2007 IGAM -20.272222 -43.759167 5.8 32.42 12.5 0.47 

06036/2017 IGAM -20.288889 -43.693333 10 34 4.4 0.18 

10359/2010 IGAM -20.294444 -43.6925 5 60 4.9 0.09 

05665/2014 IGAM -20.2975 -43.758333 3 57 7.9 0.15 

02624/2008 IGAM -20.314167 -43.683333 1 25 10 0.42 

02997/2011 IGAM -20.314444 -43.675 1 69 1.4 0.02 

13657/2011 IGAM -20.315556 -43.830833 15 70 5.5 0.10 

02630/2008 IGAM -20.315556 -43.685556 22 41 6 0.32 

02629/2008 IGAM -20.320833 -43.691111 3 40 12 0.32 

06401/2006 IGAM -20.321667 -43.695833 3.2 33 8.8 0.30 

10731/2013 IGAM -20.317222 -43.688611 2 25.8 16.4 0.69 

08420/2010 IGAM -20.317222 -43.643056 2.54 33 11.3 0.37 

22785/2013 IGAM -20.328056 -43.785278 7.1 50.76 3.45 0.08 

06708/2017 IGAM -20.344722 -43.758056 3 22 7.6 0.40 

16889/2014 IGAM -20.349444 -43.665833 3 16 4.9 0.38 

06333/2011 IGAM -20.352778 -43.77 3 26 14 0.61 

05014/2008 IGAM -20.350556 -43.673056 2.46 34 9.73 0.31 



 

 

03951/2010 IGAM -20.362222 -43.663889 4 21 1.08 0.06 

13534/2015 IGAM -20.3625 -43.663611 4 20 5.256 0.33 

02612/2017 IGAM -20.363611 -43.649444 2 43 4.4 0.11 

18509/2017 IGAM -20.358542 -43.664617 3.14 52.42 8.8 0.18 

049/2017 IGAM -20.3666 -43.692417 3.85 88.6 10.548 0.12 

12672/2008 IGAM -20.24625 -43.798167 39.8 47.3 1.2 0.16 

3100005580 SIAGAS -20.251115 -43.804169 7.5 65.22 4.78 0.08 

3100016473 SIAGAS -20.245739 -43.771509 3 35 7.3 0.23 
 


